
 
Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija sadarbībā ar  

Ķemeru nacionālā parka reģiona uzņēmējiem un pašvaldībām aicina  
uz 
 

ĶNP Ceļotāju dienu 11. maijā!  
 

 

 10:00 – 17:30 Ekskursija ar autobusu no Jelgavas „Iepazīsti purvu daudzveidību Jelgavas 
novadā un Ķemeru nacionālajā parkā!”. Tās laikā plānots kūdras ražošanas uzņēmuma „La Flora” 
apmeklējums, kā arī pārgājiens neskartā augstajā purvā un purva atjaunošanas vietā Ķemeru 
nacionālajā parkā. Noslēgumā paredzēts apmeklēt aktivitātes Ķemeros, „Meža mājā”. Pieteikšanās un 
informācija pa tel. 63005447. Dalības maksa 2 Ls, izbraukšana no Sv. Trīsvienības baznīcas torņa 
Akadēmijas ielā 1. Līdzi jāņem uzkodas pusdienām, kā arī gumijas zābaki, jo notiks iešana pa īstu 
purvu! 

 
Nokļūšana: 

 

 Ar vilcienu līdz Jelgavai (8:29 no Rīgas, 9:18 Jelgavā, www.ldz.lv)  

 Ar autobusu līdz Jelgavai (8:35, 8:40, 8:50 no Rīgas, Jelgavā attiecīgi 9:30, 9:35; 9:45, 
http://159.148.86.171/eticket/races.jsp; www.autoosta.lv)  

 
Ķemeri – „Meža māja” 

 11:00 – 17:00 „Meža mājas” pārvērtības – jaunā dabas izglītības centra prezentācija: 
     -  11:00, 13:00, 15:00 stāsts par paveikto un jaunās ĶNP filmas demonstrēšana, pēc tam dabas  
skolas nodarbības mežā un pie ūdeņiem (kopējais viena „pasākuma” ilgums ap 1,5 h); kā arī iespēja 
piedalīties jaunā dabas izglītības centra noformēšanā u.c.      
     - visu dienu radošā darbnīca "Uztaisi savu konfekti" kopā ar Latvijas tradicionālo ēdienu 
projektu CookingLatvia.com. Katrā apaļā stundā un pusstundā (pēdējā 16:00) konfekšu 
meistardarbnīca. Būs arī siltas zāļu tējas vārīšana uz ugunskura! 

 10:30 Ķemeru sēravotu stāsti – ekskursija (pārgājiens) uz populāriem un mazāk zināmiem Ķemeru 
apkārtnes sēravotiem, iepazīstot to vēsturi, ūdens ķīmisko sastāvu un dziednieciskās īpašības kopā ar 
Ķemeru nacionālā parka fondu. Ilgums 3-4 stundas. Pieteikšanās pa tel. 26872625 

 14:30 Pa Ķemeru kūrorta pēdām – ekskursija Ķemeru vēsturiskajā centrā gida vadībā. Tikšanās pie 
sēravota „Ķirzaciņa”. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama, sīkāka informācija pa tel.: 29135543 

 11:00 Laivu brauciens pa Vecsloceni un Slokas ezeru līdz Lielupei kopā ar SIA „Jūras laivas”. 
Cena laivu nomai - 18 Ls vienvietīga, 26 Ls divvietīga; hidrotērpa noma 4 Ls. Pieteikšanās un 
informācija pa tel. 26399653 (Tele2), 29466501 (Bite) vai e-pastiem luize@seakayak.lv; 
noma@seakayak.lv  

 
Nokļūšana (alternatīvas privātajam transportam): 

 

 Ar vilcienu no Rīgas (9:20; 11:26 un 13:00; Ķemeros attiecīgi 10:22; 12:25 un 14:01; www.ldz.lv), tālāk 
aptuveni 2 km kājām līdz „Meža mājai” cauri Ķemeru centram 

 Ar vilcienu no Tukuma (9:29; 11:22 un 13:42, Ķemeros attiecīgi 9:47; 11:40 un 14:00; www.ldz.lv), 
tālāk aptuveni 2 km kājām līdz „Meža mājai” cauri Ķemeru centram 

 Ar Jūrmalas pilsētas mikroautobusu Nr. 10 no Bulduriem vai autobusu Nr. 6 no Slokas (saraksti 
http://www.jurmala.lv/page/66)  
 

 
Ķemeru lielā tīreļa karjeri (Kalnciema šoseja) 

 15:00 Neatklātā purvu pasaule – iespēja iepazīt dabisku augsto purvu un norakta purva atjaunošanās 
procesus dabas pētnieka vadībā Ķemeru lielā tīreļa karjeros (pie Kalnciema šosejas, Liliju ezera 
apkārtnē). Nepieciešami gumijas zābaki – notiks iešana pa īstu purvu! Pieteikšanās pa tel. 26424972  

 
Nokļūšana (alternatīvas privātajam transportam): 

 

 Ar vilcienu no Rīgas vai Tukuma līdz Kūdrai (13:00 no Rīgas, Kūdrā 14:01; 13:42 no Tukuma, Kūdrā 
14:04; www.ldz.lv), tālāk aptuveni 6 km kājām (vai ar divriteni) pa meža ceļu/Kalnciema šosejas malu 
līdz stāvlaukumam Kalnciema šosejas malā 
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Lapmežciems 

 7:00 Ekskursija apvidū „Ūdens darbi Ķemeru nacionālajā parkā” kopā ar SIA „Dabas tūres”. 
Paredzēti vairāki ļoti „slapji” gājieni eksperta vadībā, iepazīstot bebraines, augsto purvu un palieņu 
pļavas. Grūtību pakāpe – vidēji smaga, plānotais ekskursijas ilgums – 6-7 stundas. Tiks organizēts 
transports no Rīgas (plkst. 6:00 no Latviešu biedrības nama), kas piestās arī Ķemeru stacijā (plkst. 
6:40). Dalības maksa tiem, kuri izmanto organizēto transportu 8 Ls, tiem, kuri brauc ar savu – 3 Ls. 
Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tel. 28671971 vai e-pastu info@dabastures.lv Vietu skaits 
ierobežots!  

 11:00 – 17:00 Iespēja iepazīt seno zvejnieku dzīvi Lapmežciema muzejā – pašiem mācīties lāpīt 
tīklus, piedalīties improvizētās zivju vēršanas sacensībās, kā arī gida pavadībā iepazīt muzeja 
ekspozīciju. Ieeja par ziedojumiem. 

 Visu dienu – iespēja iegādāties suvenīrus un smukumlietas ziedu veikaliņos; kā arī kūpinātas 
zivis 

 
Nokļūšana (alternatīvas privātajam transportam): 
 

 Visas dienas garumā ar starppilsētu autobusiem maršrutos Rīga – Talsi, Rīga – Kolka, Rīga – Mazirbe 
līdz pieturai „Lapmežciems” (saraksts http://159.148.86.171/eticket/races.jsp; www.autoosta.lv)  

 Visas dienas garumā ar starppilsētu autobusu Bulduri – Spuņupe – Sloka – Kalniņi, saraksts 
http://www.1188.lv/satiksme/visi/saraksti?from=Bulduri&from-id=5497256&fc=1&to=Kalni%C5%86i&to-
id=5491497&tc=1  

 
Jaunķemeri  
     
   Restorāns „Neptūns”  

 11:00 – 14:00 Pankūku bufete pirms ceļojuma. 3,50 Ls no pieaugušā, bērniem līdz 12.g. par brīvu 

 11:00 Pirmā elektrovelosipēdu ekskursija Ķemeru nacionālajā parkā "Agrāk un tagad" kopā ar 
„Blue Shock Bike” un SIA „Ķemeru takas” gida vadībā uz Ķemeriem! Jāmaksā tikai par velosipēdu 
nomu – īpašā cena 1 Ls! Dalība ekskursijā tikai un vienīgi ar elektrovelosipēdiem: privātajiem vai no 
organizatoriem nomātajiem! Obligāta iepriekšēja rezervācija pa tel. 29239273, jo grupas lielums būs 
ierobežots. 

 11:00 Veloekskursija "Pāri seno lielvalstu robežām" kopā ar SIA „Ķemeru takas”. Garums ~ 35km, 
plānotais ilgums 5h, grūtības pakāpe – smaga. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tel. 29224618 
vai e-pastu: liga2410@inbox.lv Ekskursija bezmaksas, velosipēdu nomai īpašā Ceļotāju dienas atlaide 
50%.  

 11:00 – 13:30 Radošas un izzinošas nodarbības lieliem un maziem par un ap ĶNP dabas vērtībām, 
zīmējumu konkurss bērniem u.c. 

 13:30 – 14:30 ĶNP Dabas skolas nodarbība piekrastē  

 14:30 Gājiens gida pavadībā gar jūras krastu „Neierastā piekraste” no Jaunķemeriem līdz 
Lapmežciemam ar noslēgumu Lapmežciema muzejā. Dalība bez maksas, bet lūgums pieteikties 
iepriekš pa tel. 26424972 

     
    Kūrorta rehabilitācijas centrs „Jaunķemeri” 

 11:00 un 14:00 Ikdienas deva veselībai no dabas – nodarbība svaigā gaisā fizioterapeita vadībā 
KRC „Jaunķemeri” dozēto pastaigu takās. Dalība bez maksas, bet obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa 
tel. 26424972. Vietu skaits ierobežots!   

 
Nokļūšana (alternatīvas privātajam transportam): 
 

 Ar starppilsētu autobusu maršrutā Rīga – Talsi, Rīga – Kolka, Rīga – Mazirbe līdz pieturai 
„Jaunķemeri” (9:20; 10:05, 12:30 un 13:10 no Rīgas; Jaunķemeros attiecīgi 10:13; 10:55; 13:20 un 
14:07; http://159.148.86.171/eticket/races.jsp; www.autoosta.lv). No Lapmežciema puses 10:20; 11:47 
un 14:02, Jaunķemeros attiecīgi 10:27; 11:53 un 14:08.  

 Visas dienas garumā ar starppilsētu mikroautobusu Rīga – Jaunķemeri līdz galapunktam KRC 
„Jaunķemeri” teritorijā, aptuveni 500 m attālumā no restorāna „Neptūns”, saraksts 
http://www.lap.lv/ckfinder/userfiles/files/Reisi_Jurmala_2013_02_01.pdf  

 Ar Jūrmalas pilsētas mikroautobusu Nr. 10 no Bulduriem vai autobusu Nr. 6 no Slokas (saraksti 
http://www.jurmala.lv/page/66) 
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 Visas dienas garumā ar starppilsētu autobusu Bulduri – Spuņupe – Sloka – Kalniņi, saraksts 
http://www.1188.lv/satiksme/visi/saraksti?from=Bulduri&from-id=5497256&fc=1&to=Kalni%C5%86i&to-
id=5491497&tc=1  

 Ar vilcienu no Rīgas vai Tukuma līdz Ķemeriem (laikus skatīt augstāk vai www.ldz.lv), tālāk aptuveni 6 
km kājām vai ar divriteni līdz Jaunķemeriem pa asfaltētu gājēju/velosipēdistu celiņu 
 

Smārde 

 11:00 Pārgājiens „Pa pasaules karu pēdām” Lustūžkalna apkārtnē kopā ar kompāniju „Oranžs”. 
Dalība bez maksas, bet obligāta iepriekšēja pieteikšanās pa tel. 22057669 

 10:00 – 17:00 māla darbnīca „Saules ceplī” – gan lieliem, gan maziem iespēja uzzināt, kas tā tāda – 
melnā keramika, kā arī pašiem pamēģināt kaut ko šajā tehnikā „uzdarināt”. Cepļa apskate un 
ekskursijas bez maksas, darbošanās ar mālu – 3 Ls no cilvēka.  

 
      Atpūtas centrs „Valguma Pasaule”  
 

 11:00 – 17:00 orientēšanās mini-sacensības komandām dabas gleznu takā un tās tuvākajā apkārtnē, 
kā arī citas interesantas nodarbes 

 
Nokļūšana (alternatīvas privātajam transportam): 

 Ar vilcienu no Rīgas (9:20; 11:26 un 13:00; Smārdē attiecīgi 10:30; 12:33 un 14:09; www.ldz.lv), tālāk 
aptuveni 6 km kājām līdz Saules ceplim vai Valguma Pasaulei 

 Ar vilcienu no Tukuma (9:29; 11:22 un 13:42, Smārdē attiecīgi 9:38; 11:31 un 13:52; www.ldz.lv), tālāk 
aptuveni 6 km kājām līdz Saules ceplim vai Valguma Pasaulei 

  
Slampes un Džūkstes puse 

 11:00 – 14:00 Stāsti par Dunduru pļavu iemītniekiem Dunduru pļavu skatu tornī  

 10:00 – 17:00 Džūkstes pasaku muzejs – jaunā izstāde „Pasakas par dabu”. Darbosies arī 
Sprīdīša istaba bērniem. Ieejas maksa: bērniem līdz skolas vecumam par brīvu, skolniekiem un 
pensionāriem – 0,40 Ls, pieaugušajiem – 0,80 Ls 

 11:30 – 15:00 Džūkstes pasaku muzeja dārzā – vizināšanās zirga mugurā (cena 1 Ls par apli). Bērnu 
priekam būs pieejams arī mazais zirdziņš  

 Visu dienu zirgaudzētavā „Skudru staļļi” Džūkstē iespēja turpināt vizināšanos gan zirga mugurā, 
gan ratos. Iepriekš jāpiesakās pa tel. 26307695  

 
Nokļūšana (alternatīvas privātajam transportam): 

 

 Ar starppilsētu autobusu Tukums – Jelgava līdz pieturai „Lancenieki”, tālāk aptuveni 500 m kājām līdz 
Džūkstes pasaku muzejam vai 5 km pa lauku ceļu līdz Dunduru pļavām, saraksts 
http://159.148.86.171/eticket/races.jsp; www.autoosta.lv  

 

 
Daži Ceļotāju dienas varianti dažādām ceļotāju grupām 

 
Ģimenēm ar bērniem, kuri ceļo ar privāto transportu: 
 
1. variants 

- Dunduru pļavu apmeklējums ap plkst 11 
- Džūkstes Pasaku muzeja apmeklējums un vizināšanās ar zirgiem muzeja dārzā ap plkst. 12 
- pārbrauciens uz Smārdes pusi un darbošanās ar mālu „Saules ceplī”  
- radošās darbnīcas Ķemeros, „Meža mājā” līdz plkst. 17:00 vai mini-orientēšanās sacensības dabas 

gleznu takā „Valguma Pasaulē” 
 
2. variants 

- Dabas izglītības centra prezentācija un dabas skolas nodarbības Ķemeros plkst. 11:00 
- radošās aktivitātes, zīmējumu konkurss un pankūku bufete restorānā „Neptūns” līdz plkst. 14:30 
- Lapmežciema muzejs ar tīklu lāpīšanu un zivju vēršanu līdz plkst. 17:00 

 
Tiem, kuri ceļo ar sabiedrisko transportu 
 
1. variants 
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- ierašanās Jaunķemeros ar autobusu vai mikroautobusu  
- nodarbība KRC „Jaunķemeri” dozēto pastaigu takās vai pirmajā elektrovelosipēdu ekskursijā ĶNP 

plkst. 11:00 
- radošas un izziņas aktivitātes, un/vai uzkodas restorānā „Neptūns” līdz 14:30 
- gājiens gar jūru „Neierastā piekraste” līdz Lapmežciemam 14:30 
- došanās mājup ar autobusu no Lapmežciema 

 
2. variants  

- ierašanās Jaunķemeros ar autobusu vai mikroautobusu  
- radošās un izziņas aktivitātes, kā arī uzkodas restorānā „Neptūns” 
- došanās uz Ķemeriem kājām, Jūrmalas pilsētas autobusu Nr. 6 vai mikroautobusu Nr. 10 
- dabas izglītības centra prezentācija „Meža mājā”, Ķemeros plkst. 13:00 
- ekskursija „Pa Ķemeru kūrorta pēdām” plkst. 14:30 
- došanās mājup ar vilcienu vai Jūrmalas pilsētas transportu 

 
3. variants 

- ierašanās Ķemeros ar vilcienu 
- dabas izglītības centra prezentācija „Meža mājā”, Ķemeros plkst. 11:00 
- došanās uz Jaunķemeriem ar kājām, Jūrmalas pilsētas autobusu Nr. 6 vai mikroautobusu Nr. 10 
- radošās un izziņas aktivitātes, kā arī uzkodas restorānā „Neptūns” līdz 14:30 
- nodarbība KRC „Jaunķemeri” dozēto pastaigu takās plkst. 14:00 vai gājiens gar jūru „Neierastā 

piekraste” līdz Lapmežciemam 
 
4. variants 

- ierašanās Ķemeros ar vilcienu 
- dalība ekskursijā „Sēravotu stāsti” plkst. 10:30 
- dabas izglītības centra prezentācija „Meža mājā” plkst. 15:00 
- došanās mājup ar vilcienu vai Jūrmalas pilsētas transportu 

 
Velobraucējiem 
 
1. variants 

- ierašanās Ķemeros ar vilcienu 
- došanās uz Jaunķemeriem (6 km) un dalība ekskursijā „Pa seno lielvalstu robežām” 
- došanās mājup ar vilcienu no Ķemeriem vai citas stacijas, atkarībā no maršruta 

 
2. variants 

- ierašanās Ķemeros ar vilcienu 
- pašiem sava Ceļotāju dienas maršruta veikšana, apciemojot vairākas norišu vietas un piedaloties 

aktivitātēs; piemēram, „Meža māja” – Jaunķemeri – Lapmežciems – Ķemeri, vai arī Ķemeri – „Saules 
ceplis” – „Valguma Pasaule” – Smārdes stacija 

 
Autobraucējiem 
  
1. variants 

- dalība pārgājienā „Pa pasaules karu pēdām” Lustūžkalna apkārtnē plkst. 11:00 
- darbošanās ar mālu „Saules ceplī” un/vai „Valguma Pasaules” apmeklējums 

 
2. variants 

- Dunduru pļavu un Džūkstes pasaku muzeja apmeklējums, vizināšanās ar zirgiem 
- nodarbības „Meža mājā” Ķemeros 
- dalība pārgājienā „Neatklātā purvu pasaule” plkst. 15:00 

 
3. variants 

- dalība pirmajā elektrovelosipēdu ekskursijā ĶNP plkst. 11:00 no restorāna „Neptūns” 
- radošās un izziņas aktivitātes, kā arī uzkodas restorānā „Neptūns” līdz 14:30 
- nodarbība KRC „Jaunķemeri” dozēto pastaigu takās plkst. 14:00 vai gājiens gar jūru „Neierastā 

piekraste” līdz Lapmežciemam 14:30 
 
utt. atbilstoši vēlmēm un interesēm... 
 



Papildus informācija un piedāvājumi 
 
 

 Speciāli informācijas materiāli tieši Ceļotāju dienai netiks veidoti, taču aktivitāšu norises vietās būs 
pieejamas ĶNP kartes un informācija par Ceļotāju dienas norisēm plakātu veidā. Ja nepieciešamas 
izdrukas ar Ceļotāju dienas norisēm, tās lūgums sagatavot un ņemt līdzi pašiem. 

 

 Ēdināšanas iespējas: 
 

 Ceļotāju dienas īpašais piedāvājums restorānā „Neptūns” (skat. iepriekš) 
 

 Ēdināšanas iespējas būs pieejamas arī citos ĶNP krodziņos, kafejnīcās utt. Informāciju par tiem meklēt 
www.daba.gov.lv/kemeri vai arī pasākuma dienā norišu vietās atrodamajā ĶNP kartē 

 
 

Papildus informācija par Ceļotāju dienas norisēm pa tel. 26424972! 
 

Uz tikšanos Ķemeru nacionālajā parkā! 
 

Papildu informācija pa tel. 26424972 un www.daba.gov.lv (Aktualitātes – Ķemeru ceļotāju diena) 

http://www.daba.gov.lv/kemeri
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