Pastaigas dabā Tukuma pusē!
Dabas un izziņas taka „Viesatas upesloki”
Gleznainajos Viesatas upes krastos tiek piedāvāts izstaigāt dabas taku, uzspēlēt
galda spēles brīvā dabā, kā arī sarīkot pikniku. Izstaigājot dabas taku, būs iespēja
apskatīt upes stāvkrastus, 200 gadu vecu priedi, brūno avotiņu, cūku vannu, bebru
māju, mežizstrādes laukumu, melnalkšņu audzi, dižbērzu, spuņņakmeni un daudzus
citus dabas objektus. Takas garums vienā virzienā ir 5,1 km. Iespējami gida
pakalpojumi, taču taka ir marķēta un izstaigājama arī bez pavadoņa palīdzības.

Adrese: Irlavas pagasts, Tukuma novads. Tālr.:28302871, GPS 56.8236003
22.9720596

Dabas izpēte un pastaigu takas Ķemeru nacionālajā
parkā!
Ķemeru nacionālais parks piedāvā vairākus apskates objektus un takas:
Ķemeru tīreļa laipa – pastaiga pa dēļu laipām neskartajā augstajā purvā. Takas
vidusdaļā uzbūvēts skatu tornis, no kura
paveras plašs skats uz purva savdabīgo ainavu. Takas - 3,7 km Lielā loka
garums, 1,7 km Mazais loks.
Atrašanās vieta: „Tīreļi”, Slampes pagasts, Tukuma novads. GPS 56.9114537
23.4596638

Kaņiera ezera niedru laipa un putnu vērošanas tornis – laipa, no kuras
var iepazīt Kaņiera ezera niedru labirintus no pavisam cita skatu punkta. No
torņa var pārredzēt lielāko daļu ezera un vērot putnus no augšas. Blakus
tornim - brīnišķīga kadiķu audze, viena no lielākajām Latvijā. Takas garums
~500 m.
Atrašanās vieta: Lapmežciema pagasts, Engures novads. GPS 57.0014596 23.4888647

Kaņiera pilskalna dabas taka – sākas pie Kaņiera ezera Antiņciema–
Jāņkroga 8.kilometrā un ved cauri purvu pasaulei uz Kaņiera pilskalnu un akmeņu vaļņiem. Takas garums ir aptuveni
~1,5 km.
Atrašanās vieta: Lapmežciema pagasts, Engures novads. GPS 56.9916485 23.4343583

Dunduru pļavu skatu tornis - te var novērot ne tikai pļavas
putnus, bet ir arī apskatāmi savvaļā dzīvojošie zirgi un govis.
Iespējams ieraudzīt arī kādu meža zvēru.
Atrašanās vieta: Slampes pagasts, Tukuma novads. GPS 56.8303924
23.4008212

No šīs pavasara sezonas pēc pārtraukuma atkal būs atvērtas:
Melnalkšņa dumbrāja laipa - viena no īsākajām takām Ķemeru
nacionālajā parkā (600 m), atrodas tieši pie "Meža mājas". Te ļoti
koncentrētā un izzinošā veidā var iepazīt pārmitru platlapju mežu –
dumbrāju.
Atrašanās vieta: „Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala. GPS
56.952835823.5127449

Meža taka pie „Meža mājas” - ved pa Ķemeru vēsturiskā kūrorta parka celiņiem un iepazīstina ar reti sastopamu,
krāšņu un bagātīgu lapu koku mežu – ozolu gāršu.
Atrašanās vieta: „Meža māja”, Ķemeri, Jūrmala. GPS 56.952835823.5127449

Sēra dīķu laipa - ir vieta kur iespējams aplūkot dīķus, kur sērūdens avoti izplūst virszemē.
Raganu purva rietumu malā sākas koka laipa, kas ved caur Raganu purvu un aizved līdz
sēra dīķiem.
Atrašanās vieta: Lapmežciema pagasts, Engures novads. GPS 56.9647704 23.4706185

Zaļā kāpa - ir vairāku kilometru garš ar priežu mežu apaudzis smilšu valnis, kas ir
veidojies kā senās Litorīnas jūras krasts. Lai iepazītu seno jūras krastu un mežu
daudzveidību, Ķemeru nacionālais parks te izveidojis gājēju un velosipēdistu maršrutu.
Atrašanās vieta: Smārdes pagasts, Engures novads. Kontakttālr.: 67730078, e-pasts:
pieriga@daba.gov.lv, www.kemerunacionalaisparks.lv GPS 56.9452762 23.4739850

Slokas ezera pastaigu taka – taka vijas gar ezera krastu un ir 3,1 km gara. Takas
sākumā ir ierīkots automašīnu stāvlaukums, piknika vieta un putnu vērošanas tornis.
Atrašanās vieta: Slokas ezers, Jūrmala. Kontakttālr.: 67730078, e-pasts:pieriga@daba.gov.lv,

www.kekerunacionalaisparks.lv GPS 56.9579309 23.5465185

Pie takām izveidotas atpūtas vietas. Takas apmeklējamas gan individuāli, gan gida pavadībā.
Visas takas apmeklējamas bez maksas. Vienīgi pie Lielā Ķemeru tīreļa takas ir maksas
stāvlaukums. Atstājot automašīnu tur ikviens ceļotājs atbalsta tīrību un kārtību parkā.

Adrese: ĶNP informācijas centrs, "Meža māja", Ķemeri, Jūrmala. Tālr.: 67730078, e-pasts:
pieriga@daba.gov.lv, www.kemerunacionalaisparks.lv. GPS 56.952835823.5127449
Gidus pieteikt pa tālruņiem: 29224618 (Ķemeru takas), 29135543 (Ineta Jansone),
29216431 (Dagnis Mukāns), 29126551 (Ērika Berga), 29230275 (Līga Ozola), 22386129 (Jānis Šlūke).

Pārgājieni ar purva kurpēm Ķemeru tīrelī kopā ar
„Purvu bridējiem”
Pārgājiens ar purva kurpēm ir jauns un aktīvs atpūtas veids, kā izzināt dabas
fenomenus – purvus. Pārgājienā laikā maršruts ļauj iepazīt Lielā Ķemeru tīreļa
purva ainavu, attīstību, raksturīgos augus, dzīvniekus un dabas objektus.
Galvenie apskates objekti: purva ezeriņi, lāmas un akači, teiksmainais Liliju
ezers, Krāču kalni - Litorīnas jūras kāpas. Pārgājiena maršruta garums ir ap 5
km, kas aizņem 3-4 stundas. Pārgājieni iespējami visu gadu. Tā kā pārgājiens
iet cauri aizsargājamām dabas teritorijām un dabā nav marķēts, tad tas
iespējams tikai ar „Purvu bridēju” gidu.
„Purvu bridēji” organizē gan publiskos pārgājienu pasākumus ar jau kalendārā
iezīmētiem datumiem, gan individuālos grupu pārgājienus. Maksimālais grupas
lielums – 26 dalībnieki. Iespējami arī individuāli risinājumi. Purva kurpes ir
paredzētas zābakiem no 19 – 34,5 cm (~ 30 – 47 izmērs).

Pieteikšanās: info@purvubrideji.lv
Papildus informācija: www.purvubrideji.lv vai pa tālruni 20120101

Dabas parka „Abavas senleja” takas

Zirgu taka Abavas senlejā aizvedīs no „Zviedru cepures” uz Sabili,
vai otrādi – no Sabiles uz „Zviedru cepuri”, piedāvājot izbaudīt brīnišķīgu
Abavas senlejas ainavu. Senos laikos kaimiņš pie kaimiņa brauca ar zirgu,
arī sienu no pļavas veda ar zirgu. Ja „Zviedru cepures” pusē vērojamā
dabas ainava būs ar mazāku cilvēku klātbūtni – pļavas un krūmāji, tad,
tuvojoties Sabilei, būs objekti, kuru rašanās iemesls ir cilvēka dzīve. Viens
no objektiem būs Sabiles krievu kapi, kas ir uzkalniņu senkapi.
Vadoties no tajā atrastajām senlietām, apbedījumi tajā attiecināmi uz
10.-11.gadsimtu. Nosaukumu tie it kā ieguvuši no tā, ka 17.gadsimtā te
netālu krievi ar zviedriem karojuši un kritušie krievu karavīri arī te tolaik
apbedīti. Tuvojoties Sabilei, būs jāšķērso Sabiles Ēģipte. Šī ir izsenis
iecienīta vietējo atpūtas vieta. Te kādreiz bijusi pļava, bet tagad smiltīs
skaista priedīšu audze Abavas upes krastā. Iespējams, tieši ainavas dēļ šo vietu tad arī sauc par Ēģipti.

Adrese: Atpūtas komplekss „Zviedru cepure”, 3.5 km no Sabiles, Matkules pagasts, Kandavas novads. Tālr.: 26405405,
www.zviedrucepure.lv
Vecie Ozolāji izsenis ir bijusi iecienīta kandavnieku pastaigu un atpūtas vieta,
kas atrodas starp Kandavu un Kandavas Mācītājmuižu. 20.gadsimta 20.30.gados te notikušas teātra izrādes, koncerti, zaļumballes. Te bijusi arī
vietējo skautu pulcēšanās vieta. Un tikai vēlāk radās tagadējā „Ozolāji” –
brīvdabas estrāde Kandavas puses kultūras pasākumiem.
Adrese: „Mācītājmāja”, Kandavas pagasts, Kandavas novads. Tālr.: 28396830,
www.senleja.lv

3 Imulas upes takas. Imulas upe ir viena no Abavas pietekām. Lai iepazītu
tās apkārtni un dabas daudzveidību, Abavas senlejas attīstības centrs
izveidojis dabas takas (dabā atzīmētas ar baltām svītrām uz kokiem).
Imulas taka ved gar upes labo krastu no „Vītiņiem” līdz „Romancei”.
Imulas ieleja ir bagāta ar augu sugām, kas patvērumu rod ielejas stāvo
nogāžu lapu koku mežos. Šī taka vislabāk apmeklējama pavasarī, kad te zied ne vien zilās vizbulītes, bet arī baltie un
dzeltenie vizbuļi, pavasara debestiņa, bet mitrākās vietās zaļo lakši. Pavasarī vieglāk būtu ieraugāms Imulas upē arī
Langsēdes Velna pēdas akmens.
Otra Imulas dabas taka ved gar Imulas ieleju no „Busēm” līdz
Kauķa kalnam. No Buses pilskalna stāvlaukuma ejot, vispirms
ieteicams uzkāpt Matkules jeb Buses pilskalnā, no kura paveras
brīnišķīgs skats uz Imulas ieleju. Pār Imulas upi ved divi tiltiņi. Ejot pa
vienu, var aiziet līdz Baznīckalnam, kas ir sena kulta vieta. No šī kalna
virsotnes paveras ne vien brīnišķīgs skats uz Imulas ieleju, bet arī uz
kaimiņos esošo Buses pilskalnu. Savukārt, ejot atpakaļ Buses pilskalna
virzienā, tā pakājē acīgākie noteikti pamanīs Bedrīšakmeni. Turpinot
gājienu, virzoties pa pļavā iebraukto ceļu un turoties vairāk pa labi, var
nonākt līdz Kauķa kalnam, pie kura var veldzēties no turpat esošā
avotiņa un izlemt, doties tālāk,
vai atgriezties sākuma punktā.
Imulas taka no Kauķa kalna līdz „Grotēm” vislabāk ejama bezlapu periodā.
Tā ir diezgan mežonīga un domāta fiziski labi sagatavotiem gājējiem. Te
vērojamas dziļas gravas ar stāvām nogāzēm, bebru uzpludinātiem strautiņiem
un zemes noslīdējumiem. Pats Kauķa kalns ir šūnakmens klintis. Tā nosaukums
no kurzemnieku valodas nozīmē Kaļķa kalns. Iespējams, tas vislabāk apskatāms
būtu no upes puses laivojot. Savukārt, puķu atpazinēji te noteikti pamanīs
Imulas ielejas lepnumu – daudzgadīgo meneseni, kas ir aizsargājams augs un te
veido diezgan lielas audzes. Tam ir īpatnēji caurspīgīgs balts auglis, kura dēļ to
šai pusē dēvē par žīdu naudiņu jeb naudiņpuķi.

Adrese: Abavas ielejas attīstības centrs, Kūrorta iela 1b, Kandava. Tālr.: 28396830, www.senleja.lv

Labākās putnu vērošanas vietas
Ceļojums, kurā nepieciešams binoklis
Lielā Ķemeru tīreļa laipa un skatu tornis
Lielais Ķemeru tīreļa laipa aizvedīs sūnu, purva priedīšu, akaču, tumšu
ezeriņu un vaivariņu smaržu valstībā. Uzmanīgi ieskatoties, varēs
ieraudzīt gan kukaiņēdāju augu – raseni, gan dažādus putnus – purva
tilbīti, balto cielavu, koku čiepsti un tālumā varbūt dzirdēt arī dzērves.
Takas „lielajā aplī” ir izbūvēts skatu tornis.

Adrese: „Tīreļi”, Slampes pagasts, Tukuma novads. Tālr.: 67730078,
26424972, www.kemerunacionalaisparks.lv
GPS 56.9114 23.4596

Dunduru pļavas
Dunduru pļavas piedāvā apskatīt savvaļā dzīvojošus Polski Konik šķirnes
zirgus un taurgovis. Visaizkustinošākie šo lielo dzīvnieku bari ir vasarās, kad viņiem piepulcējas jaundzimušie kumeļi un
teļi. Apmeklētāju ērtībai pie Dunduru pļavām ir ierīkots automašīnu stāvlaukums, izvietoti informācijas stendi un uzbūvēts
5 metrus augsts skatu tornis, no kura var vērot gan dzīvniekus, gan pļavas putnus.

Adrese: Slampes pagasts, Tukuma novads. Tālr.: 67730078, 26424972,
www.kemerunacionalaisparks.lv GPS 56.8303 23.4008

CEMEX putnu vērošanas tornis pēc Kaņiera ezera
Kaņiera ezera putnu vērošanas tornis, kura uzstādīšanas atbalstītājs bijis
CEMEX, atrodas Kaņiera ezera Riekstu pussalā un ļauj pārredzēt ievērojamu
daļu Kaņiera ezera. Atrodoties tornī, īpašu uzmanību pievērsiet jūras kraukļu
kolonijai – baltu koku grupai dienvidrietumu virzienā no torņa. Savukārt,
skatoties rietumu virzienā, paveras skats uz nacionālā parka rezervāta zonas
mežiem, virs kuriem ir liela iespēja ieraudzīt planējam jūras ērgli. Ja neesi
kaislīgs putnu vērotājs, uz šo torni ir vērts doties, lai priecātos par ezera
ainavu, gulbjiem un elegantajiem baltajiem gārņiem.

Adrese: Lapmežciema pagasts, Engures novads. Tālr.: 67730078, 26424972, www.kemerunacionalaisparks.lv
GPS 57.0011 23.4710
Kaņiera pilskalns un dabas taka
Taka (1,5 km)ved cauri mežam un zāļu purvam uz Kaņiera pilskalnu.
Pa ceļam tā šķērso akmeņu valni, kas iespējams, ir bijis saistīts ar
pilskalnu. Par to, cik vecs ir Kaņiera pilskalns un kas to apdzīvojis,
vēsturnieki joprojām strīdas. Vieni uzskata, ka tā ir ļoti sena cilšu
apmetnes vieta, citi - ka to izmantojuši jūras laupītāji, lai uzbruktu
kuģiem. Takas galā ir izvietots skatu tornis, no kura var pārredzēt
Kaņiera ezeru un tajā mītošos putnus.

Adrese: Lapmežciema pagasts, Engures novads. Tālr.: 67730078,
26424972, www.kemerunacionalaisparks.lv
GPS 56.9909 23.4888

Kupskalnu dabas taka
Kupskalnu dabas taka ļauj piekļūt jūrai Bigauņciemā. Pa koka laipām gar Siliņupes krastu un mežainām kāpām tā ļauj
nokļūt plašā smilšu pludmalē pie vecā mola. Takas garums - 0,4 km. Siliņupē bieži novērojami ūdensputni – meža pīles,
lauči, zivju gārnis u.c. Īpaši ainaviska laipa un tās nobeigums pludmalē izskatās saullēkta laikā – šajā Rīgas līča pusē
saule lec „no jūras”.

Adrese: Lapmežciema pagasts, Engures novads. Tālr.: 67730078, 26424972, www.kemerunacionalaisparks.lv
GPS 56.991523.5236

Lapmežciema jūrmala pie Starpiņupītes
Piekraste teju visā tās garumā ir nozīmīga migrējošo putnu atpūtas un barošanās vieta. Putniem bagātākā vieta ir pie
Starpiņupes ietekas Rīgas jūras līcī (Slokas-Talsu šosejas 9.km) un aptuveni 1 km garā posmā uz ZR no tās. Pavasara un
rudens migrācijas laikā un rudenī šī ir lieliska bridējputnu, kaiju un dažādu pīļu sugu vērošanas vieta.

Adrese: Lapmežciema pagasts, Engures novads. Tālr.: 67730078, 26424972, www.kemerunacionalaisparks.lv
GPS 57.0116 23.5123
Engures Ornitoloģisko pētījumu centrs un putnu vērošanas torņi
Vairāk nekā 40 gadus Engures ezera krastā atrodas Bioloģijas institūta
Ornitoloģijas laboratorijas lauku bāze. Ornitologi nodarbojas ar Engures ezerā
ligzdojošo putnu izpēti un gredzenošanu. Engures ezers ir viena no vietām, kur
Latvijas ornitoloģijas biedrība rīko Putnu vērošanas dienas. Lai ezerā mītošie
putni un skaistā ainava būtu labāk apskatāmi dabas parka apmeklētājiem, pie
Engures ezera un jūras krastā uzcelti vairāki putnu novērošanas torņi.

Adrese: Engures ezera dabas parka fonds, Bērzciems, Engures pagasts,
Engures novads. Tālr.: 29474420, www.eedp.lv
Engures Ornitoloģisko pētījumu centrs GPS 57.2713 23.1308
Mērsraga Piejūras pļavas GPS 57.3448 23.1227, Mērsraga bāka GPS 57.3536
23.1272

