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1. Skveras su fontanu priešais Majorų 
stotį. 1953 metais skvere buvo pastatyta L. 
Kristovskio ir V. Rapikio skulptūra „Lačplėsis“ 
arba „Lāčauša cīņa ar pūķi“ („Lačausio kova 
su drakonu”). 2006 metais buvo atidarytas 
fontanas „Apvārsnis“ („Horizontas“), sukurtas 
Inta Berga.  Ant vieno parko suoliuko stūkso 
bronzinės žuvėdrų skulptūros. Jomas iela 32.

2. Aspazijos namas. Aspazijos namas sto-
vi siauriausioje Jūrmalos dalyje – Dubultuose. 
Šiame name garsi poetė praleido paskuti-
nius 10 savo gyvenimo metų – nuo 1933 iki 
1943. Namas pastatytas 1903 metais ir yra 
tikras medinės architektūros šedevras. Praė-
jusio laikotarpio atmosferą pajusti padeda 
atnaujinta ekspozicija, siūlanti ne tik auten-
tiškų praeito šimtmečio pirmos pusės interjero 
ir buities daiktų, bet ir projekcinės technikos 
sukurtų hologramų bei pažintinių interaktyvių 
žaidimų. Atidaryta: antradieniais–šeštadie-
niais 10.00–17.00 (vasaros sezono metu – iki 
18.00). Įėjimas nemokamas. Už papildomą 
mokestį teikiamos gido paslaugos arba garso 
gidas. Z. Meierovica prospekts. 18/20. 
Tel. +371 67769445.

3. Skulptūra „Aspazija kāpās“. Skulp-
tūrą, kurią sukūrė skulptorė Olga Šilova, vaiz-
duoja ryškią latvių poetės Aspazijos asme-
nybę ir išskirtinį talentą. Prie skulptūros veda 
medinis pėsčiųjų tiltas, šalia pastatyti suoliu-
kai. Tamsiu paros metu teritorija yra apšviesta, 
o tai sukuria ramią ir romantišką atmosferą.

4. Dubultų evangelikų liuteronų baž
nyčia. Statyta 1907–1909 metais. Tai iš-
raiškingiausias apylinkės objektas ir vizuali 
dominantė, yra monumentaliausias ir puoš-
niausias Jūrmalos Art Noveau stiliaus istorinės 
ir sakralinės architektūros pastatas. Dubultų 
bažnyčia buvo vienas nuostabiausių Vilhelmo 
Bokslafo projektų. 1962 metais ši bažnyčia 
buvo atskirta nuo bažnyčių kongregacijos ir 
joje buvo įkurtas Jūrmalos meno ir istorijos 
muziejus, veikęs iki 1990 metų, kai kongrega-
cija atsiėmė sau priklausiusį turtą. Šioje baž-
nyčioje nuolat rengiami koncertai. Joje groja-
ma firmos „Driver & Co“, 1925 metais įkurtos 
Bernėljuje (Didžioji Britanija) vargonais. 
Baznīcas iela. 13. Tel. +371 67755806.

5. Meno stotelė „Dubulti“. Tai šiuolai-
kinio meno erdvė ir unikali meno platforma, 
prieinama visiems. Parodos salė yra sėkmingai 
integruota į veikiančią geležinkelio stotį ir su-
teikia neįprastos erdvės pojūtį lankytojams. O 
keleiviams, laukiantiems traukinio teikia nuos-
tabią galimybę praleisti laiką meno apsuptyje. 
Dubultų geležinkelio stoties pastatas statytas 
1977 metais pagal architekto Igorso Javeinso 
projektą. Atidaryta: pirmadieniais–sekmadie-
niais nuo 08.00 iki 18.30 val. Įėjimas nemo-
kamas. Geležinkelio stotis „Dubulti“.

6. Šv. Kunigaikščio Vladimiro Dubultų 
stačiatikių cerkvė. Pastatyta 1896 metais. 
Kupolo formos stogo su kryžiumi ir varpinės 
pastatas statytas iš medžio ir akmens. Šoni-
niuose statiniuose įrengtos gyvenamosios 
patalpos, bet interjere yra išsaugoti meno 
paminklai. 
Strēlnieku prospekts 26. 
Tel. +371 67769667.

7. Aplinkos objektas „Čiekurs“ („Kan
korėžis“). Jaundubultų skvere, priešais Du-
bultų kultūros kvartalą, stūkso septynių metrų 
aukščio aplinkos objektas „Čiekurs“. Architekto 
Didžio Jaunzemio sukurta skulptūra tuo pačiu 
metu tarnauja kaip paviljonas, į kurį galima įeiti 
ir pasiklausyti vėjo varpelių sukurtos muzikos. 
Visas „Čiekurs“ yra padengtas nerūdijančio 
plieno lakštais – kankorėžio žvyneliais, kurie 
spindi kaip daugybė mažų veidrodėlių.

8. Juras gatvė. Juras gatvė Majoruose yra 
arčiausiai kopų. XIX amžiaus viduryje Juras 
ir Jomas gatvės buvo įtakojamos sąsiaurio, 
todėl blogu oru būdavo sunku eiti per mišką. 
Vėliau šiame rajone vilas ėmė statyti pasitu-
rintys žmonės, ten pat kūrė ir gražius sodus, 
ir šis rajonas pasikeitė. Istoriškai Juras gatvė 
garsėja kaip vasaros vilų bei pensionų rajo-
nas. Šiandien čia galime išvysti visus archi-
tektūros stilius, būdingus Jūrmalai ir net 23 
nacionalinės bei vietos reikšmės architektūros 
paminklus. 

9. Paplūdimio sporto centras. Vasaros 
sezono metu čia rasite keletą paplūdimio 
futbolo, tinklinio, teniso ir rankinio aikštelių. 
Sporto centre vyksta daug paplūdimio sporto 
renginių.
Išėjimas prie jūros Kaiju gatvėje, 
jssc.jurmala.lv

10. Skultūra „Bruņurupucis” („Vėž
lys”). Skulptūros autorius - skulptorius Janis 
Barda. Tradicinis suvenyras atminimui iš Jū-
rmalos – nuotrauka šalia šios skulptūros. Ši 
skulptūra stovi ten nuo 1995 metų ir simboli-
zuoja ilgą gyvenimą. Tirgoņu iela 1.

11. Meno galerija „Inner Light“. Meno 
galerija, siūlanti įdomią ir originalią paveiks-
lų parodą. Šie paveikslai, nutapyti unikalia 
fluorescentine technika, ima švytėti prie tinka-
mo apšvietimo ir tuomet dienos šviesos metu 
matomame paveiksle staiga nušvinta  naujas 
vaizdas, nustebinantis žiūrovą. Paveikslai, 
priklausomai nuo apšvietimo, keičia spalvą ir 
turinį. Darbo valandos: 11.00–17.00 arba iš 
anksto susitarus. 
Omnibusa iela 19. Tel. +371 67871937, 
+371 29628517;  yermolayev.eu

12. Horno sodas. Pirmasis Jomas gatvėje 
statinys. 1870 metais pirmas šio žemės sklypo 
nuomininkas Hornas pastatė viešbutį, restora-
ną kinematografą, koncertų salę ir koncertų 
sodą, kur koncertavo garsūs simfoniniai or-
kestrai ir tilpo 2000 klausytojų. 

1896 metais čia vyko pirmas kino seansas 
Jūrmaloje, o 1905 metais – pirmas latvių 
muzikos koncertas, kurio metu skambėjo 
vėlyvesnis Latvijos himnas „Dieve, laimink 
Latviją“ („Dievs, svētī Latviju”). 1913 metais 
Horno sodas su visais pastatais sudegė dide-
lio gaisro metu. 1970 metais buvo pastatytas 
kino teatras „Jūrmala“, tuometinis Jūrmalos 
kultūros centras.  1991 metais Jomas gatvės 
pakrašty buvo atidengtas paminklas „Krau-
klītis“ („Mažasis varnas”), skirtas poetams 
Rainiui ir Aspazijai kaip padėka už jų 1905 
metų pasirodymą Horno sode (autoriai Zigrid 
Fernava–Rapa ir Juris Tischenko–Rapa). 
Jomas iela 35. 

13. Jūrmalos kultūros centras. Jūrma-
los kultūros centras siūlo patalpas konferen-
cijoms, seminarams, koncertams, parodoms 
ir iškilmingiems vakarams. Čia taip pat yra 
Jūrmalos kino teatras.  Atidaryta: Pirmadie-
niais–Penktadieniais 13.00–18.00 val., šeš-
tadieniais–sekmadieniais 13.00–17.00 val.
Jomas iela 35. Tel. +371 67764446.
 
14. Jomas gatvė. Jomas gatvės pavadini-
mas įrodo prielaidą, jog XIX amžiaus viduryje 
visą Jūrmalos teritoriją raizgė siauros lygia-
grečios įdubos smėlio kopose. 1899 metais 
buvo ketinta šią gatvę pervadinti į Puškino, 
tačiau baronas von Firksas Rusijos senatui 
pateikė skundą. Po to buvo nutarta išsaugoti 
senovinį gatvės pavadinimą. Anksčiau šalia 
gatvės buvo parduotuvės, restoranai ir kavi-
nės, didelė dalis jų dabar yra architektūros 
paminklai. Nuo 1987 metų tai pėsčiųjų gatvė. 

15. Pramogų ir švietimo centras „Kor
so brīnumi“ ir kino teatras „Star Cine
ma“. „Korso brīnumi“ (liet „Korso stebuklai“) 
– tai  vieta, kurioje galima apžiūrėti neįprastus 
ir interaktyvius eksponatus, stebėti pasirody-
mus su fizikos ir chemijos elementais, daly-
vauti užsiėmimuose vaikų grupėms, taip pat 
švęsti savo gimtadienį.
Jomas iela 37. 
Tel. +371 67871937, korsobrinumi.lv;
Tel. +371 20380000, kino.korso.lv 

16. Jūrmalos miesto muziejus. Jūrma-
los miesto muziejus papasakos lankytojams 
apie Jūrmalos kurorto pradžią ir plėtrą nuo 
XIX amžiaus pabaigos iki pat šių dienų. Jame 
veikia nuolatinė ekspozicija „Vaikai kurorte“, 
kuri nuotraukomis, žaidimais, žaislais ir kny-
gomis skatina prisiminti vaikystę, siūlo šei-
moms įvairių interaktyvių užsiėmimų. Jūrmalos 
miesto muziejaus parodų salėse per metus 
vidutiniškai surengiama 20 įvairių meninių ir 
kultūrinių-istorinių parodų, be to, čia vyksta 
kūrybiniai renginiai ir dirbtuvės vaikams. 
Darbo valandos: Trečiadieniais–Sekma-
dieniais 10.00–17.00 (15.05.–15.09. iki 
18.00).  Įėjimas nemokamas.
Tirgoņu iela 29. Tel. +371 67761915. 

17. Sporto halė „Majori“. Majorų  ledo 
halė rudens, žiemos ir pavasario mėnesiais 
visą šeimą kviečia pasimėgauti tikru žiemos 
džiaugsmu – čiuožinėjimu. Pačiūžas galima 
išsinuomoti Ledo halės inventoriaus nuomos 
skyriuje. Čiuožinėjimo sezonas prasideda nuo 
lapkričio 1 dienos ir tęsiasi iki balandžio 30 
dienos (data gali keistis priklausomai nuo oro 
sąlygų). Rīgas iela 1, jssc.jurmala.lv 
Tel. +371 26007271.

18. Prieplauka. Vasaros sezonu čia upe 
kursuoja laiveliai iki Rygos, taip pat siūlomos 
valandinės išvykos Lielupės upe.
Rīgas iela 2A, Tel. +371 67147900

19. Šventosios Motinos Širdies kata
likų bažnyčia Majoruose. Medinė ne-
oklasikos architektūrinio stiliaus bažnyčia su 
portiko kolonomis, varpine ir fasado raižiniais 
buvo pastatyta 1889 metais kunigo Janio Ja-
cevicso ir daktaro M. Pekarskio rūpesčiu už 
surinktas paaukotas lėšas. Tuo metu katalikų 
bažnyčios galėjo būti steigiamos tik su speci-
aliu imperatoriaus leidimu, kurį būdavo gana 
sunku gauti, todėl pastatas buvo pastatytas 
kaip sporto salė. 
Pilsoņu iela 32. Tel. +371 67762051.

20. Poetų Rainio ir Aspazijos vasaros 
sodyba. Jūrmala buvo žymiausių Latvijos 
poetų Rainio ir Aspazijos įkvėpimo vieta. 
1926 metais Majorų rajone jie įsigijo sodybą 
ir leido vasaras nuo 1927 iki 1929 metų. Da-
bartinį muziejų sudaro pastatų kompleksas, 
tipinis Jūrmalos medinės architektūros pa-
vyzdys ir yra nacionalinės reikšmės objektas. 
Čia išvysite memorialinius poetų kambarius 
su originaliu interjeru ir atminimo daiktais, as-
meninę biblioteką ir parodą. Už papildomą 
mokestį teikiamos gido paslaugos arba garso 
gidas. Atidarytas: Antradieniais–Sekmadie-
niais 10.00–17.00 val. 
Pliekšāna iela 5/7. 
Tel. +371 67764295, aspazijarainis.lv

21. Dzintarų koncertų salė.  Vienas 
reikšmingiausių kultūros paminklų, siūlan-
čių kultūrinę programą su Latvijos ir užsienio 
menininkais. 1936 metais architektų Aleksan-
dro Birzeniekso ir Viktoro Melenburgo buvo 
suprojektuota uždara koncertų salė su 690 
sėdimomis vietomis, kurios interjeras buvo 
kurtas pagal tris Ansio Cirulio – taikomųjų ir 
dailės menų meistro bei Jūrmalos gyvento-
jo - paveikslus „Lielupe”, „Jūra” ir „Latvia”. 
1960-aisiais buvo pastatyta atvira koncer-
tų salė, talpinanti 2000 žiūrovų. Architektai 
Modris Gelzis, Alberts Vecsilis, konstruktorius 
Andris Bite. Koncertų salės metalo bei medžio 
dekoras suteikia puikią akustiką. 2015 metais 
buvo atlikta pilna istorinės salės rekonstrukcija 
ir uždara salė vėl atvėrė duris publikai. 
Turaidas iela 1. Tel. + 371 67762092, 
dzintarukoncertzale.lv
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22. Jūrmalos gaublys. Dar 8-ame pra-
eito amžiaus dešimtmetyje prie Dzintarų 
koncertų salės buvo pastatytas iš vario kaltas 
besisukantis gaublys kaip Jūrmalos svečių iš 
viso pasaulio simbolis. Gaublyje pažymėti 
XX amžiaus 8-ame dešimtmetyje susibroliavę 
su Jūrmala miestai. Pagal vieną versiją, gau-
blį suprojektavo skulptorius Voldemaras Ra-
pikis, bet kaltiniai darbai buvo atlikti legendi-
nio krepšininko Janio Kruminso. Didžiausias 
Latvijos gaublys padengtas vario plokštėmis 
ir buvo rekosntruotas 2016 metais.  
Turaida ir Jomas iela sankryža. 

23. Kazanės Dievo Motinos stačiati
kių bažnyčia. 1896 m. šioje vietoje žmo-
nių lėšomis buvo pastatyta Edinburgo baž-
nyčia, kuri buvo pašventinta Kazanės Dievo 
Motinos ikonos garbei. 1962 m. bažnyčia 
buvo sugriauta, o jos vietoje pastatytos par-
odų salės, tačiau kai kurios bažnyčios verty-
bės buvo išsaugotos perkeliant jas į Dubultų 
stačiatikių bažnyčią. Pastatas iš naujo buvo 
atstatytas 2019 m., ir jau dabar čia vyksta 
pamaldos.
Aizkraukles iela 2. 
Tel. +371 67677500, kazanskijhram.lv 

24. Skultūra „Turaidas Roze” („Tu
raidos rožė”). Skulptorius Valtis Barka-
nas. Skulptūra yra šiuolaikinis Turaidos rožės 
pasakojimas. „Ji skambina savo sužadėtiniui, 
laukia jo, tačiau nesulaukia ir jaučiasi ap-
gauta“, – pasakoja skulptorius Valtis Barka-
nas, kuris moters skulptūrą pasistengė sukurti 
lengvą ir lengvabūdišką. Turaidas iela 17.

25. Dzintarų miško parkas ir apžval
gos bokštas. Parkas skirtas tiek aktyvaus, 
tiek ramaus poilsio mylėtojams. Čia galima 
praleisit laiką kartu su vaikais, šeima ir drau-
gais, pasportuoti ir pasimėgauti pušų oru. 
Parke yra žaidimų aikštelių įvairaus amžiaus 
vaikams, takų riedutininkams ir pėstiesiems, 
riedlenčių parkas, gatvės krepšinio aikštelės, 
kavinės, automobilių stovėjimo aikštelės, tu-
aletai ir 33,5 m aukščio apžvalgos bokštas. 
Parkas veikia: Pirmadieniais – sekmadieniais 
9.00–22.00 val. Įėjimas nemokamas.
Lazdonas iela.

26. Nuotykių parkas „Jūrmalos tar
zanas“. Kliūčių parkas tinka tiek vaikams, 
tiek suaugusiesiems. Jėgas galėsite išmėginti 
net 74 kliūtyse, aukščiausia kurių yra 12 m 
aukščio. Parke įrengta naujos kartos saugos 
sistema „Kanopeo“. Jaunieji parko lankytojai 
jau įvertino specialų vaikų maršrutą. 
Atidaryta: nuo gegužės iki spalio, kiekvieną 
dieną 10.00–20.00 val. 
Dzintarų miško parkas. 
Tel. +371 27088061, jurmala.tarzans.lv

27. Jūrmalos tinklų parkas. Jūrmalos 
tinklų parkas yra Dzintarų miško parko pušy-
se, 6 metrų aukštyje. Jį sudaro 5 tinklo zonos 
ir 600 kvadratinių metrų ploto tuneliai. Tarp 
medžių viršūnių rasite labirintus, čiuožyklas, 
minkštų kaladėlių ir kamuolių aikšteles, tinklų 
„pelkę“ ir sūpynes. Įdomios pramogos ir ra-
mus poilsis tinklų parke yra saugus ir pritaiky-
tas kiekvienam.
Atidaryta: nuo gegužės iki spalio, kiekvieną 
dieną 10.00–20.00 val. 
Dzintaru Mežaparks. Tel. +371 27088061, 
jurmalastikluparks.lv 

28. Kristapso Morbergo botanikos 
sodas ir vasaros sodyba. Sodybos pas-
tatas yra nacionalinės reikšmės architektūros 
paminklas, nuostabus neogotikos medinės 
statybos pavyzdys, statytas apie 1883 me-
tais Latvijos verslininko ir mecenato Kristapso 
Morbergo. Pastato interjere išsaugotos da-
žytų lubų plafonai, vitražinis stiklas, krosnys 
ir židinys puošti apvaliomis glazūruotomis 
polichrominio paviršiaus plytelėmis. XIX ir XX 
amžių sandūroje buvo pastatyti pagalbiniai 
pastatai. Šis kompleksas testamentu perėjo 
Valstybiniam Latvijos universitetui. 2007–
2008 metais pastatai buvo rekonstruojami. 
Buvo atkurtas XIX amžiaus sodas. Atidaryta 
susitarus.
Dzintaru prospekts 52/54. 
Tel. +371 67227175, 
morbergavasarnica.lv 



29. Kemerių geležinkelio stotis. Pirmasis stoties 
pastatas buvo pastatytas 1877 metais atidarius gele-
žinkelio liniją „Riga – Tukumas“. 1911 metais ėmė veikti 
tiesioginis maršrutas Maskva – Kemeriai, bet 1912-ųjų 
vasarą iš geležinkelio stoties buvo paleistas elektrinis 
tramvajus, važiuojantis tiesiai iki Jaunkemerių paplūdi-
mio, kuris veikė iki 1915 m. Po karo 1930-ųjų pradžioje 
Kemeriuose kurį laiką važinėjo dyzelinis tramvajus. Nuo-
traukoje pavaizduotas geležinkelio stoties pastatas 1922 
metais pastatytas pagal architekto Arthuro Medlingerio 
projektą ir, su nedideliais pakeitimais, išlikęs iki šių dienų. 
Kemerių geležinkelio stotis.

30. Kemerių Šv. Jono Krikštytojo Romos kata
likų bažnyčia. Šis istorizmo architektūros stiliaus pas-
tatas buvo pastatytas 1899 metais. Tai pati jauniausia 
bažnyčia Kemeriuose.  Ji pastatyta laikantis tradicinių 
medinės statybos formų – medinė vienos navos bažny-
čia su bokštu ir kai kuriomis istorizmo stiliui priklausančio-
mis architektūrinėmis detalėmis. 
Sēravotu iela 10. Tel. +371 67765454.

31. Maršrutas palei Žaliąją kopą
Žalioji kopa yra vienas įdomiausių Kemerių nacionalinio 
parko gamtos objektų. 12 km ilgio apskritas maršrutas 
daugiausia veda miško keliais, kurie kai kur sutvirtinti 
dolomito skalda. Nuo Partizānu gatvės jis eina Žaliąja 
kopa iki Sērā tvenkinio pėsčiųjų tilto, o paskui per Raga-
nu pelkę atgal į Kemerius.
Partizānu gatvės gale

32. Kemerių liuteronų bažnyčia. Kemerių evange-
likų liuteronų bažnyčia 1897 metais tapo pirmuoju ply-
tiniu statiniu Kemerių kurorte. Bažnyčios pastatas buvo 
statomas pagal tuo metu vyraujantį istorizmo stilių pagal 
inžinieriaus Heinricho Scheelo projektą. Latvių meninin-
ko Indrikio Zeberinso tapytas altoriaus paveikslas „Kris-
tus gydo ligonius“ ir paminklinė lenta kovotojų už Latvijos 
laisvę atminimui. 
A. Upīša iela 18.

33. Šventų apaštalų Petro ir Povilo Kemerių 
stačiatikių cerkvė pastatyta 1893 m. Ši centrinė kry-
žiaus kupolinė medinė cerkvė su varpine – puikus isto-
rizmo stiliaus pavyzdys, statyta pagal Šiaurinės Rusijos 
medinių cerkvių tradicijas. Architektūros projektą bei 
sąmatas apskaičiavo ir statybos dokumentaciją nemo-
kamai paruošė žinomas to meto architektas V. Lunskis. 
Cerkvės interjere išsaugoti meno paminklai. Ši cerkvė 
yra seniausia Kemerių cerkvė, kuri, anot legendos, yra 
pastatyta iš medžio ir anei vieno metalinio vinies. 
Katedrāles iela 1. Tel. +371 67765417.

34. Meilės sala. Pats rafinuočiausias Kemerių parko 
objektas. Tai dirbtinai suformuota sala ties Veršupytės 
upės žiotimis. Nuo XIX amžiaus pabaigos čia stovėjęs 
paviljonas su mediniais raižiniais buvo sugriautas pirmo-
jo pasaulinio karo metu. Akmeninė rotunda, 1928 metais 
pastatyta pagal modernaus klasicizmo tradicijas. Projekto 
autorius – architektas Friedrichas Skujinsas. Anksčiau čia 
buvo paviljonas – kavinė, siūlanti kurorto svečiams gaivi-
nančių gėrimų, arbatos, kavos bei pasivaišinti užkandžių. 
Čia pat poilsiautojų pramogai grojo ir radijas. 

35. Kemerių kurorto parkas. Kemerių kraštovaiz-
džio parką su vingiuotų takų tinklu palei Veršupytę su-
projektavo ir 1839 m. pradėjo kurti Rygos dekoratyvinių 
želdinių augintojas Karlis Heinrihs Vagners. Parko kūrimas 
ir plėtra tęsėsi ateinančius šimtus metų. 1936 m. pasta-
čius Kemerių viešbutį, vakarinėje jo pusėje buvo sukurtas 
simetriškas parteris su veja, gėlių sodinukais ir takeliais. 
Pasivaikščiojimai parke buvo laikomi viena iš ligonių 
pasveikimo sąlygų. Per Veršupytę buvo pastatyti keli til-
teliai, kuriems buvo suteikti pavadinimai: „Nopūtu“ (liet. 
„Atodūsių“), „Kaprīžu“ (liet. „Kaprizų“), „Muzikālais“ 
(liet. „Muzikinis“) ir kt. Kemerių parkas yra seniausias ir 
didžiausias viešasis sodas Latvijoje už Rygos ribų. Parke 
galite pamatyti 1861 m. pastatytą  paminklą Kemerių 
kurorto įkūrėjams ir direktoriams. 2021 m. vasarą parkas 
buvo atidarytas po didžiulės rekonstrukcijos.

36. Kemerių vandens bokštas. 42 metrų aukščio 
statinys (aukščiausias Kemeriuose) yra Latvijos pramonės 
paveldo dalis, nacionalinės reikšmės paminklas, pastaty-
tas 1929 m., architektas Fridrihs Skujinš. Bokšte buvo 100 
m3 talpos sieros vandens ir geriamojo vandens rezervu-
arai. Iki Antrojo pasaulinio karo viršutinėje bokšto platfor-
moje buvo įrengta apžvalgos aikštelė. Kurorto svečiai čia 
iš 42 metrų aukščio galėjo pasižvalgyti į Kemerių apy-
linkes. 2021 m. vasarą vandens bokštas buvo atidarytas 
lankytojams po rekonstrukcijos, siūlant pamatyti ekspozi-
ciją apie Kemerių kurorto istoriją ir apžvalgos aikšteles. 
Tukuma iela 32

37. Kemerių viešbutis. 1936 metais architekto Euge-
ne Laube (Judžinas Laubė) statytas „Baltasis garlaivis“ 
arba „Baltoji pilis“ buvo laikomas vienu gražiausių ir 
didingiausių Pabaltijo statinių, Latvijos nepriklausomybės 
laikų architektūros šedevru. Jo statybai buvo suteiktos lė-
šos ir iš valstybės iždo. Statyba atsiėjo 2,5 mln. latų. Hi-
droterapijos salės, išdėstytos pirmame aukšte veikė ištisus 
metus. Statistiškai Kemerių viešbutis yra laikomas vienu 
genialiausių Latvijos architektūros neo-eklektikos pavyz-
džių. Sovietų laikais čia veikė plačiai pagarsėjusi „Keme-
rių“ sanatorija, išsiskirianti moderniais gydymo įranga ir 
metodais. 
E. Dārziņa iela 18.

38. Sieringo vandens paviljonas ir šaltinis 
„Drieželis“. Tai viena žinomiausių Kemerių kurorto vietų, 
atsiradusių jau XX amžiuje. Pavėsinė buvo pastatyta šalia 
šaltinio. Šis šaltinis tapo šeštuoju iš visų atrastų XIX amžiuje 
Kemeriuose. Šiuo metu jų yra šiek tiek daugiau nei 20. Per 
laiką paviljonas ypatingai nebuvo keičiamas, tačiau drie-
žo skulptūra sukurta tik 1949 metais (skulptorius Juris Ba-
jarsas). XX amžiaus pradžioje šis šaltinis buvo papuoštas 
berniuko ir delfino skulptūrine grupe, kuri buvo sunaikinta 
I-ojo pasaulinio karo metais. Tarpukario metu šaltinio van-
duo bėgo iš praviros delfino burnos – vienintelės išlikusios 
skulptūros dalies. 

39. Skveras „Tautu deja“. Skveras su skulptūra 
„Tautu deja“ (liet. „Tautų šokis“) yra Tūristu gatvės kampe. 
Skulptūra buvo pastatyta 1950 m., o anksčiau jame buvo 
fontanas, kuriuo iš 51 metro gylio gręžinio tekėjo chloro 
ir natrio mineralinis vanduo. 2019 m. vaizdingas skveras 
su skulptūra buvo atnaujintas, įrengtas geriamojo vandens 
tiekimas, pastatyti suoliukai ir žibintai.  

40. Miško troba. Šis namas pastatytas 1933 metais 
kaip restoranas „Jautras Ods“ („Linksmasis uodas“), siūlęs 
lankytojams rafinuotus valgius bei pramogas – šokius bei 
kabareto programas. Pastatas su raudonu stogu, projek-
tuotas architekto Friedricho Skujinso – vienas puikiausių 
šalies romantizmo stiliaus pastatų pavyzdžių. Nuo 1951 
iki 1990 metų pastate veikė vaikų sanatorija „Miško tro-
ba“ („Meža māja”). 1997 metais po Kemerių nacionali-
nio parko įkūrimo, „Miško troboje“ įsikūrė parko admini-
stracija. 1979 metais jame vyko kai kurių scenų iš Igorio 
Maslenikovo filmo „Šerloko Holmso ir daktaro Vatsono 
nuotykiai“ filmavimas. 
Įėjimas iš Tūristu iela. Tel. +371 67730078.

41. Juodalksnių liūno lieptas. Juodalksnių liūno liep-
tą rasite už Nacionalinio parko informacijos centro „Miško 
troba“. Eidami mediniu lieptu galėsite gėrėtis juodalksnių 
pelkiniu mišku. Liūno lieptas (0,6 km) supažindina su juo-
dalksnių liūnu – šlapiu lapuočių mišku, kurį kasmet užtvin-
do Veršupytės vandenys.  Itin geras metas apsilankyti šioje 
vietoje – pavasaris, kai žydi purienos. 

42. „Lūžņu grāvja“ šaltinis. Vienas didžiausių sieros 
šaltinių apylinkėse. Maždaug 3 km ilgio maršrutas iki šalti-
nio prasideda nuo informacijos centro „Meža māja“ (liet. 
„Miško namas“).

43. Kemerių raisto tako lieptas. Didysis Keme-
rių raistas – viena didžiausių Latvijos pakrantėje esančių 
pelkių. Jo plotas užima 5000 hektarų. Pelkei daugiau nei 
8000 metų. Lieptas nuves jus į samanų, pelkės pušelių, 
akivarų, tamsių ežerėlių ir pelkinių gailių karalystę. Lieptas 
sukaltas iš medinių lentelių. Jo ilgis – 3,4 km. Visas takas 
sudarytas iš dviejų žiedų – dviejų  „aštuoniukių“. Galima 
pasirinkti trumpąjį – 1,4 km. ilgio žiedą, arba pereiti visą. 
Didžiąjame žiede yra apžvalgos aikštelė. 

44. Sluokos ežero apžvalginis bokštas. Čia liz-
dus suka visa paukščių įvairovė, tad šis ežeras yra svarbi 
migruojančių paukščių vieta. Dėl šios priežasties ši vieta 
itin įdomi paukščių stebėtojams, ypač pavasario ar ru-
dens migracijų metu. 7 metrų aukščio plaukiojantis apž-
valgos bokštas yra pačiame ežere, tad be vargo galėsite 
stebėti visą ežerą bei ežero krante trykštančius sieringus 
šaltinius. Sluokos ežere leidžiama žvejoti. 

BULDURAI IR LIELUPĖ
45. Buldurų liuteronų bažnyčia. Buldurų liuteronų 
bažnyčia buvo statoma nuo 1888 iki 1889 metų ir buvo 
priskirta Dubultų liuteronų bažnyčiai. Ji buvo pastyta 
poilsiaujantiems ir besigydantiems kurtorto svečiams. 
Architektas – Hermannas Hilbigas. Stambių plytų pas-
tatas su centriniu bokštu buvo pašventintas kaip „Miško 
koplyčia“. Po II-ojo pasaulinio karo, nuo 1953 iki 1992 
joje buvo įsikūręs Latvijos valstybinis audio-vizualinių do-
kumentų archyvas, radikaliai pakeitęs bažnyčios interje-
rą. Perdavus šį pastatą Buldurų kongregacijai 1990-ųjų 
gale, buvo pradėti restauravimo darbai ir interjeras buvo 
iš dalies atkurtas. 
Kr. Barona iela 6. Tel. +371 67755801.

46. Buldurų parodų namai. Tai erdvė, skirta vien 
menui ir kūrybiniams procesams. Šalia dviejų parodų sa-
lių čia veikia folkloro būrelis, vaikų piešimo studija ir au-
dimo studija, kurių dalyviai mielai supažindins svečius su 
savo amato paslaptimis. Buldurų parodų namų pastatas 
statytas 1920 metais ir kaip architektūros paminklas įkū-
nija geriausių Jūrmalos medinės statybos tradicijų esmę. 
Darbo valandos: Trečiadieniais–Sekmadieniais 
10.00–17.00 (15.05.–15.09. iki 18.00).  
Įėjimas nemokamas. 
Muižas iela 6. Tel. +371 67752472. 

47. Buldurų dendrologinis sodas. 1910 metais už 
suaukotas lėšas Bulduruose buvo įkurta pirma sodinin-
kystės mokykla Latvijoje. Ji pastatyta istorinio Buldurų 
dvaro centrinėje teritorijoje. Architektas A. Vanagsas. 
Mokyklos reikmėms 1911 metais buvo pastatytas pirmas 
mokyklos pastatas. Iki Pirmojo pasaulinio karo mokyklo-
je buvo įkurtas pavyzdinis ūkis, kur soduose buvo su-
kultūrinta daugiau nei 200 įvairių vaismedžių rūšių. Čia 
augino ir morkas, pomidorus ir kukurūzus. Nuotraukoje 
matomas pastatas yra 1989 metais statytas naujas mo-
komasis korpusas. Mokyklos teritorijoje galima pasigro-
žėti ir susipažinti su įvairiomis gėlių bei medžių rūšimis. 
Buldurų sodininkystės mokykla, Viestura g. 6. 
Tel. +371 67753135, bulduri.lv

KEMERIAI

KITI ĮDOMŪS OBJEKTAI
52. Baltoji kopa. Dešiniajame Lielupės krante, netoli 
nuo Bulupės, XVIII amžiaus viduryje susiformavo 15–17 
metrų aukščio kopų atodanga. Baltoji kopa yra vienas 
gražiausių saugomų Jūrmalos gamtos objektų.

53. Melužių Estrada po atviru dangumi. Ji 
pastatyta 1930 metais istoriniame Melužių centre, kur 
jau nuo XIX amžiaus vyko įvairūs koncertai. Melužių 
Estrada yra viena paskutinių medinių estradų Pabaltijo 
regione, veikianti iki pat šių dienų. Vasaromis čia vyksta 
nemokami pramoginiai renginiai vaikams kiekvieną se-
kmadienį 11 val. 
Mellužu prospekts 6.

54. „Rainio pušys”. Skulptūra „Rainio pušys“ pa-
statyta pamėgtoje poeto J. Rainio poilsio vietoje. Jai 
jis paskyrė eilėraštį „Laužytos pušys“, kuris simboliškai 
įamžino prisiminimus ir liudijimus apie laikmetį nuo 
1903 – 1905 m., vietą ir įvykius, kai poetas gyveno 
Poruka prospekte, name Nr. 61. Poetas dažnai lanky-
davosi kopoje, kur, pušų paunksmėje rašydavo eiles. 
2014 metais čia buvo pastatyta skulptoriaus Kristaps 
Gulbio skulptūra, pagaminta iš nerūdijančio plieno 
lakštų, ant kurių išgraviruotos Rainio dienoraščio ištrau-
kos. Amatas gatvės gale.

55. Sluokos evangelikų liuteronų bažnyčia. 
Seniausia Jūrmalos bažnyčia buvo statoma nuo 1851 
iki 1854 metų. Dabartinis vaizdas šiam statiniui buvo 
suteiktas 1903 metais architekto Wilhelmo Bockslaf-
fo. Bažnyčioje yra kultūros istorinių paminklų: solidūs 
Walker firmos vargonai, XVIII amžiaus  paveikslai ant 
vargonų balkonų, vitražas, altoriaus paveikslas „Kal-
varijos“, memorialinė lenta, skirta I-ojo pasaulinio karo 
metu žuvusiems Sluokos gyventojams atminti. 
Raiņa iela 4.
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Kurorto pradžia
Pirmieji mėgėjai pasimaudyti atvyko 
į Kaugurciemą 18 amžiaus 4-ame 
dešimtmetyje. Šiuo metu pirmieji pa-
jūrio kurortai buvo atidaryti Anglijoje 
ir Prancūzijoje. Maudymosi pramonės 
plėtrą Kaugurcieme 1812 metais sus-
tabdė karas tarp Rusijos ir Prancūzijos, 
o kurortas buvo vėliau perkeltas arčiau 
Rygos, į Dubulčius. Iš pradžių atosto-
gautojai gyvendavo vietos žvejų išnuo-
muotuose kambariuose, tačiau ėmus 
plėstis vietos transporto sistemai, ypač 
1877 metais ėmusiai veikti geležinkelio 
linijai, ėmė sparčiai dygti vasarnamiai 
bei buvo įkurtos pirmos sanatorijos ir 
šiltų jūros vonių kompleksai. Dubul-
čiuose 1834 metais buvo pastatytas 
vadinamasis Dīveļa viešbutis, tapęs 
vietinio socialinio gyvenimo centru. 
Pirma mineralinių vandenų gydykla 
buvo pastatyta 1847 metais. Tuo metu 
Rygos Jūrmala dar neturėjo net savo 
vietos valdžios, todėl poilsiautojai su-
darinėjo maudymosi mėgėjų draugijas 
(Badegesellschaften), kurios prižiūrėjo 
bei tobulino maudymosi vietas ir sam-
dydavo orkestrus koncertams bei po-
būviams, dar gydytojus, prižiūrinčius 
poilsiautojus maudymosi sezono metu.

Geležinkelio statyba
Jūrmalos kaip kurorto ir poilsiavietės 
plėtrą nepaprastai paspartino 1877 
metais pradėjęs veikti vienas seniausių 
Latvijos geležinkelių, būtent, Rygos–
Tukumo linija. Nuo tada daugybė 
žmonių atvykdavo į Jūrmalą traukiniu, 
be to, ją galėjo lengvai pasiekti ir ke-
liautojai iš tolimesnių Rusijos imperijos 
kampelių. Prie esamų paplūdimių buvo 
pastatytos traukinio stotelės, išsidės-
čiusios palei senus žvejų kaimelius, 
todėl šiandien Jūrmala turi 14 trauki-
nio stočių, nuo Priedainės iki Kemerių. 
Traukinio stotys išsiskiria eklektiška ar-
chitektūros stilių kolekcija, pradedant 
19 amžiaus pabaigos medine stotimi 
Pumpuriuose ir baigiant betonine „vil-

nimi“, pastatyta 8-ame dešimtmetyje 
Dubulčiuose.

Kemerių kurorto plėtra
18 amžiaus pabaigoje medicinos pro-
fesionalai atkreipė dėmesį į sieringo 
vandens šaltinius Kemeriuose, kuriuos 
vietos gyventojai jau seniai naudojo 
gydomiesiems tikslams. Pirma cheminė 
vandenų analizė buvo atlikta 1818 
metais. Pirmieji ligoniai Kemeriuose 
gyvendavo vietos miškininko namuo-
se. Sieringi vandenys iš šaltinių buvo 
gabenami kibirais ir statinėmis, paskui 
buvo kaitinami ir supilami į didelius 
ąžuolinius kubilus, kuriuose gydydavo-
si svečiai. Baltijos gubernatorius, gene-
rolas fon der Palenas, padėjo suvaldyti 
šalies finansus ir 1838 metais pradėjo 
statyti reabilitacijos kurortą, todėl šie 
metai laikomi oficialia Kemerių kuror-
to įkūrimo data. Kemeriai klestėjo nuo 
19 amžiaus pabaigos iki Pirmojo pa-
saulinio karo – buvo atidarytos sieros 
ir purvo vonias siūlančios gydyklos, 
įkurtas parkas, nutiesta Kemerius su 
Jaunkemerių paplūdimiu jungianti 
tramvajaus linija. Tačiau per Pirmąjį 
pasaulinį karą ties Kemeriais praėjo 
fronto linija ir kurortas buvo visiškai 
sugriautas. Tarpukariu jis dar kartą 
suklestėjo, o 1936 metais pastatytas 
naujas Kemerių SPA viešbutis tapo 
ypač populiarus. Po Antrojo pasaulinio 
karo prasidėjusiais tarybiniais laikais 
Kemeriuose buvo pastatyta daugybė 
sanatorijų, galėjusių priimti svečius išti-
sus metus. Čia buvo gydomi sąnariai, 
oda ir ginekologinės ligos, dar nervų 
sistemos negalavimai.

Kultūrinis gyvenimas
Jūrmalos kaip kurorto populiarumas ir 
nuolatos didėjantis lankytojų skaičius 
lėmė aktyvų kultūrinį miesto gyve-
nimą. Dubulčiuose nuo 19 amžiaus 
5-ojo dešimtmečio vykdavo vasaros 
koncertai, o 1870 metais muzika ėmė 
skambėti ir Majoruose, Horn koncertų 
estradoje. Būtent čia 1879 metais įvyko 
pirmas simfoninės muzikos koncertas 
Jūrmaloje (Bethoveno 5 simfonija C 
minor). Koncertai 1897 metais prasi-
dėjo ir Edinburgo SPA rūmuose (dabar 
Dzintari koncertų salė).

48. Vandens parkas „Līvu akvaparks“. Tai di-
džiausias uždaras vandens parkas Šiaurės Europoje. Lyvų 
vandens parke 3 aukštais yra išdėstyta daugiau kaip 20 
įvairių čiuožyklų, daugiau kaip 10 įvairaus gylio ir dydžio 
baseinų, atrakcijų vaikams, SPA kompleksas su 4 pirtimis, 
šalto vandens baseinu, druskos kambariu, burbulinėmis 
voniomis ir oro bei povandeninio masažo įranga, dar su 
maitinimo paslaugų vietomis ir baru vandenyje. Atrakcijų 
pradžios bokštas yra 7 aukštų namo aukščio. Parko plotas 
yra 11000 m2, vasarą dar prisideda 7000 m2. 
Viestura iela 24. Tel. +371 67755636, akvaparks.lv

49. Nacionalinis teniso centras „Lielupe“
Nuo 1992 m. teniso centras turi nacionalinės sporto ba-
zės statusą. Šioje bazėje įvyko daug tarptautinių turnyrų, 
Europos čempionatų, geros valios žaidynių, Daviso tau-
rės varžybų ir turnyrų su pasaulinio lygio tenisininkais. Po 
2019 m. atliktos rekonstrukcijos teniso centras „Lielupe“ 
per dieną gali priimti 400–500 žaidėjų, o per metus 
organizuoti daugiau nei 50 skirtingų lygių tarptautinių 
turnyrų. Halėje yra keturi teniso kortai, trys skvošo kor-
tai, paplūdimio teniso aikštelė. Lauke yra devynios teniso 
aikštelės.
O. Kalpaka prospekts 16, tenisslielupe.lv 

50. Jūrmalos muziejus po atviru dangumi. Mu-
ziejus įkurtas 1970 metais kaip „Uzvara“ kolūkio folkloro 
muziejus po atviru dangumi. Muziejuje galima pamatyti 
eksponatų, kurie atspindi XIX ir XX amžių Jūrmalos žve-
jų gyvenimą bei darbą. Muziejuje įrengta XIX a. pajūrio 
žvejo sodyba su gyvenamuoju namu, ratinė su klėtimi, 
tinklų stogine, žuvies rūkykla, pirtimi ir kitais trobesiais, 
kurie buvo surinkti iš įvairių Jūrmalos žvejų kaimelių. Tai 
didžiausias ir patraukliausias Jūrmalos muziejus, gražiai 
atskleidžiantis kasdienį buvusių Jūrmalos žvejų gyvenimą.
Darbo laikas: Antradieniais–Sekmadieniais 10.00–
17.00 (vasaros metu – iki 18.00). Įėjimas nemokamas. 
Už papildomą mokestį teikiamos gido paslaugos arba 
garso gidas.
Tīklu iela 1a. Tel. +371 67754909, jbmuzejs.lv 

51. Ragakapos gamtos parkas. Šiame parke yra 
du takai. Vienas veda per pušyną, yra maždaug 2 km 
ilgio, medinis. Informaciniai skydai kybo palei šį taką ir 
stačiausiose jo vietose – šalia laiptų. Eidami šiuo taku ra-
site informacijos apie parko gamtos įvairovę, nepaprastą 
Ragakapos kraštovaizdžio istoriją, čia augančius auga-
lus, natūralų senų pušynų gyvenimą ir miške paliktus vabz-
džių pėdsakus. Nuolatos besikeičianti gamtos parko eko-
sistema yra vienintelis daugybės retų rūšių prieglobstis. 
Čia aptikti septyni Europos Sąjungoje saugomi biotopai, 
įskaitant embrionines kopas, baltąsias kopas, miškingas 
pajūrio kopas ir natūraliai susidariusius senus spygliuo-
čių miškus. Miškingose pajūrio kopose yra Latvijoje ypač 
saugomas biotopas. Tīklu iela 1a.


