Kaņiera pilskalna taka
Publicēts: 04.12.2020.

ATRAŠANĀS VIETA
Ķemeru nacionālajā parkā.
Engures novads, Lapmežciema pagasts

GPS KOORDINĀTES
X: 465641, Y: 6316579 / Lat: 56.9914737, Lon: 23.4345256

APRAKSTS
Ejot pa taku ir iespējams izjust senatnes klātbūtni. Tā ved uz Kaņiera pilskalnu un akmeņu vaļņiem. 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 spriež, ka to
izmantojuši jūras laupītāji, lai uzbruktu kuģiem. Taka veidota sadarbībā ar Lapmežciema muzeju, kas atrodas Lapmežciema centrā,
pa ceļam uz laipu. Tajā ir vērts iegriezties, lai uzzinātu ko vairāk ne tikai par pilskalna vēsturi un takas veidošanas pirmsākumiem,
bet arī par visas apkārtnes vēstures liecībām, kas sniedzas līdz pat akmens laikmetam.

APSKATEI
Kaņiera pilskalnā ir uzbūvēts skatu tornis, ko lieliski var izmantot arī putnu vērošanai, it sevišķi rudenī, kad migrējošās zosis un
dzērves nosēžas ezerā, lai atpūstos.

Kaņiera ezera pilskalna taka. Foto: Andris Soms

PĀRVIETOŠANĀS IESPĒJAS

VIDES PIEEJAMĪBA
Taka nav piemērota apmeklētājiem ratiņkrēslos.

APSKATEI NEPIECIEŠAMAIS LAIKS
~1h

GARUMS
Takas pamata maršruta kopējais garums ir 1,5 km.
Aptuveni ar tādu pašu attālumu (vienā virzienā) jārēķinās, izvēloties pagarināt maršrutu pa akmeņu valni. Šis ceļš dabā gan nav
īpaši apzīmēts – taka pēc kāda laika mežā beidzas, un tad pa to pašu ceļu jādodas arī atpakaļ.

PIEMĒROTĀKAIS LAIKS APMEKLĒJUMAM
Bezsniega periods.

Ziemā taka netiek tīrīta.

MAKSA
Bezmaksas

ATVĒRTA
Visu gadu

VEIDS
Pamata maršruts ir lokveida, taču to iespējams pagarināt, dodoties pastaigā pa akmeņu valni.

TAKAS SHĒMA
꣢

Takas shēma 

MARĶĒJUMS
Nav speciāla marķējuma. Pamata maršruts bezsniega apstākļos viegli atrodams pēc koka laipu un dolomīta šķembu seguma.

APVIDUS
Ezera krasts, mežs

GRŪTĪBU PAKĀPE

SEGUMS

Dēļu laipu (platums 64 cm) segums mijas ar dolomīta šķembu segumu. Laipai nav margu.
Uzmanību! Lietus laikā un ziemā dēļu laipas var būt slidenas.

LABIEKĀRTOJUMS

Takas sākumā atrodas autostāvvieta, pie skatu platformas atrodas galdi maltītes ieturēšanai. Atkritumus nedrīkst atstāt pie takas,
tie jānes līdzi.
Informācijas stendi sniedz ieskatu par Kaņiera pilskalna takas tuvumā sastopamajām dabas un kultūrvēstures vērtībām.

NOKĻŪŠANA
Ar privāto transportu vai satiksmes autobusu starppilsētu maršrutos Rīga-Talsi, Rīga-Kolka, Rīga-Mazirbe (saraksti atrodami
www.autoosta.lv) pa autoceļu P128 (Rīga-Talsi) jābrauc līdz Lapmežciemam. Ciemata centrā pie pagasta pārvaldes/kultūras nama
ēkas jānogriežas pa Liepu ielu, sekojot norādei „Antiņciems 5”. Jādodas 5 km (cauri ciematam, garām Kaņiera laivu bāzei un putnu
vērošanas tornim) līdz T veida krustojumam Antiņciemā, kur jānogriežas pa labi un jāveic vēl aptuveni 3 km līdz auto
stāvlaukumam un informācijas stendam ceļa labajā malā.
Pa „Zaļās kāpas” velomaršrutu no Ķemeru puses.

UZTURĒŠANĀS NOTEIKUMI

Skatu platformā vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 15 cilvēki.

CITA NODERĪGA INFO
Tūrisma pakalpojumi Ķemeru nacionālajā parkā

APSAIMNIEKOTĀJS
Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālā administrācija
Tālr.: +371 67730078, e-pasts: pieriga@daba.gov.lvpieriga@daba.gov.lv

Taka izveidota 2013. gadā projekta "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000
teritorijās" ietvaros .

UZMANĪBU!
Atsevišķas ziņas laika gaitā var būt izmanījušās. Ja esat konstatējuši informācijas neatbilstību vai infrastruktūras bojājumus,
lūgums, sazināties ar apsaimniekotāju.

https://www.daba.gov.lv/lv/kaniera-pilskalna-taka

