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LĪDZ KLAPKALNCIEMAM
Ķemeru nacionālais parks (dibināts 1997.g.) veidots, galvenokārt, lai aizsargātumitrājus – seklo Rīgas jūras līča rietumu piekrasti,aizaugošos piejūras ezerus, plašo purvu masīvus, mitrosmežus (dumbrājus) un palieņu pļavas kā nozīmīgudaudzu augu (konstatēta ceturtā daļa no LatvijasSarkanā grāmatā ierakstītajām augu sugām) undzīvnieku, īpaši ligzdojošo un migrējošo putnu dzīvesvietas. Parka teritorijā atrodas viens no lielākajiemLatvijas purvu masīviem – Lielais Ķemeru tīrelis, kā arīciti samērā lieli purvi – Raganu purvs, Zaļais purvs,Čaukciema purvs un Slokas purvs. Daļā no tiem savulaikir iegūta kūdra. Ķemeru apkārtne izsenis ir pazīstama kādaudzo sēravotu izplūdes vieta un joprojām – nozīmīgasērūdeņu un ārstniecībā izmantojamo dūņu ieguvesvieta, kas savulaik bija slavenā Ķemeru kūrorta izveidespamats. Nacionālā parka interesantākie vēstures objektiir nesaraujami saistīti ar piekrastes kā atpūtas unveselības atgūšanas kūrorta izmantošanu. Mūsdienāsnacionālā parka teritorijā ir izveidotas izglītojošas dabastakas (Melnalkšņu dumbrāja, Slokas ezera pastaigu),velomaršruti, uzcelti trīs putnu vērošanas torņi u.c.Ķemeru nacionālā parka administratīvi – informatīvaiscentrs atrodas atjaunotajā Ķemeru „Meža mājā”.

Ķemeru nacionālā parka teritorijāietilpst ap 17 km garš Rīgas jūraslīča rietumdaļas krasta posms.Smilšainais krasts piemērots ganīsām pastaigām, gan garākiem –pusdienu ilgiem pārgājieniem.Posmā no Jaunķemeriem līdzKlapkalnciemam nav kājāmgājējam vai nūjotājamnepārvaramu šķēršļu. Maršrutusvar turpināt arī Rīgas vai Enguresvirzienā atkarībā no laika uniespējām. Plānojot savu maršrutu,jārēķinās, ka cilvēks stundas laikā(bez objektu apskates) noiet 4(vidējs temps) – 6 (ātrs temps)kilometrus. Domājams, ka drīzvien atkal sagaidīsim „normālas”ziemas, tādēļ minēto posmu garjūru varēs izmantot arībraucieniem ar distanču slēpēm.
Zemāk izveidota attāluma tabula(kilometros) starp nozīmīgākajāmapdzīvotajām vietām. Ar topalīdzību katrs pats, atkarībā nosavām iespējām un interesēm varviegli izplānot un kombinēt sevpiemērotāko maršrutu.
Maršrutu vēlams plānot tā, lai tasbūtu lokveida ar atgriešanossākumpunktā. Lai maršruts būtupēc iespējas daudzveidīgāks, tāturpceļu var veikt gar liedagu, betatpakaļceļu – caurizvejniekciemiem vai otrādi. GarJūrmalas – Talsu autoceļu (P 128)gan nav ieteicams iet, īpašitūrisma sezonas laikā. Satiksmesintensitātes ziņā tas ir ļotinoslogots un iešanu traucē garceļu atstātās garās automašīnurindas. Apdzīvoto vietu centriatrodas dažu simtu metruattālumā no jūras. Plānotomaršruta laiku var pieskaņotautobusu maršrutu sarakstam,kas kursē pa minēto autoceļu unmaršruta sākuma punktāatgriezties ar sabiedriskotransportu. Katrs pats ir atbildīgspar savu un savu bērnu drošībumaršruta veikšanas laikā.

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

TŪRISMA PAKALPOJUMI

Atpūtas vietas: Ragaciema liedagā neliels ēdināšanasuzņēmums ar soliem un galdiem
Veikali: Bigauņciemā, Lapmežciemā, Ragaciemā,Klapkalnciemā
Ēdināšana: Bigauņciemā, Lapmežciemā, Ragaciemā
Vilcienu kustības saraksts: www.pv.lv
Informācija: www.celotajs.lv, 67617600

4 „Stērstītes”, 29283162
2 „Monikas”, 26161247
4 „Jūras mols”, 27099099
4 „Smaidas”, 29265552

3 „Nordes”, 63163563
4 „Melnais stārķis”, 26751543
4 "Lapmežciems", 67298303
7 "Ronīši", 63143145

Tuvākās tūristu mītnes:

Neatliekamās palīdzības dienestu tālrunis: 1 1 2

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

www.enguresnovads.lv
www.daba.gov.lv, 67730078

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!
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Jaunķemeri 0 2 4 7 15
Bigauņciems 2 0 2 5 13
Lapmežciems 4 2 0 3 11
Ragaciems 7 5 3 0 8

Klapkalnciems 15 13 11 8 0

MAŠRUTA RAKSTUROJUMS

Zvejas laivas Ragaciemā

Piekraste ziemā

Aptuvenie attālumi (km) starp ciemiem, ejot gar Rīgasjūras līča krasta posmu Jaunķemeri  Klapkalnciems

Kaitbordisti Ragaciemā

Pārgājiens gar jūras krastu

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


INTERESANTĀKIE APSKATES OBJEKTI
No jūras puses, minētos objektus (izņemotRagaciema ragu un Ragaciema bāku)nevar redzēt, tādēļ pie tiem vērts piestāt paceļam, braucot ar automašīnu uz maršrutasākumu, vai atgriežoties no tā beigupunkta.
1 Dižpriede Bigauņciemā pie tāda pašanosaukuma kafejnīcas.
2 Kupskalnu dabas taka – no kokalaipām veidota taka, kas no autoceļa (P128) Bigauņciemā gar Siliņupi aizved līdzjūras krastam. Orientieris no jūras puses –Lapmežciema laivu steķu paliekas.
3 Siliņupes akmens laikmeta apmetnes
vieta Lapmežciemā – šajā vietā III – IIg.t.pr.Kr. atradās zvejnieku un medniekuapmetne. Uzstādīts informatīvs piemiņas
akmens (tēln. O. Skarainis).
4 Lāčplēša Kara ordeņa kavaliera
Augusta Muižuļa piemiņas akmens autoceļa (P 128) malā pie 9. kilometrustabiņa. A. Muižulis (1893–1941) bija 4.Valmieras kājnieku pulka pulkvežleitnants.
5 Lapmežciema muzejs – iepazīstamapagasta, skolas un zvejniecības attīstībasvēsture, kā arī materiāli par somu jēgerucīņām Klapkalnciema apkārtnē. Muzejātiek organizētas tematiskas izstādes.Blakus piemiņas akmens politiskirepresētajiem.
6 Lapmežciema tautas nams – celts1957. g. Mūsdienās atrodas pagastapārvalde un bibliotēka. Tautas namā tiekrīkoti arī dažādi kultūras pasākumi.
7 Kaņieris  stipri aizaudzis un seklspiejūras ezers, kura ūdens līmenivairākkārt regulēja 20. gs. (mērķis  iegūtlauksaimniecībā izmantojamas zemes).Ezerā ir 14 salas, no kurām 9 ir dabiskas,bet pārējās – mākslīgi veidotas ligzdojošoūdensputnu piesaistīšanai. Kaņieris ir viensno putniem bagātākajiem ezeriem Latvijā.Jau 1964. g. te izveidoja Kaņiera ezeraornitoloģisko liegumu, 1989. g. ezeruiekļāva Eiropas nozīmīgo putnu vietu, bet1995. g.  Ramsāres konvencijas vietusarakstā. Ezera dienvidaustrumu krastāatrodas Laivu bāze (Kaņierī drīkst braukttikai ar tajā īrētu laivu). 2009. g. Riekstupussalā uzcelts putnu vērošanas tornis.
8 Starpiņupīte – mākslīgi rakts Kaņierasavienojums ar Rīgas jūras līci, kur ezeralīmeni mūsdienās regulē ar atjaunoto slūžusistēmas palīdzību. Laba putnu vērošanasvieta pavasara un rudens migrāciju laikā.Orientieris no jūras puses – Starpiņupītesieteka jūrā.
9 Ragaciema Zivju tirgus – iespējaiegādāties kūpinātas zivis.
A Ragaciema rags – Rīgas jūras līčarietumu krasta izvirzījums, kas beidzas arseklu un akmeņainu zemūdens sēklivairāku simtu metru attālumā no tagadējākrasta. Ragā slejas Ragaciema bāka.
B Gausā jūdze – ap 6 km garš unvientulīgs ceļa posms starp Ragaciemu unKlapkalnciemu, kur senos laikosceļiniekiem mēdza uzbrukt laupītāji.
C Somu jēgeru kauju piemiņas vieta
Klapkalnciemā. Vietā, kur apglabāti pieci1. Pasaules kara kaujās kritušie somukaravīri, 2004. gada maijā uzstādīja nojauna, sākotnēji  1929. gadā uzstādīto unPadomju laikā nojaukto pieminekli.Lapmežciema muzejā ir apskatāmasfotogrāfijas un iegūstama plašākainformācija par Somu jēgeru gaitām.

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

Foto: Lauku ceļotājs (Juris Smaļinskis)

Ragaciema bāka

Putnu vērošanas tornis Kaņiera ezerā

Dižpriede Bigauņciemā

Pludmales kafejnīca

Ragaciema Zivju tirgus

Starpiņupīte

Aktīvā atpūta Klapkalnciema pludmalē Ēdamā sirsniņgliemene

Zvejas kuteris Ragaciema pludmalē

Gulbji Klapkalnciemā

Slēpotājs pie Starpiņupītes

Smilšu pilis Klapkalnciema pludmalē
Laivu steķi Lapmežciema pludmalē




