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Barona iela

Raiņa un Aspazijas vasarnīca
J. Pliekšāna iela 5/7, Majori (agrāk – Aleksandra iela 7)
Tālr. +371 67764295, www.aspazijarainis.lv
Darba laiks: Otrd.–Sestd. 10.00–17.00
Biļešu cenas: pieaugušajiem 2 EUR, skolēniem un studentiem 1 EUR, 
gida pakalpojumi grupai 5 EUR

Jūrmala jau 19. gadsimtā kļuva pievilcīga atpūtas vieta, ko īpaši bija iemīļojušas 
radošas personības. Te atpūtās un radoši strādāja tādi izcili krievu rakstnieki 

kā Ivans Gončarovs, Valērijs Brjusovs, Maksims Gorkijs, Leonīds  Andrejevs, Dmit-
rijs Pisarevs, savos darbos atspoguļojot arī Jūrmalu un tās kultūrvēsturi.  Te tiek 
iepazīta latviešu literatūra, tas veicina arī literatūras tulkojumu izdošanu Krievijā. 
19. un 20. gadsimtu mijā Jūrmalā radoši strādā tādi latviešu glezniecības, rakstnie-
cības un mūzikas  klasiķi kā Janis Rozentāls, Vilhelms Purvītis, Rūdolfs Blaumanis, 
Emīls Dārziņš.

Par savējo vasarās Jūrmalu sauc arī jaunā, talantīgā drāmu autore Elza Ro-
zenberga (Aspazija). Te – Dubultos ir gan tuvā, pazīstamā Lielupe, gan milzu spē-
ku dodošā jūra. Priedes kāpās, vasaras peldes un pastaigas gar jūru vilina še ap-
mesties arī jauno Jāni Pliekšānu (Raini), tolaik 1894. gada laikraksta „Dienas Lapa” 
galveno redaktoru. Tā  pamazām pilsēta jūras krastā kļūst par savējo uz visiem 
laikiem.

Atgriežoties no trimdas Slobodskā, Majoru – Dubultu labdarības biedrības 
sarīkojums ir vieta, kur pirmo reiz tiek publiski lasītas Raiņa dzejas no nupat iz-
nākušā pirmā dzejas krājuma, to dara pati Aspazija. Vēlākos gados Aspazijas un 
Raiņa dzejas vakari notiek gan Horna dārzā, gan Majoru – Dubultu labdarības 
biedrībā. 

Jūras pilsētas tīkamā daba radošajam garam ir aicinājums domāt par savu 
īpašumu Jūrmalā. 1903.  gadā tiek iegādāts zemes  gabals Jaundubultos (tagad) 
Pumpuros, kurā 1905. gadā Poruka prospektā 61 jau slejas dzejnieku skaistā va-
saras māja, kas tūdaļ kļūst par radošās inteliģences tikšanās vietu. Mīlestību uz 
jūras pilsētu nespēj slāpēt arī ilgi vadītie trimdas gadi Šveicē. Atgriešanās sākas ar 
neilgu vasaras atpūtu Jūrmalā, lai vēlāk atkal šeit iegādātu vasaras mītni. 

No 1927. līdz 1929. gadam Rainim radošā darba vieta ir vasarnīca Majoros. 
Dzejniece Aspazija pēc Raiņa aiziešanas mūžībā arī sev par radošā darba un 
miera ostu izvēlas abu noskatīto ēku Dubultos, kur netraucē ne dzelzceļa, ne arī 
šosejas tuvums. Jūras krasts un kāpu priedes, Lielupe un sen pazīstamās vietas, 
kur baudīti dzīves  skaistākie brīži,  kļūst par pastāvīgu mājvietu dzejniecei viņas 
pēdējiem dzīves gadiem, sniedzot spēku un iedvesmu ražīgam, radošam dzīves 
noslēgumam. 

Jūrmalas pilsētā ir daudz vietu, kuras saistītas ar Aspazijas un Raiņa dzīves 
radošā darba notikumiem. Raiņa un Aspazijas vasarnīcas un Aspazijas mājas Du-
bultos muzeju darbinieki ar prieku vadīs visus interesentus un tūristu  grupas.

Majoru-Dubultu labdarības biedrība 
(tagad Majoru vidusskola)
Rīgas iela 3, Majori

Majoru skolas pirmsākumi saistās ar 1879. gadu, kad J. Dumpis Majoros atver pirmo 
privātskolu, kuras toreizējā ēka neatbilda pat pieticīgākajām prasībām. 

1882. gadā tiek dibināta Majoru-Dubultu labdarības biedrība. Biedrības mērķis 
bija skolas uzturēšana un mazturīgo bērnu izglītošana, tāpēc 1883. gadā biedrība 
nopērk zemi Majoros, uzsāk būvniecību, un jau 1884. gada 1. janvārī var uzsākties 
mācības. Skolā nav plašāku telpu, kur varētu notikt dažādi sarīkojumi, tāpēc Labda-
rības biedrība 1899. gadā veic lielāku pārbūvi – otrajā stāvā tiek ierīkota plaša zāle ar 
skatuvi. Skola kļuvusi tāda, kādu to 1903. gada 17. jūnijā redz Rainis, kad biedrības 
zālē notika muzikāla soareja – literārs vakars ar kora dziedāšanu, kas patiesībā bija 
trimdinieku Raiņa un Aspazijas nelegālas godināšanas vakars sakarā ar viņa atgrieša-
nos no trimdas. Šajā vakarā Raini pirmo reizi publiski sumina kā dzejnieku. Biedrībā 
viesojas arī daudzi citi latviešu kultūras darbinieki, un tā ir dzejnieka pirmā tikšanās 
vieta ar lasītājiem. 1905. gada 30. oktobrī skolas zālē notika revolucionārs mītiņš, kurā 
runāja arī Rainis.

Ēka gandrīz nemainīga stāv visu 20. gadsimtu. Tikai gadsimta beigās skola sāk 
kļūt par šauru, tāpēc rodas doma par rekonstrukciju: ir tikai astoņi klašu kabineti 
un mācības var notikt divās maiņās. 1990./91. mācību gads ir pēdējais mācību gads 
pirms rekonstrukcijas, bet 1998. gada 1. septembrī Majoru pamatskolas skolēni at-
kal sāk mācības skolas jaunajā daļā, kuras atklāšanā piedalās Valsts prezidents Guntis 
Ulmanis. Paiet daži gadi, un 2005. gadā tiek pabeigta skolas vēsturiskās ēkas rekons-
trukcija, tās atklāšanā ir klāt arī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga. Ir saglabāta gan 
skolas zāle, gan skatuve, vietu nav mainījušas arī vēsturiskās kāpnes. Majoru vidus-
skolā kopš 2010. gada notiek zinātniskas konferences ”Jūrmala – Raiņa un Aspazijas 
pilsēta”.

Raiņa un Aspazijas vasarnīca ir muzejs, 
kas veltīts divām izcilām personībām lat-
viešu kultūrā, kas saglabā, popularizē un 
aktualizē viņu kultūras mantojumu.

Rainis vasarnīcu Majoros iegādājas 
1926. gada rudenī, un tajā tiek pavadītas 
dzejnieka pēdējās vasaras no 1927. līdz 
1929. gadam. Nams Aleksandra ielā (ta-
gadējā Jāņa Pliekšāna iela) vienlaikus ir 
dzejnieku darba un vasaras atpūtas vie-
ta. Par to 20. gadsimta 20. gadu laikraksti 
raksta: „Ieliņa pavisam maza. Viens gals 
Jomas ielas asfaltā, otrs – kāpu smiltīs, 
bet vidū pāris simts metru. Abās pusēs 
kupli koki”. Rainis nav pieradis pie plašām 
telpām, tādēļ daļa vasarnīcas tiek izīrēta, 
reizēm tur dzīvo arī daži dzejnieka drau-
gi. Dzejnieks ilgojas pēc jūras tuvuma, tā-
dēļ arī bieži paliek Jūrmalā vasarniekiem 
neparastā laikā – vēlā rudenī un reizēm 
pat ziemā. Agra rīta peldes un vakara 
pastaigas saulrietā bija neatņemama šo 
vasaru iezīme. „Man patīk šis klusums, tī-
rais, svaigais gaiss. Nekur nejūtos tik labi, 
kā še,” atzina Rainis. Rīgā dzejnieka laiku 
aizņem darbošanās politikā un kultūras 
procesos, tādēļ tieši Jūrmalas vasarnīca 
paver iespējas radošam darbam. Šeit top 
dzeja un lugas „Mīla stiprāka par nāvi” 
(1927), „Rīgas ragana” (1928). Aspazija 
šajās vasarās strādā pie dzejoļu krājuma 

„Asteru laikā” (1928). 1929. gada 12. sep-
tembrī vasarnīcā apraujas Raiņa mūžs.

Muzeja kompleksā  apvienotas trīs 
Jūrmalas koka apbūvei raksturīgas ēkas. 
Rainim piederējušo  vasarnīcu veido di-
vas ēkas, kas celtas 19. gadsimta beigās. 
Ielas māja ir vienstāva koka konstrukciju 
būve ar jumta izbūvi, kokgriezumiem 
fasādē  un jūgendstila sīkrūšu dalījuma 
verandu. Otra ēka ir mazs mūra namiņš, 
kas atrodas dziļāk dārzā, bet trešā – kai-
miņu māja - muzejam pievienota vēlāk, 
lai paplašinātu muzeja telpas.

1949.gadā tika atklāts Raiņa mu-
zejs, bet 1969.gadā izveidots tagadējais 
muzeja komplekss, kurā līdzās dzejnieku 
mājām iekļauta arī kaimiņu vasarnīca.  
Dzejnieku ielas un dārza māju augšstā-
vu telpas saglabātas tādas, kādas tās 
bija viņu dzīves laikā. Vasarnīcas pirmajā 
stāvā izveidota ekspozīcija “Es un Tu”, kas 
veltīta Raiņa un Aspazijas mīlestībai un 
daiļrades virsotnēm, ko atklāj viņu kop-
dzīves mezglpunkti un daiļrades process. 
Kaimiņu mājā iekārtotas zāles izstādēm 
un pasākumiem. Muzeja kompleksā ie-
kļaujas arī vasarnīcas dārzs. 2016. gadā 
muzejs tiek atvērts pēc plašas un visap-
tverošas restaurācijas. Mājas ir atguvušas 
savu kādreizējo izskatu. Abu vasarnīcas 
ēku augšstāvos iekārtotas dzejnieku ista-
bas, kurās eksponētas autentiskas mēbe-
les un citi priekšmeti. Vasarnīcas pirmajā 
stāvā iekārtota ekspozīcija “Es un Tu”, 
veltīta Raiņa un Aspazijas mīlestībai un 
daiļrades virsotnēm. Kaimiņu māja īpaši 
piemērota muzeja daudzveidīgai darbī-
bai – plašajā sarīkojumu zālē notiek vis-
dažādākie muzeja pasākumi un muzej-
pedagoģiskās programmas, bet izstāžu 
zālē tiek eksponētas īslaicīgas izstādes.

Šobrīd Raiņa un Aspazijas memoriā-
lā vasarnīca ir slēgta uz rekonstrukciju un 
apmeklētājus priecēs 2016. gada rudenī. 
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Horna dārzs un piemineklis Rainim
un Aspazijai „Krauklītis”
Jomas iela 35, Majori

Horna dārzs ir pirmais apbūvē-
tais zemesgabals Jomas ielā. 
1870. gadā te atradās sīkām 
priedītēm apaugusi kāpu meža 
teritorija. Zemesgabala pirmais 
nomnieks bija Horns, tādēļ šis 
vārds nonācis līdz mūsdienām. 
19. gadsimta beigās te bija 
uzbūvēta viesnīca, restorāns, 
kinematogrāfs, koncertzāle un 
brīvdabas koncertdārzs, kas va-
rēja uzņemt vairāk nekā 2000 
klausītāju un kurā koncertēja 
slaveni simfoniskie orķestri.

1905. gadā šeit notika pirmais latviešu mūzikas 
koncerts, kurā tika atskaņota vēlākā Latvijas himna 
„Dievs svētī Latviju”. 1913. gada lielajā ugunsgrēkā, 
kas izcēlās Vakera namā uz Jomas un Tirgoņu ielas 
stūra, nodega visas ēkas Horna dārzā. 

1970. gadā te uzcelts kinoteātris „Jūrmala” – taga-
dējais Majoru kultūras centrs. 

1990. gadā Jomas ielas malā atklāja pieminekli 
„Krauklītis”, kas veltīts dzejniekiem Rainim un Aspazi-
jai, godinot viņu uzstāšanos sarīkojumā Horna dārzā 
1905. gada  jūlijā, kad Horna koncertzālē skanēja „Rai-
ņa un Aspazijas dzejas un dziesmu vakars”.  Pieminek-
lis uzstādīts viņu 125. dzimšanas dienas  jubilejā, lai 
parādītu Raini un Aspaziju emigrācijā Šveicē. Emigrā-
cijā tapusi arī luga „Krauklītis”, tas simboliski redzams 
pieminekļa augšējā daļā. Pieminekļa autori: Zigrīda 
Fernava-Rapa un Juris Tiščenko-Rapa. 

Aspazijas piemineklis
Zigfrīda Meierovica prospekts 18/20 , Dubulti
(agrāk – Gončarova iela 13/15)     

„ Kad iešu, negribu aiziet tā, 
Aiziet neziņā.
Es gribu palikt jums atmiņā,
Ak, palikt jūsu mīlā vēl...”
Pēc manis. 1922.

Par to, ka Aspazijai Latvijā nav pieminekļa, jau viņas 130. dzimšanas dienā 1995.
gada martā rakstīja dzejniece Māra Zālīte. 2006. gadā tika uzrunāta ievērojama 
latviešu tēlniece Arta Dumpe, aicinot veidot dzejniecei veltītu pieminekli pie 
viņas pēdējās dzīves vietas – Aspazijas mājas Dubultos. Izcilā monumentālās un 
memoriālās tēlniecības pārstāve idejai piekrita, jo vairākkārt savā daiļradē jau 
bija pievērsusies Aspazijas tēmai. Māksliniece Arta Dumpe iecerēja pieminekli 
veidot gaiši pelēkā granītā. Kā tēlniece pati rakstīja: ”Aspazija nav veidota slavas 
spožumā, bet gan pārdomās par nodzīvoto dzīvi, satinusies smagnējās drānās 
kopā ar savu draugu, mīļo runci.”

Pieminekļa izveidi un uzstādīšanu atbalstīja un finansēja Jūrmalas pilsēta.
2009. gada 13. novembrī atzīmējot LR proklamēšanas 91. gadadienu, 

Latvijas valsts prezidents Valdis Zatlers, klātesot valsts augstākajām amatper-
sonām, Dubultos svinīgi atklāj Tri ju zvaigžņu ordeņa kavalieres un Tēvzemes 
balvas laureātes, izcilās 20.gs. dzejnieces un jūrmalnieces Aspazijas pieminekli. 

2011. gada vasarā Jūrmalas pensionāru biedrības dāmu iniciatīvas rosinā-
ti sadarbībā ar rožu selekcionāru Gunti Valantu, Jūrmalas pilsēta un Aspazijas 
māja pie Aspazijas pieminekļa izveidoja rozāriju. Rozes dāvināja un stādīja dau-
dzas ievērojamas Latvijas sievietes, ar to apstiprinot sieviešu ieguldījumu un 
nozīmi valsts, sociālajā un kultūras jomā kā agrāk, tā arī šodien.

Par tradīciju ir kļuvusi pulcēšanās pie Aspazijas pieminekļa Aspazijas dzim-
šanas dienā 16.martā, Latvijas valsts svētkos un dzimšanas dienas svinības As-
pazijas mājā.

Svinot dzejnieka simtgadi un aizsākot dzejas dienas 
Latvijā, 1965. gada 11. septembrī Majoros pie muzeja 
tika uzstādīts Oto Kalēja veidotais Raiņa piemineklis. 
Pelēkā granīta tēls rāda dzejnieku bez pompozitātes 
vientulības brīdī savā dārzā.

Aspazijas māja ir valsts nozīmes izcils koka arhitektūras un vēstures piemineklis 
ar īpašu vienreizību un skaistumu. Ēka atrodas šaurākajā Jūrmalas vietā, kur jūra 
ir tikai pāris simtu metru attālumā un pa logu paveras pasakains skats uz Lielupi. 
Šajā ēkā dzejniece piedzīvoja politisko varu maiņas un Otrā pasaules kara notiku-
mus, pavadot savas dzīves pēdējo cēlienu no 1933. līdz 1943. gadam. Ar Jūrmalu 
saistīti dzejnieces mūža spilgtākie un nozīmīgākie notikumi. 

Pati ēka celta 1903. gadā, tā bija vācbaltu tirgotājas Marijas Kiršteines vasar-
nīca. Dzejniece pārdeva māju Rīgā, Baznīcas ielā, un nopirka šo ēku (Gončarova 
ielā 13/15) par 11 500 latiem.  „Tagad nu esmu Dubultos tanī mājā, kuru senāk mēs 
ar savu mīļo gribējām pirkt un norunājām kā ierīkoties.” Aspazija (jūlijs 1933.g.).  

Kopā ar Aspaziju šeit dzīvoja viņas mājkalpotāja Anna Rijniece un brāļa meita 
Virēna Rozenberga, kura strādāja par skolotāju. Mierinājumu un spēku Aspazija 
šeit rod gan jūras un upes tuvumā, gan tuvos un uzticamos draugos, kas ir bieži 
viesi šajā vietā. Apkārtnes noskaņa sekmēja radīt jaunus darbus, mājā bieži ska-
nēja mūzika, tā bija Aspazijas dzīves sastāvdaļa. Mūža nogalē Aspazija izteica no-
vēlējumu, lai māja Dubultos kļūtu par radošu personību satikšanās vietu. Šodien 
dzejnieces vēlējums ir īstenojies. Aspazijas māja kļuvusi par rakstnieku, māksli-
nieku, fotogrāfu, Latvijas inteliģences 
tikšanās mājvietu. Dzeja un mūzika, 
māksla un vēsture, vienkārši drau-
dzīgas sarunas rada Aspazijas mājas 
īpašo auru. 
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Raiņa piemineklis pie muzeja
J. Pliekšāna iela 5/7, Majori 
(agrāk – Aleksandra iela 7)

Ķemeri

1986. gadā ēkas terasē tika uzstādīta piemiņas plāksne – cilnis „Sidraba šķidrauts” 
(autore Antonija Gulbe). Līdz 1987. gadam, kad māja tika nodota Jūrmalas vēstu-
res un mākslas muzejam, tā bija Jūrmalas izpildkomitejas rīcībā un tika izmantota 
kā vasarnīca, kura tika izīrēta daudzām ģimenēm vienlaicīgi. 
1993. gadā izveidoja „Aspazijas mājas fondu”, kura uzdevums bija atbalstīt un 
sekmēt Aspazijas mājas saglabāšanu un restaurāciju. Vēlāk fonds pārtapa par 
biedrību „Aspazijas mantojums”. Apvienojot Jūrmalas inteliģences iniciatīvu, pil-
sētas materiālos līdzekļus un ārzemju tautiešu (Uldis Raiskums, ASV) finansiālo 
atbalstu, 1996. gadā māja tika atvērta apmeklētājiem.

Šodien Aspazijas māja atklāj 20. gadsimta 30. gadu radošas personības māj-
vietu. Dzejnieces mājas interjerā bija gan vienkāršas salona garnitūras, gan mē-
beles un klavieres ar jūgendstila iezīmēm. Te atspoguļojas vide, kādā dzejniece 
strādājusi. Aspazijas dzīves laikā te uzņemti viesi – tā laika ievērojamākie latviešu 
kultūras darbinieki Veronika Strēlerte, Andrejs Johansons, Antons un Pēteris Bir-
kerti, Kārlis Skalbe, Zenta Mauriņa. Arī telpu iekārtojums līdzīgs tam, kāds bija 
dzejnieces dzīves laikā. Klavieres atsauc atmiņā muzikālo viesību vakaru tradīciju, 
kas valdīja arī šajā mājā. Spēlēja gan pati Aspazija, gan jaunā Virēna, viesojās arī 
komponiste Lauma Reinholde. 

Jūrmalā vasaras mājām raksturīgas stiklotas verandas. Aspazijas vasaras 
istaba un mīļākā telpa bija lielā stiklotā veranda upes pusē, kur dzejniece strā-
dāja, atpūtās un uzņēma viesus. Aspazijas mājas verandas iekārtotas ar Jūrma-
las vasarnīcām raksturīgiem 20. gadsimta 30. gadu priekšmetiem un mēbelēm. 
Apmeklētājiem tīkama ir viesistaba – zilais salons, tas atspoguļo vācu dzejnieku 
– romantiķu ietekmi, kuriem zilā bija simboliskā cerību krāsa.  Mājā atrodas Aspa-
zijas personīgās lietas: sākot ar nelieliem priekšmetiem, grāmatām, mākslas dar-
biem un mēbelēm – piemiņas lietām. Mīļāko autoru Gētes un Šillera sacerējumi, 
bibliotēkas krājumā atrodas vairāk kā 2500 grāmatu. Starp tām arī Aspazijas un 
Raiņa grāmatu pirmizdevumi un grāmatas ar izcilu personību autogrāfiem. Šeit 
atrodami Aspazijas darbu tulkojumi angļu valodā, kuri vēl nav publicēti.

No 2012. gada nogales līdz 2014. gada septembrim Aspazijas māja tika res-
taurēta. Šobrīd vēsturiskā interjera ekspozīcija iekārtota maksimāli pietuvinot 
to Aspazijas laika pirmsskatam. Pēc restaurācijas muzejs ir divu ēku komplekss, 
dzejnieces autentiskajai ēkai pievienota vēsturiski vērtīga Jūrmalas vasarnīca ar 
saglabātu un restaurētu vasaras virtuvi ar interjera priekšmetiem. 

Tradicionālā memoriālā muzeja vēsturiskā ekspozīcija ir apvienota ar mūs-
dienīgām tehnoloģijām. 2016. gada 28. aprīlī tika atklāta interaktīva ekspozīcija 
“Aspazija atgriežas Dubultos”.

Aspazijas mājā notiek grāmatu atvēršanas svētki un dzejas vakari, tikšanās 
ar ievērojamām personībām. Pasākumi ir daudzveidīgi, tiek svinēti gadskārtu ie-
ražu svētki, viesojas dažādu biedrību un konfesiju pārstāvji. Arī jaunlaulātie savu 
laulības solījumu apstiprina Aspazijas mājā.

iSt. Major

Objekti

Apzīmējumi
Apbūvētas teritorijas Slimnīca

Meži Piestātne

Ceļi Velosipēdu noma

Dzelzceļš/ stacija Lielveikals

Pasts Duša

Pašvaldība Vietas pēdu skalošanai

Tirgus WC

Muzejs Tūrisma informācija

Koncertzāle

Baznīca

Aspazijas māja
Zigfrīda Meierovica prospekts 18/20, Dubulti 
(agrāk – Gončarova iela 13/15)
Tālr. +371 67769445, facebook.com/aspazija.ir.majas
Darba laiks:  15.05–14.09: Otrd.–Sestd. 10.00–18.00; 
15.09–14.05: Otrd. –Sestd. 10.00–17.00.
Muzeja apmeklējums bez maksas, ekskursija ar gidu 2,85 EUR.



Aspazija
(1865 – 1943)

Aspazija (dzim. Johanna Emīlija Lizete Rozenberga; 1865 – 1943) –  dzejnie-
ce, dramaturģe, sabiedriska darbiniece – ārkārtīgi spilgta, daudzveidīga un 
pretrunīga personība, kas jau ar savu pirmo laikrakstā Dienas lapa publicēto 
dzejoli met izaicinājumu sabiedrībai, parakstot to ar sengrieķu feministes un 
valdnieka Perikla mīļotās sievietes Aspazijas vārdu. Dzejnieces „aizdomīgais” 
pseidonīms nereti radījis zināmu neuzticību, piemēram, krājuma „Сборник 
латышской литературы” (Petrograda, 1916) tapšanas laikā.

Aspazijas biogrāfijā bērnības un jaunības gadu posms arvien vēl nes līdzi 
mistikas un leģendu pieskaņu: gan attiecībā uz viņas dzimšanas gadu un da-
tumu (tikai pēc dzejnieces simtgadu piemiņas svinībām 1968. gadā atklātībai 
tiek darīts zināms, ka faktiski viņa dzimusi trīs gadus agrāk), gan vārda Elza 
(kā apgalvots viņas pirmajā biogrāfiskajā apcerē) „oficiālās” parādīšanās brīdi.  

Viņas bērnība paiet Jelgavas tuvumā vecākiem piederošajās Zaļenieku 
pagasta Daukšu mājās. 1874. gadā Elza sāk apmeklēt Jelgavas pilsētas Doro-
tejas meiteņu skolu, bet pēc diviem gadiem pāriet uz Svētās Trīsvienības mei-
teņu ģimnāziju. Skolas laikā nākamā dzejniece aizraujas ar klasisko literatūru 
un vēsturi, kā arī sāk rakstīt dzeju. Viņas pirmo lugu „Atriebēja” cenzūra aiz-
liedz, bet 1893. gadā Aspaziju pieņem darbā Rīgas Latviešu teātrī par „teātra 
rakstnieci” un 1894. gadā uz skatuves parādās viņas „ilgu drāma”  „Vaidelote” 
– luga par sievieti, kura mīlestības vārdā saceļas pret laikmeta dogmām un 

aizspriedumiem.
Aspazija 19. gadsimta 90. ga-

dos sabiedriskās un literārās uzma-
nības lokā ir visredzamākā latviešu 
sieviete. Dzejnieces dzejas krājumi 
iezīmēja novatoriskus attīstības 
virzienus latviešu literatūrā. Tie at-
klāja modernās sievietes tapšanu, 
tās cīņu par savām tiesībām, sociālo 
vienlīdzību. Aspazijas dramaturģija 
izvirzīja neatkarīgas Latvijas vei-
došanas ideju un vispārcilvēciskus, 
ētiskus ideālus. Šajā laikā dzejniece 
savu dzīvi ir saistījusi ar Raini un 
turpmāk pilnā mērā dalās ar viņu 
politiskā cietumnieka un trimdinie-
ka dramatiskajā liktenī, kurā radošu 
„aizbildniecību”, morālo atbalstu un 
praktisko palīdzību grūti novērtēt 
par augstu. 1894. gadā aizsākas arī 

viņu „vēstuļu romāns”, kas visintensīvāk izvēršas Raiņa trimdas laikā Pleskavā 
un Slobodskā, kad Aspazija vien periodiski var uzturēties pie dzīvesbiedra. 
Vēstuļu materiāls izmantots daudzos pētnieciskos un literāros darbos, bet 
2009. gadā unikālā divu radošu personību savstarpējā sarakste iekļauta 
UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā.

1904. un 1905. gada vasaras Aspazija ar Raini aizvada Jūrmalā. Šajā lai-
kā jaunu pacēlumu Aspazijas dzīvē iezīmē viņas drāmas „Sidraba šķidrauts” 
triumfālās izrādes Jaunajā Latviešu teātrī. Šajā lugā autore risina mūžīgo 
problēmu par indivīda un sabiedrības attiecībām, kā arī par mākslinieka atbil-
dību tautas priekšā.1905. gada beigās Aspazija kopā ar Raini dodas trimdā uz 
Šveici, kur paliek līdz 1920. gada pavasarim. Vērtīgākais dzejnieces radošais 
veikums Šveices gados ir dzejoļu krājumi „Saulains stūrītis”( 1910) un „Ziedu 
klēpis”(1912) – viņas liriskā autobiogrāfija.

Aspazijas devums latviešu kultūrā  novērtēts ar Triju Zvaigžņu ordeni 
(1927), II šķiras Atzinības krustu (1938) un augstāko valsts apbalvojumu – 
Tēvzemes balvu (1939). 1936. gadā Prāgā izdots kapitāls darbs vai krājums 
„Mūsu laiku ievērojamās sievietes” – no 26 valstīm tajā izvēlētas 64 sievietes, 
tai skaitā Aspazija.

Dzejnieces izvadīšana pēdējā gaitā, kurā, par spīti smagajiem kara aps-
tākļiem, piedalās simtiem cilvēku, notiek īsti Aspazijas garā, proti, izvēršas par 
spontānu protesta demonstrāciju pret vācu okupācijas varu.

Visai būtiska, brīžiem pat nešķirama, ir Aspazijas loma Raiņa literārā   
mantojuma šodienīgā  izvērtējumā. 2004. gadā iznāk Saulcerītes Vieses grā-
mata „Mūžīgie spārni”, bet 2010. gadā – Ināras Andžānes grāmata „Aspazija? 
Aspazija”.
Kopš 2011. gada martā Dubultu baznīcā notiek koncerti, kas veltīti Aspazijas 
dzimšanas dienai.

   Raiņa priedes 
Jaundubulti, jūras krasta kāpās, 
pretī Amatas ielai

Šī ir Raiņa iemīļota atpūtas un darba vieta Jūrma-
lā. Tā atrodas netālu no Jaundubultu vasarnīcas, 
Amatas ielas galā jūras krastā. Laikā no 1903. – 
1905. gadam dzīvodams Poruka prospektā dzej-
nieks Rainis bieži apmeklējis kāpu, sēdējis priežu 
paēnā un dzejojis. 

Pēc viņa došanās emigrācijā, laikabiedru 
atmiņās šī vieta saistījās ar dzejnieku, iegūstot 
„Raiņa priežu” nosaukumu. Kopš dzejnieka simt-
gades (1965. gada), te ik rudeni notiek dzejas die-
nu sarīkojumi. 

21. gadsimta sākumā visas priedes jau bija 
nokaltušas, un interešu grupa, mēģinot atdzīvi-
nāt vietu, stādīja jaunas priedes.

2014.gada Dzejas dienās šeit tika atklāts Jūr-
malas mākslinieka Kristapa Gulbja vides objektu 
„Raiņa priedes.”

Vasarnīca Poruka 61 
Poruka prospekts 61, Jaundubulti 
(agrāk – Aleksandra prospekts 16)

1903. gadā pēc atgriešanās Lat-
vijā Rainis un Aspazija iegādājās zemi 
un uzcēla vasarnīcu Jaundubultos, 
toreizējā Aleksandra prospektā 16. 
Par būvniekiem bija pieaicināti Jūlijs 
Pētersons un Ansis Vītols, bet Rainis 
pats aktīvi nodarbojās ar materiālu 
un būvdetaļu iegādi, par ko arī veicis 
sīkus pierakstus. 

1904. un 1905. gada vasaras Rai-
nis un Aspazija jau pavada savā pus-
izbūvētajā vasarnīcā Jaundubultos. 
Vēlāk Aspazija šīs vietas atcerēsies kā 
tās, kur patiešām bija jūtama laime.

Vasarnīca kļūst par dzejnieku, 
mākslinieku un sabiedrisku darbinie-
ku pulcēšanās vietu. Te nāk draugi un 
domubiedri – revolucionāri noska-
ņotās inteliģences pārstāvji, skolotā-
ji. Kādu laiku pie Raiņa un Aspazijas 
uzturas dzejnieks Kārlis Skalbe, bieži 
iegriežas Emīls Dārziņš. Te viesojas 

rakstnieks Augusts Deglavs un pa-
visam jauniņā Biruta Skujeniece, 
topošā aktrise, Aspazijas un Raiņa 
varoņtēlu atveidotāja. Šajā vasarnīcā 
pirmoreiz sastopas Rainis un viņa nā-
kamais biogrāfs Antons Birkerts. Par 
tā laika dzīvi vasarnīcā viņš raksta: 

„Nelielās vasarnīcas galvenās 
daļas visas bija izīrētas vasarniekiem, 
Rainis un Aspazija apdzīvoja mazu 
jumta istabiņu dienvidus vakara pusē. 
Kad ieradās divi, trīs apmeklētāji, tad 
jau istabiņā bij diezgan šauri. Par uztu-
rēšanās vietu, īpaši tiem cilvēkiem, kas 
bij atbraukuši ne uz vienu dienu vien, 
galvenā kārtā noderēja blakām esošā, 
par istabu vēl nepārvērstā augšiene 
(vasarnīca vēl nebij gluži gatava). Ši-
nīs topošajās telpās tad nu pavadīja 
daudz omulīgu brīžu, īpaši, kad ēdiena 
laikā mazā sabiedrība bij salasījusies 
ap galdu – neiztaisītās istabas vidū. 

Bez šaubām, jaunie apmeklētāji traucē-
ja dzejnieku, bet no viņa izturēšanās un 
dzirkstošajām asprātībām, kas reizēm it 
neviļus dabūja ritmisku aforisma veidu 
ar visām nepieciešamajām atskaņām, - 
no visa tā nebūt nevarēja manīt, ka viņš 
tiktu traucēts. Tāpat tas bija ar Aspaziju. 
...Pa vakariem tika sarīkoti mazi kopēji 
pastaigāšanās gājieni uz jūru un gar jūru 
– skatīties saules rietu.” 

Tomēr vasarnīca nav tikai patīka-
ma atpūtas vieta. Tajā aizvadīts aizrau-
tīga un sasprindzināta radošā darba 
posms. „1905. gads deva politisku dar-
bu ne tik daudz avīžniecībā, cik runās, 

” atzīst Rainis. Tomēr galvenais ir daiļ-
rade. Dzejnieka piezīmju grāmatiņās 
krājas ieraksti. 1904.gada beigās Rainis 
pabeidz lugu „Uguns un nakts”, 1905. 
gadā nāk klajā jauns dzejoļu krājums 
„Vētras sēja”. 

1905. gada rudenī sabiedriskie no-
tikumi aizsauc Raini uz Rīgu un atgriez-
ties vasarnīcā vairs neizdodas. Dzejnie-
ku šeit jau meklē žandarmērija. 1905.
gada naktī no 31. decembra uz 1. jan-
vāri Rainis un Aspazija dodas prom no 
dzimtenes. Emigrācijā Šveicē dzejnieki 
uzturas no 1906. - 1920. gadam. Sāku-
mā Rainis un Aspazija, cerībā uz drīzu 
atgriešanos, cenšas saglabāt vasarnīcu 
savā īpašumā, vasarnīcā dažas vasaras 
pavada Aspazijas māte Grieta Rozen-
berga un māsa Dora. Tomēr 1911. gadā 
finansiālie apstākļi spiež dzejniekus 
māju pārdod. 

Padomju varas gados te atrodas 
Raiņa vārdā nosauktā pionieru nomet-
ne, vasarnīca tiek nedaudz pārbūvēta, 
tās teritorijā uzceltas dažādas palīgē-
kas. Pie ēkas novietota piemiņas plāk-
sne. Ēka atrodas privātā – Gavaru dzim-
tas īpašumā. 

Mellužu vasarnīca 
„Pēperkoka namiņš”
Salacas iela 4, Pumpuri 
(agrāk – Melluži, 14. Līnija)

Mazo namiņu Mellužos Rainis īrē laikraksta „Dienas Lapa” redaktora darba gados 
(1894 - 1895). 1894. gadā te bieži viesojas Aspazija, kura vasarās dzīvo Dubultos 
pie aktrisēm māsām Zēfeldēm (skatuves vārdi – Olga Ezerlauka, Marija Zēberga). 
Tā ir pirmā laimīgā kopīgā vasara dzejnieku dzīvē. Mazais namiņš kļūst par dzej-
nieku laimes saliņu, kuru tie nosauc par “Pēperkoka namiņu”. 

Vēstulē 1894. gada 22. jūlijā Aspazija Rainim raksta: „... es jau redzu no tālienes 
Tavu verandu ar raibo gardieni, patlaban jau esmu pie vārtiņiem. Tu nāc man pretī ar 
starojošu laimības smaidu, Tavas mīļās acis lūkojas tik neizsakāmā sirsnībā, un mēs 
esam tik laimīgi, tik laimīgi. Tējmašīna kūp uz galda, melnais kaķis arī jau atnācis, 
mūsu kaimiņš sauc „Eide und Leo – kommt – lernen!”  Un es Tevi tā mīlu, tā mīlu. 
Man ir it kā es pa bezgalīgām trepēm arvien kāptu uz augšu, taptu arvien pilnīgāka, 
lielāka, laimīgāka.”

Aspazija, ieraksts dienasgrāmatā 1931. gada 10. augustā  “Vienu dienu iz-
braucu uz Jūrmalu apskatīt mazo namiņu 14. līnijā  Nr. 2 Mellužu prospektā, kur 
mūsu pirmā mīla un laimīgā vasara norisinājās. Namiņš ar zālēm apaudzis. Noplūcu 
tikai vienu nātrīti.”

Trimdas gados Slobodskā Rainis raksta:
„Ņirb saulē jūra bez gala:
Mazs namiņš, apkārt mežs:
Uz zemi, kur ziema un sala,
Silts dvašas vilnis dveš”. 

Personības

Annas Rijnieces
un Virēnas Rozenbergas
kapa vieta Vecdubultu kapos
Slokas iela 52, Dubulti

Ķemeri
Robežu iela 20, Ķemeri

1881. gada vasarā Raiņa vecākā māsa Līze (dzimusi 1854. gadā) ārstējas Ķemeros 
no reimatisma. Jānis raksta māsai uz Ķemeriem vēstules, bet 1882. gada jūnijā, 
kad Līze atkal brauc turp ārstēties, sešpadsmit gadus vecais Jānis dodas viņai 
līdzi. Jau piecus gadus tur var nokļūt ar vilcienu, un tas ved abus Pliekšānu bēr-
nus cauri Rīgas Jūrmalai. Iespējams, ka tā ir Raiņa pirmā sastapšanās ar šo vietu, 
kad viņš caur vilciena logu skatās uz Jūrmalu ar sešpadsmitgadīga cilvēka acīm, 
vēl nenojaušot, ka visu mūžu dzejnieks Rainis atkal un atkal atgriezīsies Jūrmalā.

1882. gada 18. jūnija vēstulē uz mājām Jānis stāsta par Ķemeriem un savu 
ikdienu: ”Parks maziņš, mežs gan liels, bet mitrs, purvains, lasīt vienmēr apnīk, me-
žus jau visus izstaigājis, līdz Jūrmalai biju aizgājis (5 verstes no Ķemeriem). Mājās 
dzīvojam tikpat vienmuļīgi. Es 6 ceļos, ejmu pie kādas Gulbju mātes piena nodzer-
ties, tad līdz 9 staigāju, kamēr Līziņa uzceļas, nodzeram tēju, Līziņa iet uz bādi, kad 
atnāk, tūliņ es ejmu, ēdam pusdienu un vakaru līdz 10 pavadām, kā nu redzēdami.”

Nav zināms, vai Līze Pliekšāne ar brāli īrēja pie vietējiem iedzīvotājiem kādu 
istabu, varbūt viņi dzīvoja kūrmājā, kur 18 izīrējamas istabas (ēka nodegusi 1894. 
gadā). Daudz faktu ir aiznesis līdzi laiks.

20. gadsimta 20. gados Rainis bieži dodas uz Ķemeriem. 1925. gada vasa-
rā viņš atkal uzlabo veselību kūrortā. Par to liecina vēstules un dienasgrāmata:  
„Ķemeros ņemu 30 vannas. Noņemu dzīvokli Robežu ielā 20, pie Kroņkalna, 2500r. 
Pārtika tikai 1500, vanna 5000. Bieži jābrauc uz Rīgu”. Šo adresi ar ēku varam atrast 
arī šodien un ozols pagalmā noteikti ir redzējis arī Raini.

Aspazijas iela 
(agrāk – Akas iela), Dubulti 

No Aspazijas mājas dienvidu verandas logiem paveras burvīgs skats uz Lielu-
pi, kāda nav citā publiski pieejamā kultūrvēsturiski nozīmīgā objektā Jūrmalā. 
Raugoties pa otrā stāva ziemeļu verandas logiem uz kāpām, tur tālumā ierau-
gām jūru. Tā ir Jūrmalā visšaurākā zemes strēle starp jūru un Lielupi (335m). 

„Es jau arī dzīvoju pie veselības avota – pie jūras, bet man jāaprobežojas 
vienīgi ar skatīšanās prieku, jo peldēties man neatļauj veselība. Ejam abas ar 
kundzi Marienbādes siltajās vannās. Tāpat arī dažreiz ejam pastaigāties gar 
jūras malu pa liedagu. Svētdien abas ar kundzi bijām ķinīti.”, lasām Aspazijas 
mājkalpotājas – vēstulē. Dzejniece bieži devusies pastaigās pa Dubultu – Ma-
rienbādes promenādi. Kāpās saglabājušos seno Dubultu – Marienbādes pro-
menādes daļu vislabāk var ieraudzīt dodoties no Aspazijas mājas uz jūru, šķēr-
sojot Zigfrīda Meierovica prospektu un ejot pa Akas ielu – vienu no īsākajām un 
šaurākajām ieliņām pilsētā, kuru šobrīd dēvējam par Aspazijas ielu. 

Pa ceļam uz jūru Aspazijas ielā 4 joprojām atrodas Rakstnieku nams, di-
bināts 1946. gadā. Padomju laikā tas piederēja PSRS Literatūras fondam, tajā 
dzīvojuši daudzi izcili rakstnieki no visas Padomju Savienības. Vēsturiskā div-
stāvu koka ēka pieder Latvijas Rakstnieku savienībai un to apdzīvo dzejnieki, 
rakstnieki, tulkotāji. Nams vienlaicīgi var uzņemt ap 30 viesu. 1970. gadā tika 
uzcelta jauna 9 stāvu ēka, kurā bija 100 vietu. Tagad tā ir privātmāja ar nedau-
dziem dzīvokļiem.

1929. gada 15. septembrī  Rainis 
apbedīts Rīgas Jaunajos kapos, kas 
nu tiek nosaukti viņa vārdā. Kapu 
galvenās alejas galā 1932. gada 
11. septembrī atklāta piemiņas 
kolonāde, 1935. gadā – skulpturā-
lā daļa „Ģēnija pamošanās”. Blakus 
Rainim 1943. gadā apbedīta Aspa-
zija, 1958. gadā pie kapa novietota 
sarkanbrūna granīta plāksne ar 
uzrakstu „Rainis. Aspazija”.

1965. gada 11. septembrī – 
dzejnieka simtajā  dzimšanas die-
nā  –  Rīgā, Esplanādē, atklāts Rai-
ņa piemineklis. Te notiek pirmais 
Dzejas dienu sarīkojums, iedibinot 
ilggadēju publisku dzejas lasījumu 
tradīciju. Šobrīd muzeji dzejnie-

kiem iekārtoti ne tikai Latvijā (Tadenavā, Jasmuižā, Rīgā, Jūrmalā) bet arī trimdas 
vietās: Šveicē -  Lugāno Vēstures arhīva namā un Slobodskā (Kirovas apgabalā).

Rakstniecības, teātra un mūzikas kolekciju krātuvē  glabājas apjomīga Rai-
ņa un Aspazijas kolekcija –  vairāk kā  45  000 vienību, tai skaitā korespondence 
– 14 420 vienību. Abu dzejnieku savstarpējo saraksti veido 2499 vēstules latviešu, 
krievu un vācu valodā. 2009. gadā šī unikālā divu radošu personību savstarpē-
jā sarakste iekļauta UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā 
reģistrā.
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Rainis
(1865 – 1929)

Rainis (īstajā vārdā Jānis Pliekšāns) – izcils latviešu rakstnieks, kultūras darbi-
nieks un politiķis, dzejnieces Aspazijas dzīvesbiedrs. Latvijas vēsturē viņam 
ir paliekoša nozīme kā vienam no redzamākajiem savas tautas kultūras un 
nacionālās identitātes veidotājiem cariskās Krievijas sabrukuma un Latvijas 
neatkarības izcīņas laikmetā.

Dzimis 1865. gada 11.septembrī Ilūkstes apriņķa Dunavas pagasta 
Varslavānos, muižas rentnieka ģimenē. Beidzis Rīgas pilsētas ģimnāziju 
(1883) un Pēterburgas universitātes Juridisko fakultāti (1888). No 1889 strā-
dāja Viļņas apgabaltiesā par tiesneša amata kandidātu, pēc tam Jelgavā par 
advokāta A. Stērstes palīgu un rakstīja rakstus enciklopēdijai par juridiskiem 
un sociāliem jautājumiem.

No 1891. līdz 1895. gadam Rainis strādā par laikraksta „Dienas Lapa” 
redaktoru.  1897. gadā, sākoties Jaunās strāvas dalībnieku arestiem, arī Rai-
ni arestē, apsūdzot par piederību pretvalstiskai slepenai organizācijai. No 
1897. gada līdz 1899. gadam Rainis atradās izsūtījumā Pleskavā (Krievija), 
bet no 1899. līdz 1903. gadam Slobodskā (Kirovas apgabals, Krievija). 1903. 
gada pavasarī Rainis atgriezās Latvijā, dzīvoja Jelgavā un Jūrmalā.

Trimdas laikā Rainis daudz tulkoja galvenokārt pasaules klasiķu lugas 
(Ibsens, Gēte, Puškins, Šekspīrs) sacerēja dzejoļus (ietverti krājumā „Tālas 
noskaņas zilā vakarā” (1903)). Viņa attieksme pret revolūciju atspoguļota 
dzejoļu krājumā „Vētras sēja” (1905). Šajā laikā publicēta arī drāma „Uguns 
un nakts”.

1905. gada revolūcijas laikā Rainis uzstājās ar runām gan mītiņos, gan 
sanāksmēs, kam seko došanās trimdā 1905. gada nogalē. Sākumā Rainis un 
Aspazija apmetas Cīrihē, vēlāk Kastanjolā pie Lugāno ezera (Šveice). Trimdā 
esot, sarakstīts dzejoļu krājums „Klusā grāmata” (1909), kas ir 1905. gada re-
volūcijas varoņu piemiņas un varonības apliecinājums. 1910. gadā sarakstī-
tā poēma „Ave sol” ir himna saulei – pārvērtību un dzīvības avotam. 

Turpmākajos gados līdz 1. pasaules karam Rainis radījis pašus filozofis-
kākos darbus: dzejoļu krājumu „Gals un sākums” (1912) un traģēdiju „Jāzeps 
un viņa brāļi” (publicēta 1919. gadā), 1915.gadā - lugu „Spēlēju, danco-
ju”, kurā izcelta tautas garīguma lielā nozīme vēstures pagriezienu laikos. 
Jaunajā Rīgas teātrī tika izrādītas trimdā rakstītas Raiņa lugas „Zelta zirgs” 
(1909), „Indulis un Ārija” (1912) un „Pūt, vējiņi” (1914).

Šveicē Rainis kļuva par Latviešu komitejas priekšsēdētāju un savos 
rakstos periodikā uzsvēra nepieciešamību tautām nodalīties nacionālās val-
stīs (1917). Šai laikā sarakstīta arī poēma “Daugava”, kurā kā tautas glābēja 
izvirzīta patstāvīgas valsts ideja.

1920. gada aprīlī pēc četrpadsmit trimdā pavadītiem gadiem Rainis un 
Aspazija no Šveices atgriežas dzimtenē, sveicēju tūkstoši ļaužu pārpilnās 
ielās viņus sagaida kā nacionālos varoņus. Dzejnieks ar jauneklīgu entuzi-
asmu iesaistās Latvijas valsts jauncelsmē: tiek ievēlēts Satversmes Sapulcē, 
kurā kandidē no sociāldemokrātu saraksta, Rainis tiek ievēlēts arī Saeimā. 
Viņu ievēlē arī par LU goda doktoru, Raiņa vārdā tiek pārdēvēts agrākais 
Troņmantnieka bulvāris Rīgā. 

Rainis bija Dailes teātra līdzdibinātājs (1920), kā arī tā pirmais direktors, 
no 1921. līdz 1925. gadam Nacionālā teātra direktors, no 1926. līdz 1928. 
gadam ieņem izglītības ministra posteni, tieši šajā politiskās darbības laukā 
apliecinādams vislielāko izpratni un organizatora spējas. 

Izcilākais Raiņa mūža pēdējo gadu dzejas darbs ir „Dagdas skiču burt-
nīcas”, kurā ietilpst dzejoļu krājumi: „Addio, bella!”, „Čūsku vārdi”, „Uz mājām” 
(dzejoļi sacerēti Kastanjolā), „Sudrabota gaisma” un „Mēness meitiņa”. 20.ga-
dos labākais dramaturģijas darbs ir episkā, plašā traģēdija „Iļja Muromietis” 
(1923). Šim krievu varoņepam Rainis devis brīvu interpretāciju, to nosaucot 
par „vecuma traģēdiju”, ko rada varoņa nespēja saprast jauno paaudzi. Ļau-
numa bezspēcība akcentēta lugā „Mīla stiprāka par nāvi”, kas teātrī uzvesta 
1927. gadā.

Mūža pēdējos gados Rainis aktīvi piedalās savu Kopotu rakstu „Dzīve 
un darbi” (1925 – 1931) sagatavošanā. Savukārt, lai kliedētu drūmo noska-
ņojumu un uzlabotu veselību, dzejnieks bieži dodas ceļojumos uz dažādām 
Rietumeiropas zemēm, Skandināviju, arī Ēģipti un Palestīnu. Spēcīga nos-
taļģija viņu velk atpakaļ uz Kastanjolu, kuru Rainis apmeklē 1921., 1926. un 
1927. gadā (20. gadu otrajā pusē dzejnieku aizvien biežāk pārņem vēlme 
turp atgriezties pavisam). Pēdējā apmeklējuma laikā top atmiņu grāmata 
„Kastaņola” (1928), kurā viņš atzīstas mīlestībā otrajai dzimtenei – Šveicei, 
savā un Aspazijas vārdā apliecinot tai dziļas pateicības jūtas.

1940.gadā Rainim piešķirts LPSR Tautas dzejnieka goda nosaukums.
1929. gada septembrī, dienu pēc savas sešdesmit ceturtās dzimšanas 

dienas, Rainis pēkšņi aiziet mūžībā. Aiziet, tā arī nepabeidzis iecerēto liel-
darbu „Modernais Fausts”, pametis pusē vairākus dzejoļu krājumus, atstājis 
savā arhīvā materiālus vairāk nekā simt nepabeigtām lugām. Šobrīd pilnī-
gākais viņa literārā mantojuma apkopojums ir „Kopoti raksti” 30 sējumos un 
izdevums „J. Raiņa tulkojumi” 4 sējumos (1989 – 1990).

Vecdubultu kapu centrālajā daļā Dubultu luterāņu baznīcas draudzes pārvaldī-
jumā atrodas Annas Rijnieces un Virēnas Rozenbergas apbedījuma vieta.  

Aspazijas brāļa Zāmuela meita Virēna Rozenberga (05.11.1906. 
-11.06.1956.) ir tuvākā dzejnieces radiniece. Visu darba mūžu viņa strādājusi 
Jūrmalas pilsētas Majoru, Bulduru un Pumpuru skolās un pasniegusi svešvalo-
das. Aspazijas mājā Virēna Rozenberga dzīvoja līdzās dzejniecei Aspazijai, kura 
mira 1943. gadā. Virēna Rozenberga turpināja dzīvot Aspazijas mājā Dubultos 
līdz savai nāves dienai.

Anna Rijniece (27.09.1864 - 12.02.1945), Aspazijas un Raiņa mājkalpo-
tāja, dzīvoja kopā ar dzejniekiem un kalpoja tiem vairāk kā 20 gadus. Viņām 
nav mantinieku un tuvu radinieku. Stāstījums par Virēnu Rozenbergu un Annu 
Rijnieci ir iekļauts Aspazijas mājas muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā. Abas ir rak-
sturotas dažādos Aspazijas un Rainim veltītos darbos, piemēram, Saulcerītes 
Vieses romānā „Mūžīgie spārni”. Jūrmalas pilsētas muzeja filiāle Aspazijas māja 
Dubultos sadarbībā ar pilsētu un biedrību „Aspazijas mantojums” kapavietā 
uzstādījusi piemiņas zīmi.

Muzejs turpina Virēnas Rozenbergas un Annas Rijnieces dzīves gājuma ap-
zināšanu un pētīšanu saistībā ar Aspaziju, Raini un Jūrmalas pilsētu.
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