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1. Skvērs ar strūklaku pretī Majoru sta-
cijai. 1953. gadā skvērā tika novietota tēlnieku 
Leonīda Kristovska un Voldemāra Rapiķa veidotā 
skulptūra “Lāčplēsis” jeb “Lāčauša cīņa ar pūķi”. 
Tā veidota no akmens un betona masas ar metāla 
zobenu un vairogu. Sākotnēji skulptūra atradās 
baseina malā un no pūķa pavērtās mutes plūda 
ūdens strūkla. Uz viena parka soliņa ir novietotas 
bronzas kaiju skulptūras. Blakus skvēram var ap-
skatīt Intas Bergas veidoto strūklaku “Apvārsnis”. 
Jomas iela 32.

2. Aspazijas māja. Dzejnieces Aspazijas māja 
atrodas šaurākajā Jūrmalas vietā – Dubultos. Te 
viņa pavadīja sava mūža pēdējos 10 gadus no 
1933. līdz 1943. gadam. Ēka celta 1903. gadā, 
un ir izcils koka arhitektūras paraugs. Sajust aizgā-
jušā laikmeta garu palīdz atjaunotā ekspozīcija, 
kas ietver ne tikai autentiskas pagājušā gadsimta 
pirmās puses interjera un sadzīves priekšmetus, 
bet arī projekcijas tehnikā radītas hologrammas. 
Atvērts: otrd.– sestd. 10.00–17.00 (vasaras se-
zonā līdz plkst. 18.00). Ieeja bez maksas. Par 
papildus maksu ir pieejami gida pakalpojumi vai 
audiogids piecās valodās.
Z. Meierovica prospekts 18/20. 
T. +371 67769445, 
www.fb.com/aspazijas.maja 

3. Skulptūra “Aspazija kāpās”. Skulptūru 
veidojusi tēlniece Olga Šilova, kura atainojusi 
Aspazijas spilgto personību un izcilo talantu. Pie 
Aspazijas kājām ir kaķis, kurš  atgādina par dzej-
nieces īpašo mīlestību pret šiem mājdzīvniekiem. 
Pie skulptūras ved koka laipa, līdzās tai novietoti 
soliņi. Diennakts tumšajā laikā teritorija ir izgais-
mota, radot klusinātu un romantisku noskaņu.

4. Mākslas stacija “Dubulti”. Laikmetīgās 
mākslas izstāžu zāle veiksmīgi integrēta funk-
cionējošā stacijā. Dubultu stacijas ēka uzbūvēta 
1977. gadā, arhitekts Igors Javeins. 
Atvērts: katru dienu 09.00–18.30. 
Ieeja bez maksas.
Dubultu dzelzceļa stacija. 
www.fb.com/artstationdubulti 

5. Dubultu luterāņu baznīca. Celta 1907.–
1909. gadā pēc arhitekta Vilhelma Bokslafa un 
Edgara Frīzendorfa projekta. Tas ir apkārtnes 
izteiksmīgākais objekts un vizuālā dominante, 
monumentālākā un krāšņākā jūgendstila celtne 
Jūrmalā vēsturiskās un sakrālās arhitektūras ska-
tījumā. 1962. gadā baznīcu draudzei atsavināja 
un tajā atradās Jūrmalas vēstures un mākslas mu-
zejs līdz pat 1990. gadam, kad draudze atguva 
savu īpašumu. Baznīcā regulāri notiek koncerti, 
tajā uzstādītas firmas “Driver&Co” ērģeles, kas 
uzbūvētas 1925. gadā Burnlejā (Lielbritānija). 
Baznīcas iela 13. T. +371 67755806, 
www.dubultudraudze.lv. 

6. Sv. Kņaza Vladimira Dubultu pareiz-
ticīgo baznīca. Celta 1896. gadā. Tā ir krusta 
kupola būve ar zvanu torni, koka un mūra ēku 
apvienojums. Sānu piebūvēs veidotas dzīvojamās 
telpas, bet interjerā saglabāti mākslas pieminekļi. 
Strēlnieku prospekts 26. T. +371 67769667.

7. Vides objekts “Čiekurs”. Jaundubultu 
skvērā iepretim Dubultu Kultūras kvartālam slejas 
septiņus metrus augsts vides objekts “Čiekurs”. Ar-
hitekta Didža Jaunzema veidotā skulptūra vienlai-
kus kalpo kā paviljons, kurā var ieiet un ieklausī-
ties vēja zvanu radītajā mūzikā. “Čiekuru” viscaur 
klāj nerūsējošā tērauda loksnes – čiekura zvīņas, 
kas rada atspīdumu kā daudzi mazi spogulīši. 

8. Dubultu Kultūras kvartāls. Dubultu Kultū-
ras kvartālu veido Jūrmalas Mūzikas vidusskola, 
Jūrmalas Centrālā bibliotēka un Jūrmalas Mākslas 
skola. Mūzikas vidusskolas ēkā izbūvēta arī akus-
tiskā “Dubultu koncertzāle”, kurā norisinās aka-
dēmiskās mūzikas koncerti. Jūrmalas Mākslas 
skolas izstāžu zālē izstāda skolas audzēkņu dar-
bus, kā arī rīko dažādu viesmākslinieku izstādes. 
Ieeja bez maksas. 
Strēlnieku prospekts 30. T. +371 67767529, 
www.jurmala.makslasskola.lv

9. Jūras iela. Jūras iela ir kāpām tuvākā iela 
Majoros. Vēl 19. gadsimta vidū Jūras un Jomas 
ielas apvidū bija grūti izbrienams mežs, bet 19. 
gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā tā iz-
veidojās par vasarnīcu rajonu ar skaistiem dār-
ziem. Vēsturiski Jūras ielā atradās tikai vasarnīcas 
un pansiju ēkas. Šodien šeit vērojami gandrīz visi 
Jūrmalai raksturīgie arhitektūras stili, kurus pārstāv 
23 valsts un vietējās nozīmes arhitektūras piemi-
nekļi.

10. Pludmales sporta centrs. Vasaras sezo-
nā šeit pieejami vairāki pludmales futbola, volej-
bola, tenisa un handbola laukumi. Sporta centrā 
norisinās daudzi sporta pasākumi pludmales 
sporta veidos.
Izeja pie jūras Kaiju ielā, jssc.jurmala.lv 

11. Skulptūra “Bruņurupucis”. Skulptūra 
tika uzstādīta 1995. gadā, tā simbolizē mūža il-
gumu. Tās autors ir tēlnieks Jānis Bārda. Fotogrā-
fija pie bruņurupuča ir tradicionālais suvenīrs no 
Jūrmalas. 
Tirgoņu iela 1.

12. Mākslas galerija “Inner Light”. 
Mākslas galerijā skatāma gleznu izstāde, kas 
veidota unikālā tehnikā (fluorescentās glezniecī-
bas efekts) – gleznas īpašā apgaismojumā sāk 
mirdzēt, un skatītājam redzamās gleznas vietā 
parādās cits, it kā paslēptais tās variants.
Atvērts: pirmd. – svetd. 11.00–17.00 vai pēc ie-
priekšēja pieraksta. Ieejas maksa 1–5  EUR.
Omnibusa iela 19. 
T. +371 67871937, +371 29628517, 
www.yermolayev.eu

13. Horna dārzs. Pirmais apbūvētais zemesga-
bals Jomas ielā. 1870. gadā šī zemesgabala pir-
mais nomnieks Alberts Horns uzcēla viesnīcu un 
ierīkoja dārzu. Līdz 19. gadsimta beigām te bija 
uzbūvēts restorāns, kinematogrāfs, un brīvdabas 
koncertdārzs, kas varēja uzņemt vairāk kā 2000 
klausītāju, un kurā koncertēja slaveni simfoniskie 
orķestri. 1896. gadā šeit notika pirmais kinose-
anss Jūrmalā, bet 1905. gadā – pirmais latviešu 
simfoniskās mūzikas koncerts, kurā tika atska-
ņota vēlākā Latvijas himna “Dievs, svētī Latviju”. 
1913. gadā Horna dārzs ar visām ēkām nodega 
ugunsgrēkā. 1970. gadā tika uzcelts kinoteātris 
“Jūrmala”, tagadējais Jūrmalas kultūras centrs. 
1991. gadā Jomas ielas malā atklāts piemineklis 
“Krauklītis”, kas veltīts dzejniekiem Rainim un As-
pazijai, lai godinātu viņu uzstāšanos sarīkojumā 
Horna dārzā 1905. gadā (autori Zigrīda Fernava 
– Rapa un Juris Tiščenko – Rapa).  
Jomas iela 35. 

14. Jūrmalas Kultūras centrs. Šeit ir iespēja 
apmeklēt koncertus, deju uzvedumus, mākslas iz-
stādes. Ēkā atrodas arī Jūrmalas kinoteātris. Blakus 
ēkai atrodas soliņš ar bronzas kaiju skulptūrām.
Atvērts: pirmd.– piektd. plkst. 13.00–18.00, 
sestd.– svētd. plkst. 13.00–17.00. 
Jomas iela 35.  T. +371 67764446, 
www.fb.com/jurmalaskultcentrs 

15. Jomas iela. Jomas ielas nosaukums ir ap-
liecinājums tam, ka vēl 19. gadsimta vidū visa Jūr-
malas teritorija bija paralēli jūrai ejošu jomu (vēja 
ietekmē radītu ieplaku) virkne. Vēsturiski gar ielu 
izvietojās veikali, restorāni un kafejnīcas, lielākā 
daļā no tiem tagad ir arhitektūras pieminekļi. Kopš 
1987. gada tā ir gājēju iela un katru gadu jūlijā 
tiek svinēti Jomas ielas svētki. 

16. Izklaides un izglītības centrs “Korso 
brīnumi” un kinoteātris “Star Cinema”. 
“Korso brīnumi” ir vieta, kurā apskatīt neparastus 
un interaktīvus eksponātus, vērot priekšnesumus ar 
fizikas un ķīmijas elementiem, piedalīties nodarbī-
bās bērnu grupām, kā arī nosvinēt savu dzimša-
nas dienu. 
Jomas iela 37. 
T. +371 67871937, www.korsobrinumi.lv;
T. +371 20380000, www.kino.korso.lv 

17. Jūrmalas pilsētas muzejs. Jūrmalas pilsē-
tas muzejs apmeklētājiem pastāstīs par Jūrmalas 
kūrorta pirmsākumiem un attīstību no 19. gadsimta 
beigām līdz 20.gadsimta vidum. Muzejā skatāma 
arī ekspozīcija “Bērns kūrortā”, kas fotogrāfijās, 
spēlēs, rotaļlietās un grāmatās rosinās atmiņas par 
bērnību. Jūrmalas pilsētas muzeja izstāžu zālēs 
gadā notiek vidēji 20 dažādas mākslas un kultūr-
vēstures izstādes. 
Atvērts: trešd.– svētd. 10.00–17.00 
(15.05. – 15.09. līdz plkst. 18.00). 
Ieeja bez maksas.
Tirgoņu iela 29. T. +371 67761915. 

18. Majoru sporta halle. Majoru sporta hal-
le rudens, ziemas un pavasara mēnešos aicina 
izbaudīt īstenus ziemas priekus visai ģimenei – 
slidošanu. Slidas iespējams īrēt halles inventāra 
nomā. Slidošanas sezona ir no novembra līdz 
aprīlim (datums var tikt mainīts atkarībā no laika 
apstākļiem). 
Rīgas iela 1. T. +371 26007271, jssc.jurmala.lv 

19. Piestātne. Vasaras sezonā šeit kursē upes 
kuģīši līdz Rīgai, kā arī tiek piedāvāti stundas iz-
braucieni pa Lielupes upi.

20. Majoru Dievmātes Bezvainīgās Sirds 
Romas katoļu baznīca. Neoklasicisma stilā 
celta koka baznīca ar kolonnu portiku, zvanu tor-
ni un kokgriezuma detaļām fasādēs. 1889. gadā 
priesteris Jānis Jacevičs un ārsts M. Pekarskis par 
savāktiem līdzekļiem uzcēla dievnamu Majoros. 
Tolaik katoļu baznīcu drīkstēja atvērt tikai ar spe-
ciālu ķeizara atļauju, kas bija grūti iegūstama, 
līdz ar to ēka tika būvēta kā vingrošanas zāle. 
1905. gadā baznīcu iesvētīja Mogiļevas arhibīs-
kaps – metropolīts Juris Jāzeps Elijas Šembeks. 
Tornis tika piebūvēts 1911. gadā. 
Pilsoņu iela 32. T. +371 67762051.

21. Raiņa un Aspazijas vasarnīca. Va-
sarnīcu Majoros Rainis un Aspazija iegādājās 
1926. gadā un pavadīja tur vasaras no 1927. 
līdz 1929. gadam. Muzeju veido ēku komplekss, 
kas ir tipisks Jūrmalas koka arhitektūras paraugs 
un valsts nozīmes vēstures piemineklis. Šeit ap-
skatāmas dzejnieku memoriālās istabas ar ori-
ģinālu interjeru un piemiņas lietām, personīgā 
bibliotēka, izstādes. 
Atvērts: otrd.–sestd. 10.00–17.00. 
Ieeja pieaugušajiem 2 EUR, skolēniem un studen-
tiem 1 EUR, daudzbērnu ģimenēm 3 EUR. 
Pliekšāna iela 5/7. T. +371 67764295, 
www.aspazijarainis.lv

22. Dzintaru koncertzāle. Viens no pilsētas 
nozīmīgākajiem kultūras pieminekļiem, kas pie-
dāvā plašu kultūras programmu vietējo un vies-
mākslinieku izpildījumā. 1936. gadā  vēsturiskajā 
Dzintaru (Edinburgas) koncertdārzā tika atklāta 
pēc arhitektu Aleksandra Birzenieka un Viktora 
Mellenberga projekta veidotā slēgtā koncertzāle 
ar 690 sēdvietām, kuras interjerā saglabājušies 
jūrmalnieka lietišķi dekoratīvās mākslas meistara 
Anša Cīruļa gleznojumi. 1960. gadā tai piebūvē-
ta vaļējā vasaras koncertzāle 2000 skatītājiem; 
arhitekti Modris Ģelzis, Alberts Vecsīlis, konstruk-
tors Andris Bite. 2015. gadā pēc pilnas rekons-
trukcijas tika atvērta slēgtās koncertzāles vēsturis-
kā mazā zāle. 
Turaidas iela 1. T. + 371 67762092, 
www.dzintarukoncertzale.lv

23. Jūrmalas globuss. Jau pagājušā gadsim-
ta 70. gadu sākumā netālu no Dzintaru koncert-
zāles tika uzstādīts varā kalts rotējošais globuss. 
Viena no versijām ir, ka globusa autors ir tēlnieks 
Voldemārs Rapiķis, bet kalšanas darbus veicis 
leģendārais basketbolists Jānis Krūmiņš. Latvijas 
lielākais globuss izgatavots no cinkota tērauda 
plāksnēm,. 
Turaidas un Jomas ielas krustojums. 

24. Kazaņas Dievmātes pareizticīgo baz-
nīca. 1896. gadā šajā vietā par tautas savāktiem 
līdzekļiem bija uzbūvēta Edinburgas baznīca, 
kura bija iesvētīta par godu Kazaņas Dievmātes 
ikonai. 1962. gadā baznīca tika demontēta un 
tās vietā bija uzbūvētas izstāžu zāles, tomēr da-
žas baznīcas vērtības izdevās paglābt, pārnesot 
tās uz Dubultu pareizticīgo baznīcu. Ēka no jauna 
tika uzbūvēta 2019. gadā un jau tagad šeit notiek 
dievkalpojumi. 
Aizkraukles iela 2. 
T. +371 67677500, www.kazanskijhram.lv 

25. Skulptūra “Turaidas Roze”. Tēlnieks 
Valtis Barkāns. 
Turaidas iela 17.

26. Dzintaru Mežaparks un skatu tornis. 
Parks paredzēts gan aktīvās, gan mierīgās atpūtas 
cienītājiem. Te var pavadīt laiku kopā ar bērniem, 
ģimeni un draugiem, sportot un izbaudīt priežu 
gaisu. Parkā atrodas rotaļu laukumi dažāda vecu-
ma bērniem, celiņi skrituļslidotājiem un gājējiem, 
skeitparks, strītbola laukumi, kafejnīcas, autostāv-
vietas, 33.5 m augsts skatu tornis. Ziemā šeit tiek 
atklāts Gaismas parks, kuru veido gaismas skulp-
tūras un dekorācijas no tūkstošiem lampiņu.
Atvērts: pirmd.–svētd. 9.00–22.00. 
Ieeja bez maksas.
Lazdonas iela. 

27. Piedzīvojumu parks “Jūrmalas Tar-
zāns”. Aizraujošs piedzīvojums kokos izveido-
tās trasēs, kas iepriecinās gan pieaugušos, gan 
bērnus. Piedzīvojumus nodrošina 89 šķēršļi, no 
kuriem augstākie ir 12 metru augstumā. 
Atvērts: no maija līdz oktobrim, katru dienu 
10.00–20.00. 
Dzintaru Mežaparks. T. +371 27088061, 
www.jurmala.tarzans.lv

28. Jūrmalas Tīklu parks. Jūrmalas tīklu 
parks izvietots Dzintaru mežaparka priedēs 6 
metru augstumā un sastāv no tīklu laukumiem un 
tuneļiem 600 kvadrātmetru platībā. Starp koku 
galotnēm atradīsiet labirintus, slidkalniņus, mīksto 
kluču un bumbu laukumus, tīklu “purvu” un šūpo-
les. Gan aizraujošas izklaides, gan mierīga atpū-
ta tīklu parkā ir drošas un piemērotas ikvienam.
Atvērts: no maija līdz oktobrim, katru dienu 
10.00–20.00. 
Dzintaru Mežaparks. T. +371 27088061, 
www.jurmalastikluparks.lv 

29. Kristapa Morberga vasarnīcas un bo-
tāniskā dārza ansamblis. Vasarnīcas ēka ir 
valsts nozīmes koka arhitektūras piemineklis, izcils 
neogotikas objekts, celts ap 1883. gadu. To sa-
vai ģimenei cēlis latviešu būvuzņēmējs, mecenāts 
Kristaps Morbergs. Ēkas interjerā saglabājušies 
gleznoti griestu plafoni, vitrāžas, apaļas glazētu 
podiņu polihromas krāsnis un kamīns. Ar testa-
mentu ēku komplekss 1928. gadā novēlēts Latvi-
jas Valsts Universitātei. 2007. - 2008.gadā veikta 
ansambļa ēku un interjeru restaurācija, atjaunots 
19. gadsimta plānojums un stādījumi. 
Atvērts: pēc pieprasījuma.
Dzintaru prospekts 52/54. T. +371 27046622, 
www.morbergavasarnica.lv 
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30. Ķemeru dzelzceļa stacija. Pirmā stacijas ēka 
celta 1877. gadā līdz ar dzelzceļa līnijas “Rīga – Tu-
kums” atklāšanu. 1912. gada vasarā no dzelzceļa staci-
jas līdz Jaunķemeru pludmalei atklāja elektrisko tramvaja 
līniju, kas darbojās līdz 1915. gadam. Pēc kara 30. gadu 
sākumā Ķemeros neilgu laiku kursēja dīzeļtramvajs. 
Dzelzceļa stacija, kas celta 1922. gadā pēc arhitekta 
Artūra Mēdlingera projekta, ar nelielām izmaiņām sa-
glabājusies līdz mūsdienām.

31. Ķemeru Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu 
baznīca. Historisma stila celtne uzcelta 1899. gadā un 
ir jaunākā no Ķemeru baznīcām. Tā būvēta tradicionā-
lajās Jūrmalas koka arhitektūras formās – koka vienjo-
ma celtne ar torni un historisma arhitektūrai raksturīgām 
detaļām. Materiālus un līdzekļus baznīcas celšanai sa-
gādājis kņazs Bogdans Oginskis. Otrajā pasaules karā 
laikā dievnams tika pārvērsts par lazareti un zirgu stalli. 
Sēravotu ielа 10.

32. Maršruts pa Zaļo kāpu. Zaļā kāpa ir viens no 
interesantākajiem Ķemeru Nacionālā parka dabas ob-
jektiem. 12 km garš apļveida maršruts pamatā ved pa 
meža ceļiem, kas vietām nostiprināts ar dolomīta šķembu 
segumu. No Partizānu ielas tas gar Zaļo kāpu ved līdz 
Sēra dīķu laipai un tad cauri Raganu purvam atpakaļ uz 
Ķemeriem. Partizānu ielas gals.

33. Robežu ielas akmens. Atrodas uz Robežu ielas, 
kuras nosaukums vēsturiski cēlies no kādreizējās Kurze-
mes hercogistes un Vidzemes guberņas robežas. 

34. Ķemeru luterāņu baznīca. Ķemeru Evaņģēliski 
luteriskā baznīca 1897. gadā bija pirmā mūra ēka Ķe-
meru kūrortā. Baznīca celta historisma arhitektūras tradī-
cijās pēc inženiera Heinriha Šēla projekta. Baznīcā ap-
skatāma latviešu mākslinieka Indriķa Zeberiņa veidotā 
altārglezna un piemiņas plāksne Latvijas brīvības cīņās 
kritušajiem Ķemeru iedzīvotājiem. 
A. Upīša iela 18.

35. Sv. Pētera – Pāvila pareizticīgo baznīca. 
Baznīca celta 1893. gadā. Tā ir centriska krusta kupola 
koka baz nīca ar zvanu torni, veidota historisma stilisti-
kā, Zie meļkrievijas koka baznīcu arhitektūras formās. 
Arhitekts Vladimirs Lunskis bez maksas veica arhitektūras 
projekta izstrādi un būvniecības dokumentācijas sa ga-
tavošanu. Baznīcas interjerā saglabāti mākslas piemi-
nekļi. Šī ir vecākā Ķemeru baznīca, kas pēc nostāstiem ir 
celta no koka bez nevienas dzelzs naglas. 
Katedrāles iela 1. 

36. Mīlestības saliņa. Viens no Ķemeru parka izteik-
smīgākajiem objektiem meklējams uz Vēršupītes kanāla 
noslēgumā izveidotās mākslīgās saliņas. Jau kopš 19. 
gadsimta beigām te atradās kokgriezumiem bagātīgi 
rotāts paviljons, kas nopostīts pirmā pasaules kara laikā. 
Tagadējā klasicisma tradīcijās veidotā mūra rotonda uz-
celta 1928. gadā pēc arhitekta Fridriha Skujiņa projekta. 
Te atradās kafijas paviljons, kur kūrorta viesiem piedāvāja 
bezalkoholiskos dzērienus, tēju un kafiju ar uzkodām un 
izklaidei bija uzstādīts radio. 

37. Ķemeru kūrorta parks. Ķemeru ainavisko parku 
ar līkumoto celiņu tīklu gar Vēršupīti projektēja un 1839. 
gadā sāka veidot Rīgas daiļdārznieks Kārlis Heinrihs 
Vāgners. Parka veidošanās un attīstība turpinājās nāka-
mos simts gados. Pēc Ķemeru viesnīcas uzcelšanas 1936. 
gadā, tās rietumu pusē izveidoja simetrisku parteri ar 
zālieniem, puķu stādījumiem un celiņiem. Pastaigas par-
kā tika uzskatītas par vienu no slimnieku atveseļošanās 
priekšnoteikumiem. Pāri Vēršupītei izveidoti vairāki tiltiņi, 
kuriem doti nosaukumi: “Nopūtu”, “Kaprīžu”, “Muzikā-
lais” u. c. Ķemeru parks ir senākais un apjomā lielākais 
publiskais dārzs Latvijā ārpus Rīgas. Parkā var apskatīt 
1861.gadā uzstādīto pieminekli Ķemeru kūrorta dibinātā-
jiem un direktoriem. 2021.gada vasarā parkā tiks pabeig-
ta vērienīga rekonstrukcija.

38. Ķemeru ūdenstornis. 42 metrus augstā būve 
(augstākā Ķemeros) ir Latvijas industriālā mantojuma 
sastāvdaļa, valsts nozīmes piemineklis, uzcelts 1929. 
gadā, arhitekts Fridrihs Skujiņš. Tornī atradās sērūdens re-
zervuārs un dzeramā ūdens rezervuārs 100 m3 tilpumā. 
Līdz Otrajam pasaules karam torņa augšējā platformā 
bija ierīkots skatu laukums. Kūrorta viesi šeit no 42 metru 
augstuma aplūkoja Ķemeru apkārtni. 2021.gada vasarā 
ūdenstornis tiks atvērts apmeklētājiem pēc rekonstrukcijas, 
piedāvājot apskatīt ekspozīciju par Ķemeru kūrorta vēsturi 
un skatu platformas.

39. Ķemeru viesnīca. Uzcelta 1936. gadā, arhitekts 
Eižens Laube. “Baltais kuģis”, kā dēvēja šo viesnīcu, 
bija viena no grandiozākajām un modernākajām vies-
nīcām Baltijas valstīs. Tā bija celta par valsts līdzekļiem 
un izmaksāja 2,5 miljonus latu. Pirmajā stāvā iekārtotie 
ūdensdziedniecības kabineti nodrošināja ārstnieciskos 
pakalpojumus Ķemeros visa gada garumā. Stilistiski Ķe-
meru viesnīca ir viens no spilgtākajiem neoeklektisma pa-
raugiem Latvijas būvmākslā. Padomju laikā ēkā ierīkoja 
sanatoriju “Ķemeri”, kurā izmantoja modernu medicīnisko 
aparatūru un jaunākās ārstniecības metodes. 

40. Sēravota paviljons un sēravots “Ķirzaciņa”.  
Šis ir viens no pazīstamākajiem Ķemeru kūrorta objektiem 
jau kopš 20. gadsimta sākuma. Lapene uzcelta pie avota, 
kurš pēc skaita bija jau sestais 19. gadsimta beigās atklā-
tais sēravots Ķemeros. Paviljons savu izskatu nav būtiski 
mainījis, bet ķirzakas skulptūra izveidota tikai 1949. gadā 
(tēlnieks Juris Bajārs). 20. gadsimta sākumā avotu rotāja 
skulpturāla grupa - zēns uz delfīna, kuru nopostīja Pirmā 
pasaules kara laikā. 

41. Skvērs „Tautu deja”. Skvērs ar skulptūra „Tautu 
deja” atrodas Tūristu ielas malā. Skulptūra bija uzstādīta 
1950.gadā un agrāk tajā bija strūklaka, pa kuru tecēja 
hlorīda-nātrija minerālūdens no 51 metra dziļa urbuma. 
2019.gadā ainavisks skvērs ar skulptūru atjaunots, izvei-
dota dzeramā ūdens padeve, uzstādīti soliņi un laternas.  

42. “Meža māja”. Ēka uzcelta 1933. gadā un agrāk 
bija pazīstama kā restorāns “Jautrais Ods”, kas saviem 
viesiem piedāvāja izsmalcinātas maltītes un dažādas iz-
klaides - dejas un kabarē programmas. Arhitekta Fridriha 
Skujiņa projektētā būve ar niedru jumta segumu ir viena no 
spilgtākajām nacionālā romantisma celtnēm Latvijā. 1951. 
gadā šajā ēkā ierīkoja bērnu sanatoriju “Meža māja”, 
kas darbojās vēl 20. gadsimta 90. gadu sākumā. 1997. 
gadā pēc Ķemeru Nacionālā parka nodibināšanas “Meža 
māja” kļuva par parka administrācijas centrālo ēku. 
Piekļūšana no Tūristu ielas. T. +371 67730078.

43. Melnalkšņu dumbrāja laipa. Staigājot pa koka 
laipām var iepazīt ļoti mitru, dabisku lapu koku mežu – 
melnalkšņu dumbrāju. Takas garums ir 0,6 km. Labākais 
laiks takas apmeklēšanai ir pavasaris, kad apkārtējo mežu 
applūdina Vēršupītes ūdeņi un zied purenes. Laipa ir pie-
mērota putnu, īpaši dzeņu, vērošanai. Dumbrāja laipa ir 
savienota ar Meža taku, kas ved pa Ķemeru vēsturiskā 
kūrorta parka celiņiem un iepazīstina ar reti sastopamu, 
krāšņu un bagātīgu lapu koku mežu – ozolu gāršu. 

44. Lūžņu grāvja avots. Viens no spēcīgākajiem ap-
kārtnes sēravotiem. Aptuveni 3 km garais maršruts līdz 
avotam sākas pie informācijas centra “Meža māja”. 

45. Ķemeru lielā tīreļa laipa. Lielais Ķemeru tīrelis ir 
viens no lielākajiem sūnu purviem Latvijas piekrastē. Tā pla-
tība ir 5000 ha un vecums ap 8000 gadu. Tam ir raksturīgs 
iegarenu ezeriņu jeb akaču labirints, kas tam piešķir īpašu 
ainaviskumu. Tīreļa laipa ir būvēta no koka dēļiem, tās ko-
pējais garums ir 3,4 km. Taku veido divi apļi, lielākajā aplī 
ir izbūvēts skatu tornis. Augstajā purvā var redzēt tādus au-
gus, kādi neaug nekur citur. 

46. Slokas ezera dabas taka. Taka gar ūdensput-
niem bagāta ezera krastiem vijas caur dažādiem me-
žiem - tā sākas un beidzas pie Slokas ezera, kur atbrau-
cējus sagaida automašīnu stāvlaukums, piknika vieta un 
7 m augsts skatu tornis. Pastaigājoties pa taku, iespējams 
redzēt vairākus interesantus objektus – mitros mežus pie 
Vēršupītes, sēravotu pie Slokas ezera, kā arī vairākus 
purva ezerus. 

BULDURI UN LIELUPE
47. Bulduru luterāņu baznīca. Celta 1889. gadā 
kūrviesu apkalpošanai, arhitekts Hermans Hilbigs. Ķie-
ģeļu mūra neapmesta celtne ar centrālo torni agrāk pa-
zīstama kā “Waldkapelle” (Meža kapela). Pēc Otrā pa-
saules kara, no 1953. līdz 1992. gadam baznīcas ēkā 
atradās Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs, 
radikāli izmainot baznīcas interjeru. Pēc ēkas nodošanas 
Bulduru draudzei 20. gadsimta 90. gadu beigās, tika uz-
sākti remontdarbi un daļēji atjaunots baznīcas interjers. 
Kr. Barona iela 6. T. +371 67755801.

48. Bulduru Izstāžu nams. Ēka celta 1920. gadā un 
kā arhitektūras piemineklis sevī iemieso Jūrmalas koka 
būvniecības labāko tradīciju esenci. Savukārt, nama iz-
stāžu zālēs mājvietu rod mākslas izstādes un skatītājus 
iesaistošas mākslas akcijas. 
Atvērts: Otrd.– Sestd. 10.00–17.00. Ieeja bez maksas.
Muižas iela 6. T. +371 67752472. 

49. Bulduru Dendroloģiskais parks. 1910. gadā 
par dārzkopju saziedotajiem līdzekļiem Bulduros nodi-
bināja pirmo dārzkopības skolu Latvijā. Skolas vajadzī-
bām 1911. gadā tika uzcelta pirmā skolas ēka, arhitekts 
Aleksandrs Vanags. Līdz Pirmajam pasaules karam skolā 
bija izveidota paraugsaimniecība, kur augļu dārzos bija 
iekoptas vairāk nekā 200 dažādas augļu koku šķirnes, 
šeit audzēja arī burkānus, tomātus un kukurūzu. Skolas 
teritorijā atrodas dendroloģiskais parks, kurā var apska-
tīt dažādas koku un ziedu šķirnes. 
Bulduru Dārzkopības vidusskola, Viestura iela 6. 
T. +371 67753135, www.bulduri.lv

50. “Līvu akvaparks”. Ziemeļeiropas lielākā slēgtā 
tipa akvaparka trīs stāvos ir izvietotas vairāk kā 20 da-
žādas slīdnes, vairāk kā 10 dažādu dziļumu un lielumu 
baseini, atrakcijas bērniem, SPA komplekss ar pirtīm, 
auksto baseinu, sāls istabu, burbuļvannām, gaisa un 
zemūdens masāžas iekārtam, kā arī ēdināšanas pakal-
pojumu sniegšanas vietām un bāru ūdenī. Parka platība 
ir 11 000 m2, vasarā atvērta papildus vasaras zona. 
Viestura iela 24. T. +371 67755636, www.akvaparks.lv 

ĶEMERI

CITI OBJEKTI
54. Baltā kāpa. Lielupes labajā krastā, netālu no 
Buļļupes 18. gadsimta vidū izveidojās 15 – 17 m augsts 
kāpas atsegums. Baltā Kāpa ir viens no skaistākajiem 
aizsargājamiem dabas objektiem Jūrmalā.

55. Raiņa priedes. Dzejnieka Raiņa iecienītā atpū-
tas un darba vieta, kurai viņš veltījis dzejoli “Lauztās 
priedes”. Laikā no 1903.–1905. gadam dzīvodams 
Poruka prospektā 61, dzejnieks Rainis bieži apmeklējis 
kāpu, sēdējis priežu paēnā un dzejojis. Kopš dzejnie-
ka simtgades 1965. gadā, te ik rudeni notiek dzejas 
dienu sarīkojumi. 2014. gadā šajā vietā atklāts tēlnie-
ka Kristapa Gulbja vides objekts “Raiņa priedes”, kas 
veidots no nerūsējošā tērauda loksnēm, kurās iegravēti 
Raiņa dienasgrāmatu fragmenti. 
Amatas ielas galā.

56. Mellužu estrāde. Estrāde celta 1930. gadā 
vēsturiskajā Mellužu parkā, kur jau 19. gadsimtā no-
tika koncerti. Mellužu estrāde ir viena no pēdējām 
divām akustiskajām koka gliemežnīcām visā Baltijas 
reģionā. 2019. gadā estrāde ar parku tika atklāta pēc 
rekonstrukcijas. 
Mellužu prospekts 6. 

57. Slokas luterāņu baznīca. Jūrmalas pilsētas 
vecākais dievnams tika celts no 1851. līdz 1854. ga-
dam. Pašreizējā veidolā ēka ir no 1903. gada, arhi-
tekts Vilhelms Bokslafs. Baznīcā ir šādi kultūrvēstures 
pieminekļi: Valkera firmas ērģeles ar tālskaņas ierīci, 
18. gadsimta gleznojumi uz ērģeļu luktām, vitrāžas, 
altārglezna “Golgāta”, piemiņas plāksne Pirmajā pa-
saules karā kritušajiem sloceniekiem. 
Raiņa iela 4.
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ĶEMERI

51. Nacionālais Tenisa centrs “Lielupe”. Kopš 
1992. gada tenisa centram ir nacionālās sporta bāzes 
statuss. Šajā bāzē risinājušies daudzi starptautiskie turnīri, 
Eiropas čempionāti, Labas gribas spēles, Deivisa kausa 
izcīņas sacensības un turnīri ar pasaules mēroga tenisis-
tu piedalīšanos. Pēc 2019. gadā veiktās rekonstrukcijas 
tenisa centrs “Lielupe” spēj uzņemt 400–500 spēlētāju 
dienā un nodrošināt vairāk nekā 50 dažādu līmeņu starp-
tautisku turnīru norisi gadā. Hallē ir deviņi tenisa laukumi, 
trīs skvoša korti, pludmales tenisa laukums. Ārā izbūvēti 
deviņi tenisa laukumi.
O.Kalpaka prospekts 16, www.tenisslielupe.lv 

52. Jūrmalas brīvdabas muzejs. Muzejs dibināts 
1970. gadā kā zvejnieku kolhoza “Uzvara” brīvdabas 
tautas muzejs. Tajā izvietota 19. gadsimta beigu – 20. 
gadsimta sākuma piekrastes zvejnieku sēta ar tai rakstu-
rīgām ēkām – dzīvojamo māju, klēti, tīklu šķūni, zivju kū-
pinātavu, pirti un citām būvēm, kas atvestas no dažādiem 
jūrmalas zvejnieku ciemiem. Muzeja teritorijā ir ugunsku-
ra un piknika vietas.
Atvērts: Otrd.–Svētd. plkst. 10.00–17.00 (vasaras se-
zonā līdz plkst. 18.00). Ieeja bez maksas. Par papildus 
maksu pieejami gida pakalpojumi vai audiogids. 
Tīklu iela 1a. T. +371 67754909, www.jbmuzejs.lv

53. Ragakāpas dabas parks. Parkā ir ierīkotas divas 
dabas takas, kurās ir izvietoti informācijas stendi un soli-
ņi, bet stāvākajās vietās - kāpnes. Dabas parka nemitīgi 
mainīgā ekosistēma ir daudzu retu sugu vienīgais patvē-
rums. Tajā konstatēti septiņi Eiropas Savienībā aizsargā-
jami biotopi, to skaitā embrionālās kāpas, baltās kāpas, 
mežainās jūrmalas kāpas un dabiski attīstījušies veci skuj-
koku meži. Parkā sastopama divdesmit viena Latvijā īpaši 
aizsargājama suga: astoņas augu, viena sēņu, astoņas 
kukaiņu un četras putnu sugas.
36. līnija Bulduros un pie Jūrmalas Brīvdabas muzeja.

Apzīmējumi
Apbūve

Mežs, parks

Galvenās ielas

Galvenā gājēju iela

Dzelzceļš, stacija

Autobusu stāvvieta

Pasts

Pašvaldība

Tirgus

Estrāde 

Baznīca

Slimnīca, poliklīnika

Muzejs

Lielveikals

Bērnu laukums

Velosipēdu noma

Piestātne, jahtklubs

Duša

Pēdu skalojamās dušas

Bezmaksas tualete

Informācijas centrs

Pludmale invalīdiem

Pludmale vājredzīgajiem

Skatu tornis

Caurlaižu iegādes punkts

Jūrmalas caurlaižu zona

Atpūtas vieta pie upes

Koka pastaigu laipa pludmalē

St. Majori

 

JŪRMALAS
VĒSTURES
FAKTI
Kūrortpilsētas 
aizsākumi
18. gadsimta 30. gados Kaugurcie-
mā ieradās pirmie peldviesi. Tas bija 
laiks, kad veidojās pirmie piejūras kū-
rorti Anglijā un Francijā. 1812. gada 
Krievijas–Francijas kara darbība 
pārtrauca Kaugurciema peldvietas 
attīstību, un vēlāk kūrorts turpināja 
veidoties tuvāk Rīgai – Dubultos. 
Sākotnēji peldviesi apmetās zvejnie-
ku mājās, bet, attīsto ties transporta 
satiksmei un – kopš 1877. gada – jo 
īpaši dzelzceļam, Jūrmalā vērsās pla-
šumā vasarnicu būvniecība, izveido-
jās pirmās sanatorijas un silta jūras 
ūdens vannu iestādes. 1834. gadā 
Dubultos uzcēla tā dēvēto Dīveļa 
viesnīcu, kas kļuva par apkaimes sa-
viesīgās dzīves centru, 1847. gadā – 
pirmo kūrmāju. Jūrmalā tolaik nebija 
savas pašvaldības, tāpēc vasarnieki 
veidoja peldbiedrības (Badeges-
selschaft), kas rūpējās par peldvietu 
labiekārtošanu, algoja orķestri bal-
lēm un koncertiem, kā arī ārstu peld-
sezonai. 

Dzelzceļa 
izveide
Liela nozīme kūrorta attīstībā bija 
1877. gadā atklātajai dzelzceļa lī-
nijai Rīga–Tukums, kas ir viena no 
senākajām dzelzceļa līnijām Latvijā. 
Turpmāk Jūrmalā ar vilcienu regulāri 
ieradās liels skaits cilvēku un tā kļuva 
sasniedzama arī ceļotājiem no attā-
liem Krievijas impērijas  apgabaliem. 
Dzelzceļa pieturas Jūrmalā veidoju-
šās atbilstoši peldvietām, kas attīstījās 
seno zvejnieku ciemu vietā (mūsdie-
nās to ir 14 – no Priedaines līdz Ķe-
meriem). Dzelzceļa pieturu virtene 
Jūrmalas teritorijā kopumā veido 14 
arhitektonisku veidolu eklektiku – no 
19. gadsimta beigās celtās Pumpuru 
stacijas koka ēkas līdz 20. gadsimta 
70. gadu betonā sastingušā jūras viļ-
ņa būvformai Dubultos.

Ķemeru kūrorta 
uzplaukums
18. gadsimta beigās mediķu ievērību 
guva Ķemeru sērūdens avoti, ko ap-
kārtnes iedzīvotāji izsenis bija izman-
tojuši ārstniecībai. 1818. gadā tika 
veikta pirmā Ķemeru sēravotu ķīmiskā 
analīze. Sākotnēji pacientus Ķemeros 
uzņēma vietējā mežziņa mājās, kur 
sērūdeni no avotiem veda spaiņos un 
mucās, tad sildīja un piedāvāja pel-
des ozolkoka baļļās. 
1838. gadā ar Baltijas ģenerālguber-
na  tora fon der Pālena gādību tika 
pa nākts finansiāls atbalsts no valsts 
un iedalīta zemes platība kūrorta 
attīstībai, tādēļ šo gadu uzskata par 
Ķemeru kūrorta oficiālo dibināšanas 
laiku. 
Laikposmā no 19. gadsimta beigām 
līdz Pirmā pasaules kara sākumam 
Ķemeri piedzīvoja strauju uzplau-
kumu – tika izveidotas sērūdens un 
dūņu vannu iestādes, ierīkots kūr-
parks un tramvaja līnija, kas Ķemerus 
savienoja ar Jaunķemeru pludmali. 
Pirmā pasaules kara laikā Ķemeri 
četrus gadus atradās frontes joslā un 
kūrorts tika pilnībā nopostīts. Jaunu 
uzplaukumu Ķemeri piedzīvoja Latvi-
jas brīvvalsts laikā, īpašu popularitāti 
iemantojot 1936. gadā uzceltajai Ķe-
meru kūrorta viesnīcai. 
Pēc Otrā pasaules kara, padomju 
okupācijas periodā, Ķemeros uzcēla 
virkni sanatoriju, kas uzņēma pacien-
tus cauru gadu. Šeit ārstēja kaulu un 
locītavu, ādas, ginekoloģiskās un 
nervu sistēmas slimības.

Kultūras fons
Augot kūrorta popularitātei un palie-
linoties vasarnieku skaitam, uzplauka 
arī kultūras dzīve. Vasaras koncerti 
Dubultos notika jau kopš 19. gadsim-
ta 40. gadiem. 1870. gadā mūzika 
sāka skanēt arī Majoros – Horna 
viesnīcas dārzā, 1879. gadā šeit 
notika pirmais simfoniskais koncerts 
Jūrmalā (atskaņoja Bēthovena Piek-
to simfoniju). 1897. gadā aizsākās 
koncertdarbība Edinburgas kūrmājā 
(mūsdienās Dzintaru koncertzāle).


