
MARŠRUTA RAKSTUROJUMS

Ķemeri aicina!
VELOBRAUCĒJIEMKĀJĀMGĀJĒJIEM

ĶEMERI -
VĒSTURISKAIS KŪRORTS

Ķemeru nacionālais parks (dibināts 1997. g.) veidots,galvenokārt, lai aizsargātu mitrājus – seklo Rīgas jūras līčarietumu piekrasti, aizaugošos piejūras ezerus, plašo purvu masīvus, mitrosmežus (dumbrājus) un palieņu pļavas kā nozīmīgu daudzu augu (konstatētaceturtā daļa no Latvijas Sarkanā grāmatā ierakstītajām augu sugām) undzīvnieku, īpaši ligzdojošo un migrējošo putnu dzīves vietas. Parka teritorijāatrodas viens no lielākajiem Latvijas purvu masīviem – Lielais Ķemerutīrelis, kā arī citi samērā lieli purvi – Raganu purvs, Zaļais purvs, Čaukciemapurvs un Slokas purvs. Daļā no tiem savulaik ir iegūta kūdra. Ķemeruapkārtne izsenis ir pazīstama kā daudzo sēravotu izplūdes vieta unjoprojām – nozīmīga sērūdeņu un ārstniecībā izmantojamo dūņu ieguvesvieta, kas savulaik bija slavenā Ķemeru kūrorta izveides pamats. Nacionālāparka interesantākie vēstures objekti ir nesaraujami saistīti ar piekrastes kāatpūtas un veselības atgūšanas kūrorta izmantošanu. Mūsdienās nacionālāparka teritorijā ir izveidotas izglītojošas dabas takas (Melnalkšņu dumbrāja,Slokas ezera pastaigu), velomaršruti, uzcelti trīs putnu vērošanas torņi u.c.Ķemeru nacionālā parka administratīvi – informatīvais centrs atrodasatjaunotajā Ķemeru „Meža mājā”.

Maršruts palīdzēs iepazīties ar Ķemeru pilsētas nozīmīgākajiem kultūrasun vēstures pieminekļiem, no kuriem lielākā daļa ir nesaraujami saistīti arĶemeru kūrorta attīstības līkločiem. Ķemeri vairāku gadsimtu garumā (parkūrorta dibināšanas sākumu uzskata 1838. gadu) bija plaukstošs un patstarptautiskas nozīmes kūrorts, kura apkaimē bija labi attīstītainfrastruktūra un izveidojies plašs pakalpojumu klāsts. Padomju laikāĶemeri bija PSRS nozīmes kūrorts, kas savu darbību izbeidza līdz arpadomju sistēmas sabrukumu pagājušā gadsimta astoņdesmito –deviņdesmito gadu mijā. Diemžēl mūsdienās pamestie viesnīcu grausti unbijusī Ķemeru peldiestāde, kā arī paši Ķemeri atgādina klusu un mazupilsētiņu ar nelielu pamestības sajūtas piedevu. Taču tā slēpj daudzasnozīmīgas vērtības, kuru tuvākai iepazīšanai ir vērts veltīt vismazpusdienu. Maršrutu var izmantot arī nūjotāji un velobraucēji. VēsturiskajaiĶemeru pilsētas daļai ir piešķirts pilsētbūvniecības pieminekļa statuss.
Laiks: Jebkurš gadalaiks
Velosipēds: Nav noteiktas prasības
Sākums: Meža māja – Ķemeru nacionālā parka administratīvi –informatīvais centrs. Tā kā maršruts ir apļveida, to var sākt arī no Ķemerudzelzceļa stacijas. Pie stacijas ir bezmaksas auto stāvlaukums
Beigu punkts: Meža māja (vai Ķemeru dzelzceļa stacija)
Garums: ~ 8 km
Aptuvenais laiks: ~ 3  4 h
Grūtības pakāpe: Viegls
Ceļa segums: Asfalts
Maršruta gaita: Meža māja – Ķemeru parks – Karogu iela – Robežu iela –Tukuma iela – Brocēnu iela – E. Dārziņa iela – Sēravotu iela – Tūristu iela– Meža māja. Sīkāka maršruta gaita aprakstīta sadaļā „Interesantākieapskates objekti”
Attālums no Rīgas: 45 km
Marķējums: Nav marķēts
Alternatīvas: Maršrutu var apvienot ar kājnieku tūrisma maršrutu „GarZaļo kāpu” vai velomaršrutu „Ar divriteni apkārt Ķemeru nacionālajamparkam”
Der zināt! Meža mājā iespējams iegūt papildus informāciju par Ķemerunacionālo parku. Zinātkārajiem ir vērts šo maršrutu veikt gida pavadībā,kas sniegs svarīgu informāciju par bijušo kūrortu un tajā esošajāmvēstures vērtībām. Velobraucējiem ir jāievēro Ceļu satiksmes drošībasnoteikumi un pieklājīgas braukšanas prakse! Katrs pats ir atbildīgs parsavu un savu bērnu drošību maršruta veikšanas laikā.
Neatliekamās palīdzības dienestu tālrunis: 11 2

Ķemeru nacionālajā parkā ir izveidoti vairāki pārgājienu, velo, ūdens un autotūrisma maršruti – meklējiet maršrutu lapas www.celotajs.lv un atzīmes dabā!

TŪRISMA PAKALPOJUMI
Tuvākās naktsmītnes:
2 „Monikas”, 26161247
4 „Jūras mols”, 27099099
4 „Melnais stārķis”, 26751543
Veikali: Ķemeru centrā
Ēdināšana: Ķemeros nav pieejama
Velosipēdu noma: Ķemeru velonoma, www.velonoma.lv
Vilcienu kustības saraksts: www.pv.lv
Gidi: Ineta Jansone, 29135543, hofman23@inbox.lv; Dagnis Mukāns,dagnis.m@apollo.lv, 29216431, Ērika Berga, owl95@inbox.lv, 29126551;SIA Ķemeru takas, www.takas.lv, 29224618
Informācija: www.celotajs.lv, 67617600

Daļēji finansēts ar Eiropas Savienības (Eiropasreģionālā attīstības fonda un Eiropas kaimiņattiecību unpartnerības instrumenta) atbalstu

Ķemeru nacionālajā parkā, izņemot dabas rezervāta zonu, var brīvi staigāt, vērotaugus, dzīvniekus un ainavas, ogot, sēņot, peldēties, sauļoties, braukt ardivriteni un laivu. Ar mehanizētiem transporta līdzekļiem drīkst braukt pavispārējās lietošanas ceļiem. Saudzēsim vērtības, kuru dēļ šeit esam ieradušies!

www.visittukums.lv, 63124451
www.jurmala.lv, 67147900

www.enguresnovads.lv
www.daba.gov.lv, 67730078Ķemeru ūdenstornis Mīlestības saliņas paviljons  rotonda

Ķemeru viesnīca

http://www.1188.lv/satiksme/vilcieni/?stop_from=9578&stop_to


INTERESANTĀKIE APSKATES OBJEKTI
1 Meža māja – ēka, kuru uzcēla 1933. g., irviena no Latvijas spilgtākajām nacionālāromantisma celtnēm. Tā sākotnēji kalpoja kāplašākā apkārtnē pazīstamais restorāns“Jautrais ods”. Pēc 2. Pasaules kara ēkā tikaizveidota bērnu sanatorija  “Meža māja”.1997. g. līdz ar Ķemeru nacionālā parkaizveidi Meža māja kļuva par parkaadministrācijas ēku un vienlaikus arī parmodernu parka apmeklētāju centru, un norisesvietu dažādiem vides izglītības pasākumiem.
2 Melnalkšņu dumbrāja taka – no kokabūvētā laipa iepazīstina ar palieņu mežiem jebdumbrājiem, kurus pavasaros appludinaVēršupītes palu ūdeņi.
3 Vēršupīte – upīte, kas līkumo cauriĶemeru pilsētai, kur tai pāri savus „kūkumus”pārmetuši vairāk kā 10 mazi un romantiskitiltiņi.
4 Mīlestības ozola vieta – kādreizējā Ķemerusimbola augšanas vieta.
5 Sēravota „Vardīte” paliekas – tikai zinātājsvai arī cītīgs meklētājs šodien mežā starpMeža māju un Ķemeru viesnīcu atradīskādreiz slavenā un nu jau bijušā sēravotaizplūdes vietu, kuru atpazīs pēc laika zoba uncilvēku bojātajām dzelzsbetona konstrukcijām.
6 Jāņa Lībieša alejas zīme Ķemeru parkā. J.Lībietis strādāja par Valsts Ķemeru sēravotuiestādes direktoru no 1928. – 1944. gadam.
7 Ķemeru parks  veidots kā ainavu parks19. gs. vidū. Daudzie mazās arhitektūraselementi un Vēršupīte, pa kuru varējis brauktar nelielām laivām, savulaik piesaistījadaudzus apmeklētājus. Tālāk aprakstītieobjekti (7 –E unP) atrodas Ķemeru parkateritorijā. 2009. g. uzsākta Ķemeru parka un tāarhitektonisko formu renovācija.
8 Ķemeru viesnīca  piecstāvu viesnīca,kuras centrā ir tornis, celta 1933. 1936. g.jaunklasicisma stilā (arhitekts E. Laube) untautas valodā pazīstama kā “baltā pils” jeb“baltais kuģis”. Ēku uzskata par vienu noizcilākajām Latvijas brīvvalsts laika būvēm untā kļuva par vienu no neatkarīgās Latvijasvalsts simboliem. Līdz mūsdienāmsaglabājusies pati ēka, daļēji vestibila,mūzikas salona, bibliotēkas un ēdamzālesinterjeri un dažādi mākslas darbi.
9 Ķemeru ūdenstornis – būvēts 1929.gadā. Tornī savulaik glabājās dzeramā unminerālūdens krājumi. Līdz 2. Pasaules karamkūrorta viesi no torņa galā ierīkotā skatulaukuma 42 m augstumā varēja aplūkotĶemeru apkārtni.
A Bijusī Ķemeru peldiestāde – 19. gs. teatradās koka vannu ēka, bet 1924. g. šeituzbūvēja dūņu dziedniecības ēkas kompleksuklasicisma stilā. Pēc 2. Pasaules kara uz tābāzes izveidoja kūrorta poliklīniku ‘’Ķemeri”.Tā rietumu pusē novietots izcilajam krievuārstam  fiziologam Ivanam Pavlovam veltītais
piemineklis, kas arī nav laika un cilvēka rokastaupīts.
B Piemineklis Ķemeru kūrorta
dibinātājiem un direktoriem (1861. g.)Vēršupītes krastā.
C Ķemeru viesnīcas dārzs – viesnīcasrietumu pusē.
D Mīlestības saliņas paviljons - rotonda –celta klasicisma stilā 1928. g. Savulaik te bijalaivu piestātne. Līdz šim nolaisto unapmeklēšanai bīstamo objektu plānotsatjaunot.
E Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila

pareizticīgo baznīca (Katedrāles ielā 1) celta1893. g. Ziemeļkrievijas koka baznīcuarhitektūras formās. Pie dievnama apglabāti1. Pasaules karā kritušie 97 krievu karavīri,kuriem 1925. g. atklāts piemineklis. Netālu nobaznīcas meklējami 2. Pasaules karā kritušoun pēc kara no ievainojumiem mirušopadomju karavīru brāļu kapi un piemineklis.Šī ir senākā Ķemeru baznīca, kas pēcnostāstiem ir celta bez nevienas naglas.
F Ķemeru luterāņu baznīca, A. Upīša iela18, celta 1897. g. neogotikas formās un tā irviena no nedaudzajām 19. gs. pilsētas ķieģeļuēkām. Pie baznīcas atrodas piemineklis(1926. g.) 80 latviešu strēlniekiem, kuri krituši1. Pasaules karā un apglabāti tuvākVēršupītei esošajos Brāļu kapos. Piebaznīcas apglabāti arī 1919. g. 18. maijaKauguru kaujas dalībnieki J. Kārkliņš un F.Siliņš.
G Miervalža Ķemera muzejs – pazīstamajamLatvijas kultūras darbiniekam (1902. – 1980.)– mācītājam un gleznotājam veltītsmemoriālais muzejs Durbes ielā 21.
H Karogu iela – Ķemeru pilsētas iela, kurvislabāk saglabājusies un apskatāma pilsētaskoka apbūve.
I Robežu iela – mūsdienās tā iet pa senoVidzemes – Kurzemes vēsturisko novadurobežu.
J Bijusī aptiekas ēka – atmiņas nokādreizējā Vissavienības nozīmes kūrorta. Uzēkas sienas saglabājusies aptiekas tēmaiveltīta simbolika.
K Dižozols – Tukuma ielas malā iepretimJūrmalas pirmsskolas izglītības iestādei„Pienenīte”.
L Ķemeru skolas ēkas būvniecībapabeigta 1934. gadā. Tā ir viena nonedaudzajām skolu ēkām Latvijā, kursaglabājies vēsturiski vērtīgs interjers uneksterjers t.sk. alegoriski tēli uz tās fasādes.
M Ķemeru dzelzceļa stacijas ēka – pirmāstacijas ēka bija uzcelta jau 1877. g. līdz ardzelzceļa atklāšanu. 1. Pasaules kara laikānopostīto dzelzceļa stacijas ēku no jaunauzcēla 1922. gadā. Stacijas ēku vēlreizpārbūvēja jau pēc 2. Pasaules kara. Stacijasēkā atrodas Ķemeru velonomas punkts.
N Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu
baznīca Sēravotu ielā 10. Historisma stilaceltne būvēta no koka 1899. gadā un irjaunākā no Ķemeru baznīcām.
O Dūņu reģenerācijas dīķi – vieta, kur tiekdeponētas kūrorta rehabilitācijas centrā„Jaunķemeri” izmantotās dūņas.
P Sēravota paviljons celts 19.20. gs.mijā. Blakus tam  Vēršupītes labajā krastāatrodas viens no populārākajiem Latvijas
sēravotiem “Ķirzaciņa” . Avots iztek noakmenī veidotas ķirzakas veidola, kas tapis1949. g. Tā ūdens ir veselīgs lietošanai ganiekšķīgi, gan ārīgi.
Q „Tautas dejas” . 1950. gadā Tūristu ielasmalā pie kādreizējā dzelzsavota (mūsdienāsizsīcis) izveidoja dekoratīvu un ar figurāliemciļņiem rotātu pieminekli, ko iesauca par„Tautu meitu”.
R Bijusī sanatorija „Līva” – atmiņas nokādreizējās vissavienības kūrorta varenības.Saglabājies interesants nostāsts, ka viesnīcasbūvētas uz īpašiem gāzes spilveniem, laimilzīgās ēkas negrimtu Ķemeru nestabilajāgruntī.

"Lauku ceļotājs"
Kalnciema iela 40, Riga, LV1046, Latvija
T:+371 67617600, F: +371 67830041
lauku@celotajs.lv, www.celotajs.lv www.ce l ota j s . l v

Foto: Lauku ceļotājs (Juris Smaļinskis), Edgars Deksnis
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