
1. Atrodiet spēles kontrolpunktos atbildes 
     uz attiecīgiem jautājumiem.
2. Uztaisiet pašbildi vai komandas bildi 
     ar uzdevuma atrisinājumu.

Fotostends Dzintaru mežaparkā . Kāds ir bērnu ie-
cienītākais gardums Jūrmalā vasaras sezonā?

Te atrodas skulptūra, kas ir iecienīts tūrisma objekts. Kas 
tas ir? 

Viesnīca. Viesnīcas ēka ir vairāk nekā 100 gadus veca; 
tā atrodas uz Jūrmalas centrālās gājēju ielas, kuras no-
saukums cēlies no vārda, kas apzīmē ieplaku smiltīs. Šis 
vārds ir izmantots arī viesnīcas nosaukumā. Kāds tas ir? 

Viens izcils latviešu rakstnieks un dzejnieks, kas vai-
rāk zināms ar pseidonīmu jeb izdomātu vārdu, kādu lai-
ku ir dzīvojis Jūrmalā, Majoros. Kāds ir šī literāta īstais 
uzvārds?

Jomas iela 74. Jūs atrodaties pie koka ēkas, kurai viena 
ārsiena ir no ķieģeļiem. Šādas sienas cēla no ugunsiztu-
rīga materiāla – mūra vai ķieģeļiem – apdzīvotās vietās, 
kur koka ēkas atradās tuvu cita citai. Siena kalpoja kā 
ugunsmūris jeb brandmūris (vācu brandmauer: brand – 
ugunsgrēks; mauer – siena), kas, izceļoties namā uguns-
grēkam, pasargāja no uguns pārejās ēkas. Uz sienas ir 
teikums no Raiņa lugas “Jāzeps un viņa brāļi”. Kāds ir 
trešais vārds teikumā? 

Kafejnīca “Alus krodziņš” Jomas ielā 64a. Atrodiet 
populārā zviedru rakstnieces stāsta varoni, kas dzīvo 
kafejnīcas pagalmā!

Jomas iela 56. Te var redzēt koka namu ar krāsainiem 
stikliņiem logos, ko sauc par vitrāžām (no latīņu vārda 
vitrum – stikls). Šobrīd šeit atrodas antikvariāts, kur 
pārdod dažādas vērtīgas senlietas – traukus, grāmatas, 
gleznas. Senos laikos te bija dziedinātava, kur nogurušās 
pilsētnieces nāca pagulēt vannās ar siltu jūras ūdeni. Tā 
kā dāmas brauca uz kūrortu izklaidēties un jautri pavadīt 
laiku, ļoti pieprasīti šeit bija drēbnieki un frizieri. Šo meis-
taru galveno darbarīku var redzēt arī uz mājas fasādes. 
Kas tas ir? 

Jūrmalas pilsētas muzejs. Atrodiet uz muzeja ēkas Lat-
vijas Republikas pirmās pastmarkas attēlu. Tā tika nodru-
kāta 1918. gada 17. decembrī, un tās oriģinālo zīmējumu 
gatavoja slavens latviešu mākslinieks no Jūrmalas. Kā 
sauc mākslinieku?  

Skulptūra. Jūs atrodaties pie Rainim un Aspazijai veltītā 
pieminekļa. Skulptūra novietota šeit par godu muzikāli 
poētiskam pasākumam, kas blakus esošajā Horna kon-
certdārzā norisinājās 1905. gadā. Kāds slavens latvie-
šu komponists bija pie klavierēm tajā vakarā? 

Viena no Jūrmalas vēsturiskās apbūves ielām. At-
pūtnieki Jūrmalu bija iemīlējuši jau sen, taču, pirms tika 
uzbūvēts dzelzceļš, tikt uz šejieni bija pagrūti: no sākuma 
brauca ar zirgu pajūgiem, vēlāk - ar upes tvaikoņiem un 
citiem seniem transporta veidiem. Par godu vienam no 
tiem nosaukta arī šī iela. Kā sauc pasažieru pārvadā-
šanai paredzētus daudzvietīgus slēgtās virsbūves 
ratus, ko vilka zirgi? 

Izeja pie jūras Tirgoņu ielas galā. 1995.gadā pie iz-
ejas uz jūru novietoja skulptūru, kurā attēlotais dzīvnieks 
ir ne tikai ilga mūža simbols, bet arī nesot lielu veiksmi. 
Kāds dzīvnieks attēlots skulptūrā? 

Pludmale.  Kā sauc kūrortpilsētu, kurai ir garākā 
smilšu pludmale Latvijā? 
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