Ķemeru nacionālais parks - Pakalpojumi
Publicēts: 29.12.2020.

ATRAŠANĀS VIETA
Ķemeru nacionālajā parkā
"Meža māja", Ķemeri, Jūrmala

GPS KOORDINĀTAS
X: 470394, Y: 6312141 / Lat: 56.9519352, Lon: 23.5132664

VIDES PIEEJAMĪBA

ATVĒRTS
1. jūnijs - 31. augusts Tr-Sv 11.00-17.00
maijs un septembris Se, Sv 11.00-17.00.
Laikā, kad centrs ir slēgts, informāciju var saņemt, zvanot uz tālr. 67730078 vai 26424972.
DAP apsaimniekotie objekti un takas ir pieejamas un apskatāmas jebkurā diennakts laikā.

LABIEKĀRTOJUMS

NOKĻŪŠANA
ar auto pa Talsu (P128) vai Ventspils (A10) šoseju līdz pagriezienam uz Ķemeriem;

ar vilcienu Rīga - Ķemeri- Tukums līdz stacijai Ķemeri (vilcienu saraksts >>>);
ar autobusu Nr. 6 no Slokas vai mikroautobusu Nr. 10 no TC Bulduri līdz Ķemeriem, pieturai „Meža māja” autobusu
(
saraksts
>>>).

PAKALPOJUMI
informācija par ĶNP dabas takām un maršrutiem;
informācija par citām atpūtas iespējām ĶNP teritorijā;
informācija par dabas izglītības centra "Meža māja" organizētajiem vides izglītības pasākumiem;
informācija par gidu pakalpojumiem:
Velopārgājieni un ekskursijas: SIA “Ķemeru takas”, t. 29224618, www.takas.lv
Ekskursijas par ĶNP dabas vērtībām un Ķemeru kūrorta vēsturi: Ineta Jansone, t. 29135543, www.celoarinetu.lv; Ērika
Berga: t. 29126551, owl95@inbox.lv
Putnu vērošana un ekskursijas: Dagnis Mukāns, t. 29216431, dagnis.m@gmail.com
Teatralizēta ekskursija par latviešu strēlnieku gaitām 1. pasaules kara laikā: Māris Ribickis, t. 22057669, ribickis86@inbox.lv
Laivu braucieni pa upēm un jūru: www.juraslaivas.lv, www.seakayak.lv
Pārgājieni ar purva kurpēm: www.purvubrideji.lv

CITA NODERĪGA INFO
Tūrisma pakalpojumi Ķemeru nacionālajā parkā
"Lauku ceļotāja" izstrādātais maršruts "Ķemeri - vēsturiskais kūrorts"
Jūrmalas pilsētas domes izstrādātie "Maršruti pa Jūrmalas pilsētas kultūrvēsturiskajiem centriem"
Jūrmalas tūrisma informācijas centrs
Tukuma Tūrisma informācijas centrs
Jelgavas reģionālais tūrisma centrs

Pārvietošanās iespējas ĶNP

velo noma "Ķemeru velonoma" Ķemeru dzelzceļa stacijā un atpūtas centrā „Valguma pasaule”;

laivu nomas iespējas >>>.

"MEŽA MĀJAS" VĒSTURE
"Meža māja", kurā atrodas ĶNP administrācija un Informācijas centrs, ir izteikts nacionālā romantisma arhitektūras paraugs
(arhitekts Fridrihs Skujiņš). Celtniecībā izmantots mūra un koku konstrukcijas apvienojums, stilizētas tautas celtniecībai raksturīgās
detaļas un niedru jumts.
1933. gada vasarā jaunuzceltajā ēkā atvēra sporta un atpūtas kompleksu. Tā laika reklāmās rakstīts, ka viesus priecējusi
"priekšzīmīga šautuve, dažādi amerikāniski sporta veidu aparāti, pingpongs, bumbotava, biljards, telpas šaha un bridža mīļotājiem,
labs alus, garšīga tēja un kafija".
Vēlākos gados sporta komplekss pārtapa par restorānu „Jautrais ods”. Tas kūrorta viesiem piedāvāja izsmalcinātas maltītes un
vakaros izklaidi – dejas un kabarē programmas. "Jautrais ods" bija ļoti iecienīts turīgās aprindās, šeit mēdza iegriezties Benjamiņu
pāris un citas tā laika slavenības. Restorāns darbojās līdz II Pasaules karam.
Padomju varas laikā šeit atradās bērnu sanatorija.

https://www.daba.gov.lv/lv/kemeru-nacionalais-parks-pakalpojumi

