
1. Purskkaevuga väljak Majori raud-
teejaama vastas. 1953. aastal paigal-
dati väljaku keskele läti eepose kangelasele 
pühendatud skulptuur „Lāčplēsis“ ehk „Ka-
rutapja võitlus lohega“ (läti keeles „Lāčauša 
cīņa ar pūķi“). Algselt paiknes skulptuur bas-
seini ääres ja lohe avatud suust voolas välja 
veejuga.  Ühe pargipingi peale on paiguta-
tud pronksist kajakate skulptuurid.  Väljaku 
kõrval näeb ka Inta Berga loodud purskkae-
vu „Silmapiir“ (läti keeles „Apvārsnis“). 
Jomas iela 32.

2. Aspazia maja. Luuletaja Aspazia maja 
asub Jurmala kitsaimas kohas – Dubultis.  
Siin veetis ta oma elu viimased 10 aastat 
alates 1933-st kuni 1943. aastani.  Hoone 
ehitati 1903. aastal ja see on suurepärane 
näide puitarhitektuurist.  Möödunud ajastu 
hõngu aitab tunnetada uuendatud eksposit-
sioon, mis pakkub lisaks autentsetele eelmise 
sajandi esimese poole interjööri- ja olmee-
semetele ka projektsioonide abil loodud ho-
logramme.
Avatud: T-L 10.00-17.00 (suvehooajal kuni  
18.00). Sissepääs tasuta. Lisatasu eest saab 
soetada ka giidi teenuseid ja audiogiidi. 
Z. Meierovica prospekts 18/20. 
Tel +371 67769445, 
www.fb.com/aspazijas.maja 

3. Skulptuur „Aspazia luiteil“. Skulp-
tuuri lõi Jurmalast pärit skulptor Olga Šilova, 
kes kujutas Aspazia erksat isiksust ja ime-
list talenti.  Aspazia jalge ees on kass, kes 
meenutab vaatajaile luuletaja suurt armas-
tust nende koduloomade vastu.  Skulptuuri 
juurde viib pinkidega ääristatud puidust 
laudtee.  Ööpäeva pimedal ajal on territoo-
rium valgustatud, luues vaikse ja romantilise 
meeleolu. 

4. Kunstijaam „Dubulti“. Kaasaegse 
kunsti näitustesaal on edukalt integreeritud 
funktsioneeriva raudteejaamaga.  Dubulti 
raudteejaama hoone ehitati 1977. aastal ar-
hitekti Igors Javeinsi projekti järgi. 
Avatud: iga päev 09.00-18.30.  
Sissepääs tasuta.  
Dubulti raudteejaam. 
www.fb.com/artstationdubulti 

5. Dubulti luterlik kirik. Ehitatud 1907-
1909 arhitektide Wilhelm Bockslaffi ja Edgar 
Friesendorffi projekti järgi. See on ringkonna 
suurejoonelisim objekt ja vaatamisväärsus, 
monumentaalseim ja kirkaim juugendstiilis 
ehitis Jurmala ajaloolise ja sakraalse arhitek-
tuuri keskel.  
Baznīcas iela 13. Tel +371 67755806. 

12. Horni aed.  Esimene ehitistega krunt 
Jomas tänaval.  1870. aastal ehitas krunti 
esimene rentnik Albert Horn sellele hotelli ja 
rajas aia.  19. sajandi lõpuks oli siia ehita-
tud restoran, kino ja vabaõhu kontserdiaed, 
mis mahutas üle 2000 kuulaja ja milles and-
sid kontserte kuulsad sümfoonia orkestrid.  
1896. aastal toimus siin esimene kinoseanss 
Jurmalas, 1905. aastal aga esimene läti 
sümfoonilise muusika kontsert, millel mängiti 
ka tulevast Läti hümni „Dievs, svētī Latviju“.  
1970. aastal ehitati siin kinoteater „Jūrma-
la“, mis on praegune Jurmala Kultuurikeskus.  
1991. aastal paigaldati Jomas tänava äärde 
mälestusmärk „Rongake“ („Krauklītis“), mis 
on pühendatu luuletajatele Rainisele ja As-
paziale.   
Jomas iela 35. 

13. Jurmala Kultuurikeskus.  Siin saab 
vaadata ja kuulata kontserte, tantsuetendusi 
ja kunstinäitusi.  Hoones asub ka Jurmala ki-
noteater.  Hoone kõrval oleval pargipingil on 
pronksist kajakate skulptuurid. 
Avatud: E-R kl  13.00-18.00; 
L-P kl 13.00-17.00.
Jomas iela 35.  Tel +371 67764446, 
www.fb.com/jurmalaskultcentrs 
 
14. Jomas tänav.  Jomas tänava nimetus 
on meenutus sellest, et 19. sajandi keskel oli 
kogu Jurmala territoorium paralleelselt mere-
ga jooksvate abajate (tuule toimel tekkinud 
süvendite) rodu.  Ajalooliselt paiknesid täna-
va ääres poed, restoranid ja kohvikud, ena-
mikus neist asub nüüd arhitektuuri mälestised.  
Alates 1987. aastast on see jalakäijatänav ja 
igal aastal tähistatakse Jomas tänava päevi.  

15. Meelelahutus- ja hariduskeskus 
„Korso imed“ ja kinoteater „Star Ci-
nema“.  „Korso imed“ (“Korso brīnumi”) on 
koht, kus saab tutvuda ebatavaliste ja inter-
aktiivsete eksponaatidega, vaadata etendu-
si füüsika ja keemiaelementidega, osaleda 
laste huvialaringides ning pidada ka oma 
sünnipäeva.  
Jomas iela 37. 
Tel +371 67871937, www.korsobrinumi.lv;
Tel +371 20380000, www.kino.korso.lv 

16. Jurmala linnamuuseum.  Jurmala 
linnamuuseum räägib külastajatele loo Jur-
mala kui kuurordi algusaegadest ja aren-
gust alates 19. sajandi lõpust kui 20. sajandi 
keskpaigani.  Jurmala linnamuuseumi näitus-
tesaalides toimub aastas keskmiselt 20 eri-
nevat kunsti- ja kultuuriajaloonäitust. Samuti  
saab osa võtta loovatest üritustest ja laste-
töötubadest.  
Avatud: K -P  10.00–17.00 (15.05-15.09 
kuni 18.00). Sissepääs tasuta. 
Tirgoņu iela 29. Tel +371 67761915. 

17. Majori spordihall.  Majori spordihall 
kutsub sügisel, talvel ja kevadel kogu pere-
ga nautima tõelisi talverõõme – uisutamist.  
Uiske saab rentida kohapeal.  Uisuhooaeg 
kestab novembrist aprillini (kuupäev võib 
muutuda vastavalt ilmastikuoludele).  
Rīgas iela 1. Tel +371 26007271, 
jssc.jurmala.lv 

18. Kai. Suvehooajal sõidavad siit Riiga 
jõelaevad ning on võimalik teha ka tunniaja-
seid väljasõite Lielupe jõel. 
Rīgas iela 2A. Tel +371 67147900.

19. Majori Jumalaema Süütu Süda-
me Rooma-Katoliku kirik.  Uusklassit-
sismi stiilis ehitatud puidust kirik kolonnaadi, 
kellatorni ja puidust fassaadi detailidega on 
ehitatud 1889. aastal. 
Pilsoņu iela 32. Tel +371 67762051.

20. Rainise ja Aspazia suvekodu.  Su-
vekodu soetasid Rainis ja Aspazia Majorisse 
1926. aastal ja veetsid seal suved ajavahe-
mikus 1927-1929. Muuseum koosneb hoo-
nete kompleksist, mis on tüüpiline Jurmala 
puitarhitektuuri näide ja riikliku tähtsusega 
ajaloomälestis. Eksponaatideks on luuleta-
jate toad originaalse interjööriga ja mäles-
tusesemetega, isiklik raamatukogu, näitused. 
Lisatasu eest saab soetada audiogiidi. 
Avatud: T-P  10.00-17.00 (K 12.00-19.00). 
Pliekšāna iela 5/7. 
Tel +371 67764295,
www.aspazijarainis.lv

21. Dzintari kontserdisaal.  Üks linna 
tähendusrikkamaid kultuuripärandeid, milles 
on võimalik tutvuda laia kultuuriprogram-
miga kohalike ja külaliskunstnike esituses.  
1936. aastal avati ajaloolises Dzintari (Edin-
burgi) kontsertaias arhitektide Aleksandrs 
Birzenieksi ja Viktor Mellenbergi projekti jär-
gi loodud kinnine kontsertsaal 690 istekoha-
ga.  1960. aastal ehitati sellele juurde ava-
tud suvine kontsertsaal 2000 vaataja jaoks 
(arhitektid Modris Ģelzis, Alberts Vecsīlis, 
konstruktor Andris Bite). 2015. aastal ava-
ti pärast täielikku rekonstruktsiooni kinnise 
kontsertsaali ajalooline väike saal.  
Turaidas iela 1. Tel + 371 67762092, 
www.dzintarukoncertzale.lv

22. Jurmala gloobus. Juba eelmise sa-
jandi 70ndate alguses püstitati Dzintari kont-
serdisaali lähedusse vasest sepistatud ringlev 
gloobus.  Läti suurim gloobus on valmistatud 
tsingitud terasest plaatidest.  
Turaida ja Jomas tänava ristmik.  

23. Kaasani Jumalaema õigeusu ki-
rik. 1896. aastal ehitati sellesse kohta rahva 
poolt kogutud vahendite abil Edinburgi kirik, 
mis pühendati Kaasani Jumalaema ikoonile.  
1962. aastal lammutati kirik maha ja selle 
asemele ehitati näitustesaal, kuid õnneks 
suudeti säilitada mõned kiriku väärtusliku-
mad elemendid, mis viidi üle Dubulti õige-
usu kirikusse. Hoone ehitati uuesti üles 2019. 
aastal ja juba praegu toimuvad seal jumala-
teenistused.  
Aizkraukles iela 2, Dzintari, 
Tel +371 67677500, 
www.kazanskijhram.lv 

24. Skulptuur „Turaida Roos“. Skulp-
tor Valtis Barkāns.  Turaidas iela 17.

25. Dzintari metsapark ja vaatetorn.  
Park on mõeldud nii aktiivse kui rahuliku 
puhkuseviisi harrastajatele.  Siin saab veeta 
aega laste, pere ja sõpradega, teha sporti 
ning nautida värsket männilõhna.  Pargist 
leiate eri vanuses lastele mõeldud mängu-
väljakud, teed rulluisutajatele ja kõndijatele, 
skate-pargi, streetballi väljakud, kohvikud, 
parklad, 33,5 m kõrguse vaatetorni.  Talvel 
avatakse siin Valguspark, mille loovad val-
gusskulptuurid ja tuhandete lambikestega 
dekoratsioonid. 
Avatud: E-P 9.00-22.00. Sissepääs tasuta. 
Lazdonas iela. 

26. Seikluspark „Jurmala Tarzan“.  
Kaasahaarav seiklus puudesse ehitatud ra-
dadel, mis pakub lõbu nii täiskasvanutele kui 
ka lastele.  Seiklused tagab 89 takistusrada, 
millest kõrgeimad asuvad 12 meetri kõrgusel.  
Avatud: maist oktoobrini iga päev 10.00-
20.00.  
Dzintari metsapark.  Tel +371 27088061, 
www.jurmala.tarzans.lv

27. Jurmala Võrgupark. Jurmala Võr-
gupark kõrgub Dzintari metspargi mändide 
okste vahel 6 meetri kõrgusel maapinnast ja 
koosneb paljudest võrguväljakutest ja tun-
nelitest.  Puu latvade vahel leidub labürinte, 
liumägesid, pehmete kuubikute ja pallide 
basseine, võrkudest „soo“ ja kiikesid. Võrgu-
park on turvaline ja sobilik meelelahutus nii 
seiklushuvilistele kui ka rahulikku puhkust ot-
sivatele inimestele. Avatud: maist oktoobrini 
iga päev 10.00-20.00. 
Dzintari metsapark. Tel +371 27088061, 
www.jurmalastikluparks.lv 
 

28. Kristaps Morbergsi suvekodu ja 
botaanikaaia ansambel.  Suvekodu 
hoone on riikliku tähtsusega puitarhitektuu-
rimälestis – suurepärane neogooti stiilis ob-
jekt, mis on ehitatud 1883. aasta paiku.  Selle 
ehitas oma perele läti ehitusettevõtja ja met-
senaat Kristaps Morbergs.  Hoone interjööris 
on säilinud maalitud laeplafoonid, vitraažid, 
ümmargused glasuuritud polükroomsetest 
pottkividest ahjud ja kamin.  Testamendiga 
annetati hoonete kompleks 1928. aastal Läti 
Ülikoolile.  2007. - 2007. aastal restaureeri-
ti ansamblite hoone ja interjöör, taastati 19. 
sajandi planeering ja haljastus. Avatud: kok-
kuleppel. 
Dzintaru prospekts 52/54. 
Tel +371 27046622, 
www.morbergavasarnica.lv
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6. Püha Suurvürst Vladimiri Dubulti 
õigeusu kirik.  Ehitatud 1896. aastal.  See 
on kellatorniga ristkupli ehitis, mis ühendab 
endas puit- ja kivihooneid.  Külje peal paik-
nevas juurdeehitises asuvad eluruumid, mille 
interjööris on säilitatud kunsti mälestusmärgid.  
Strēlnieku prospekts 26. 
Tel +371 67769667.

7. Keskkonnaobjekt „Käbi“. Jaundu-
bultu väljakul Dubulti Kultuurikvartali vastas 
sirgub seitsmemeetrine keskkonnaobjekt 
„Käbi“.  Skulptuur on samaaegselt ka pavil-
jon, millesse saab siseneda ja kuulata tuule-
kellade loodud muusikat.  „Käbi“ koosneb 
roostevabast terasest plaatidest – n-ö käbi 
soomused, mis peegeldavad kõike nagu sa-
jad väiksed peeglid.  

8. Jūras tänav. Jūras tänav on Majori lui-
detele lähim tänav.  Alles 19. sajandi keskel 
oli Jūras ja Jomas tänava kohal paks mets, 
kuid 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses 
tekkis sinna kaunite aedadega suvilate ra-
joon. Ajalooliselt asusid Jūras tänaval ainult 
suvekodud ja pansionaadid. Tänapäeval on 
siin esindatud 23 riigi ja kohaliku tähtsusega 
arhitektuurimälestiste näol peaaegu kõik Jur-
malale omased arhitektuuri stiilid. 

9. Ranna spordikeskus. Suvehooajal 
saab siin kasutada mitmeid rannajalgpal-
li, -võrkpalli, tennise ja käsipalli väljakuid.  
Spordikeskuses leiavad nendel aladel aset 
ka paljud spordiüritused. 
Väljapääs merele Kaiju tänaval, 
jssc.jurmala.lv  

10. Skulptuur „Kilpkonn“.    Skulptuur 
püstitati 1995. aastal ning see tähistab elu-
teed.  Pilt kilpkonnaga on Jurmala traditsioo-
niline suveniir.  
Tirgoņu iela 1.

11. Kunstigalerii „Inner Light“.  Kunsti-
galeriis on üles seatud maalide näitus, mis on 
loodud ainulaadse tehnikaga (fluorestsents 
kunsti efekt) – maalid hakkavad valguse toi-
mel helendama ja vaatajale nähtava maali 
asemele ilmub teine, justkui peidetud variant. 
Avatud: E-P 11.00-17.00 või eelneval kok-
kuleppel. 
Omnibusa iela 19. 
Tel +371 67871937, +371 29628517, 
www.yermolayev.eu
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29. Kemeri raudteejaam. Esimene raudtee-
jaama hoone ehitati 1877. aastal Riia-Tukumsi ron-
giliini avamisel. 1912. aasta suvel loodi raudteejaa-
mast kuni Jaunkemeri rannani viiv elektritrammiliin, 
mis töötas kuni 1915. aastani.  Pärast sõda sõitis 
30ndate alguses Kemeris diiseltramm.  Raudtee-
jaam, mis ehitati 1922. aastal arhitekti Artur Med-
lingeri projekti järgi, on säilinud väiksemate muu-
datustega tänaseni. 

30. Kemeri Püha Jaani Rooma-Katoliku 
Kirik.  Historismi stiilis hoone ehitati 1899. aastal 
ja on Kemeri kirikutest kõige uuem.  See on ehitatud 
traditsioonilise Jurmala puitarhitektuuri stiilis – pui-
dust ühetasandiline hoone torni ja historismi arhi-
tektuurile omaste detailidega.   Teise maailmasõja 
ajal muudeti kirik laatsaretiks ja hobusetalliks.  
Sēravotu ielа 10.

31. Rohelise luite marsruut. Roheline luide on 
üks Kemeri Rahvuspargi huvitavamaid loodusnäh-
te.  12 km pikkune ringikujuline marsruut viib meid 
läbi metsateede ning on kohati kinnitatud dolomii-
dist kattekillustikuga.  Partizānu tänavalt jookseb 
tee mööda Rohelist luidet kuni Väävlitiigi sillani ja 
edasi läbi Nõia soo Kemeri poole.  
Partizānu tänava ots. 

32. Kemeri luterlik kirik.  Kemeri Evangeelne 
Luterlik Kirik oli 1897. aastal esimene kivihoone Ke-
meri kuurordis.  Kirik ehitati historismi arhitektuuri 
traditsiooni järgi inseneri Heinrich Scheeli projekti 
järgi.  Kirikust leiab läti kunstniku Indriķis Zeberiņši 
poolt loodud altarmaali ja mälestusmärgi Läti Ise-
seisvussõjas langenud Kemeri elanikele.  
A. Upīša iela 18.

33. Püha Peetruse ja Pauluse õigeusu kirik.  
Kirik ehitati 1893. aastal.  See on kuplikujuline puu-
kirik kellatorniga, mis on ehitatud historistlikus stiilis, 
jälgides Põhja-Venemaa puitkirikute arhitektuuri 
vorme.  Kiriku interjööris on säilinud kunstimälesti-
sed.  See on Kemeri vanim kirik, mis olla ehitatud 
puidust ühtegi raudnaela kasutamata.  
Katedrāles iela 1. 

34. Armastuse laid. Üks Kemeri pargi väljen-
dusrikkamaid objekte asub Vēršupīte kanali lõpus 
oleval kunstsaarel.  Juba 19. sajandi lõpus asus siin 
rikkalikult puitnikerdistega kaunistatud paviljon, mis 
laastati esimese maailmasõja ajal.  Kaasaegse klas-
sitsismi traditsiooni järgi loodud kivist rotund ehitati 
1928. aastal arhitekti Fridrihs Skujiņši projekti järgi.  
Siin asus kohvipaviljon, kus kuurorti külastajatele pa-
kuti alkoholivabu jooke, teed ja kohvi koos näkside 
ning meelelahutuseks kõlas siin raadio.  

35. Kemeri kuurortpark. Kemeri kauni Vēršupī-
te kõrval oleva pargi koos selle käänuliste radade 
võrgustikuga projekteeris ja hakkas 1839. aastal 
ehitama Riia iluaednik Kārlis Heinrihs Vāgners.  Pargi 
loomine ja areng jätkus terve järgneva sajandi vältel.  
Pärast Kemeri hotelli ehitust 1936. aastal, lisati selle 
läänepoolde sümmeetriline parter muruplatside, 
lillepeenarde ja radadega.  Pargis jalutamist peeti 
üheks haige inimese tervenemise eeltingimuseks.  
Kemeri park on vanim ja mahult suurim avalik aed 
Lätis väljaspool Riiat.  2021. aasta suvel lõpetatakse 
pargis märkimisväärne rekonstruktsioon. 

36. Kemeri veetorn. 42-meetrine ehitis (kõrgeim 
Kemeris ehitis) on Läti industriaalpärandi osa ja riik-
liku tähtsusega mälestis. See ehitati 1929. aastal, 
arhitekt Fridrihs Skujiņš.  Tornis paiknes väävlivee 
reservuaar ja joogivee reservuaar mahuga 100 m3.  
Kuni teise maailmasõjani sai külastada ka torni tipus 
asuva vaateplatvormi.  Kuurorti külastajad said siin 
42 meetri kõrguselt vaadelda Kemeri ümbrust.  2021. 
aasta suvel avatakse torn külastajatele pärast re-
konstruktsiooni taaskord, pakkudes ka ekspositsiooni 
Kemeri kuurorti ajaloo ja vaateplatvormi kohta. 

37. Kemeri hotell. Ehitatud 1936. aastal, arhitekt 
Eižens Laube.  „Valge laeva“ nime kandev hotell oli 
üks suurejoonilisemaid ja moodsamaid hotelle Balti 
riikides.  Esimesel korrusel paiknevad veeterviseka-
binetid pakkusid Kemeris raviteenuseid aastaring-
selt.  Stiili poolest on Kemeri hotell üks värvikamaid 
neoeklektismi näiteid kogu Lätis.  Nõukogude ajal 
loodi hoonesse sanatoorium „Kemeri“, kus kasutati 
modernseid meditsiinilisi seadmeid ja uusimaid ra-
vimeetodeid. Hetkel on hotell suletud, hoonet saab 
vaadelda vaid väljast poolt. 

38. Väävelhappe veepaviljon ja väävli-
allikas „Väike sisalik“. See on üks tuntumaid Ke-
meri kuurordi tõmbenumbreid juba alates 20. sajandi 
algusest.  Paviljon pole oma välimust eriti muutnud, 
kuid sisaliku skulptuur loodi alles 1949. aastal (skulp-
tor Juris Bajārs).  20. sajandi alguses kaunistas allikat 
skulptuuride kooslus – poiss ja delfiin, kuid see hävi-
nes esimese maailmasõja ajal.  

39. Rahvatantsu väljak. Skulptuuriga „Rahva-
tants“ kaunistatud väljak asub Tūristu tänava ääres.  
Skulptuur püstitati 1950. aastal ja varem oli selle kül-
jes ka purskkaev, milles voolas kloriidnaatriumi mine-
raalvesi 51 meetri sügavuselt maa seest.  Tänaseks on 
kaunis väljak koos skulptuuriga uuendatud, loodud 
joogiveekraan, paigaldatud pingid ja lambid.   

40. Metsamaja. Hoone ehitati 1933. aastal ning 
see oli varem tuntud kui restoran „Rõõmus Sääsk“, 
mis pakkus oma külastajatele peeneid roogasid ja 
erinevaid meelelahutusi – tantse ja kabareeprogram-
me.  Arhitekti Fridrihs Skujiņši projekteeritud ehitis pil-
liroost katusekattega on üks tähelepanuväärsemaid 
rahvusliku romantismi hooneid Lätis.  1951. aastal 
muudeti hoone lastesanatooriumiks „Metamaja“, mis 
püsis avatuna 20. sajandi 90ndate alguseni.  1997. 
aastal sai pärast Kemeri Rahvuspargi loomis „Metsa-
majast“ pargi administratsiooni peahoone.  
Ligipääs Tūristu tänava poolt.  Tel +371 67730078.

41. Melnalkšņu raba sild. Puidust jalgteid pidi 
käies on võimalik õppida tundma niisket ja loodus-
likku lehtpuude metsa – sanglepa raba.  Raja pikkus 
on 0,6 km.  Parim aeg raja külastamiseks on kevad, 
kui ümbritsevat metsa uputavad Vēršupīte veed ja 
õitsevad varsakabjad. Rajad sobivad lindude, eriti 
rähnide vaatlemiseks.  

42. Üks võimsamaid ringkonna väävli-
allikaid. Umbkaudu 3 km pikkune marsruut allikani 
algab infokeskuse juurest „Metsamaja“.  

43. Kemeri suurima nõmme sild. Suur Kemeri 
nõmm on üks suurimaid samblasoosid Läti rannikul.  
Selle pindala on 5000 ha ja vanus umbes 8000 
aastat.  Sellele on iseloomulik piklike järvekeste ehk 
soomülgaste labürint, mis lisab sellele erilise maalili-
se ilu.  Nõmme sild on ehitatud laudteena, selle ko-
gupikkus on 3,4 km.  Raja moodustavad kaks ringi, 
suuremasse ringi on ehitatud vaatetorn.  Rabas võib 
näha taimi, mis kuskil mujal ei kasva.  

44. Sloka järve loodusrada. Veelindude poo-
lest rikka järve ääres looklev rada jookseb läbi eri-
nevate metsade – see algab ja lõppeb Sloka järve 
ääres, kus külastajaid ootab autoparkla, pikniku 
plats ja 7 m kõrgune vaatetorn.  Raja läbimisel sa-
tub teele palju huvitavaid objekte: Vēršupīte kõrval 
olevad niisked metsad, Sloka järve äärsed vääv-
liallikad, suur kivi ning mitmed soojärved.  

BULDURI JA LIELUPE
45. Bulduri luterlik kirik. Ehitatud 1889. aastal 
kuurordi külaliste teenindamiseks, arhitekt Hermans 
Hilbigs.  Kesktorniga krohvimata telliskivist ehitis 
oli varem tuntud kui „Waldkapelle“ (metsakabel).  
Pärast teist maailmasõda 1953-1992 asus kiriku-
hoones Läti Riiklik kino-foto-fonodokumentide ar-
hiiv, mis muutis kiriku interjööri radikaalselt.  Pärast 
hoone üleandmist Bulduri kogudusele 20. sajandi 
90ndate lõpus, alustati remonditöödega ja osali-
selt taastati kiriku interjöör.  
Kr. Barona iela 6. 
Tel +371 67755801.

46. Bulduri Näitusemaja. Hoone ehitati 1920. 
aastal ja see arhitektuurimälestis ühendab endas 
Jurmala puitehitiste parimaid palasid. Hoone näi-
tustesaalides toimuvad kunstinäitused ja vaatajaid 
kaasavad kunsti oksjonid. 
Avatud:  T-L  10.00-17.00. Sissepääs tasuta.  
Muižas iela 6. 
Tel +371 67752472. 

47. Bulduri Aianduskeskkooli aed ja 
kasvuhooned. 1910. aastal loodi aednike an-
netustega Bulduris esimene aianduskool Lätis.  Kuni 
esimese maailmasõjani sai siin näha näitemaja-
pidamisi, mille puuviljaaedades kasvas enam kui 
200 eri sorti viljapuid. Siin kasvatati ka porgan-
deid, tomateid ja maisi.  Kooli territooriumil asub 
aed, kus võib vaadelda erinevaid puu- ja õiesorte 
ning ka kasvuhooneid. 
Bulduri Aianduskeskkool, Viestura iela 6.  
Tel +371 67753135, www.bulduri.lv

KEMERI

MUUD OBJEKTID
52. Valged luited. Lielupe paremal kaldal, 
Buļļupe jõe läheduses tekkisid 18. sajandi keskel 
15-17 m kõrgused luited.  Valged luited on üks 
kauneimaid looduskaitse all olevaid loodusobjek-
te Jurmalas. 

53. Rainise männid. Luuletaja Rainise lemmik-
puhke- ja töökoht, millele ta pühendas luuletuse 
„Murtud männid“.  Siin asub ka keskkonnaobjekt 
„Rainise männid“, mis on loodud roostevabast 
terasest plaatidest, millesse on sisse graveeritud 
Rainise päevikute fragmendid.  
Amatas tänava otsas. 

54. Melluži estraad. Estraad ehitati 1930. 
aastal ajaloolise Melluži pargi territooriumile, 
kus toimusid kontserdid juba 19. sajandil.  Mel-
luži estraad on üks kahest viimasest akustilisest 
kaarekujulistest puitestraadidest kogu Baltimaa-
des.  2019. aastal avati rekonstruktsioonijärgne 
estraad koos pargiga.  Mellužu prospekts 6. 

55. Sloka luterlik kirik. Jurmala linna vanim 
pühakoda ehitati ajavahemikul 1851-1854.  Oma 
praeguse välimuse sai hoone 1903. aastal, arhi-
tekt Wilhelm Bockslaff.  Kirikus asuvad järgmised 
kultuurimälestised:  Walkeri firma orel, 18. sajandi 
maalid orelilaternatel, vitraažid, altarimaal „Kol-
gata“, mälestusmärk esimeses maailmasõjas lan-
genutele.  Raiņa iela 4.
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48. Livu veepark.  Põhja-Euroopa suurimast kin-
nist tüüpi veepargist võib kolmelt korruselt leida üle 
20 erineva toru, enam kui 10 eri sügavuse ja suu-
rusega basseini, lasteatraktsiooni, SPA kompleksi 
saunade, külma basseini, soolatoa, mullivanni, õhu 
ja veealuste massaažiseadmetega ning toitlustusko-
had ja basseinibaari.  Pargi pindala on 11 000 m2, 
suvel on avatud ka suveala.  
Viestura iela 24. 
Tel +371 67755636, www.akvaparks.lv 

49. Rahvuslik tennisekeskus „Lielupe“. 
Alates 1992. aastast on tennisekeskusel rahvusliku 
spordibaasi staatus.  Selles baasis on aset leidnud 
palju rahvusvahelised turniirid, Euroopa meistrivõist-
lused, Hea Tahte mängud, Davise karikavõistlused 
ja turniirid maailmatasemel tennisistidest osalejate-
ga.  Hallis on üheksa tenniseväljakut, kolm squas-
hi väljakut ja rannatennise väljak. Õue on ehitatud 
üheksa tenniseväljakut. 
O.Kalpaka prospekts 16, www.tenisslielupe.lv 

50. Jurmala vabaõhumuuseum. Muuseum 
loodi 1970. aastal.  Sinna on üles pandud 19. sajan-
di lõpu - 20. sajandi alguse kaluritalu sellele omaste 
hoonetega: elumaja, laut, võrguait, kala suitsutami-
se koht, saun ja muud hooned, mis on toodud eri-
nevatest rannaäärsetest kaluriküladest.  Muuseumi 
territooriumil on lõkke- ja piknikukohad. 
Avatud:  T-P  10.00-17.00 (suvehooajal kuni 18.00). 
Sissepääs tasuta. Lisatasu eest saab osta giidi teenu-
seid ja audiogiidi. 
Tīklu iela 1a. Tel +371 67754909, 
www.jbmuzejs.lv 

51. Ragakāpa looduspark.  Pargis jooksevad 
kaks loodusrada, mille kõrval on välja pandud in-
fostendid ja pingid ning järsumates kohtades on 
välja ehitatud ka trepid.  Looduspargi pidevalt muu-
tuv ökosüsteem on paljude haruldaste liikide ainus 
kodukoht.  Pargist võib leida kakskümmend üks Lä-
tis erilise kaitse all olevat liiki: kaheksa taime-, üks 
seene-, kaheksa putuka- ja neli linnuliiku. 

Märgistused
Hoonestus

Mets, park

Jalakäijate tänav

Peamine jalakäijate 
tänav

Raudtee, jaam

Bussiparkla

Post

Omavalitsus

Turg

Estraad 

Kirik

Haigla, polikliinik

Muuseum

Ostukeskus

Laste mänguväljak

Jalgrattarent 

Kai, jahtklubi

Dušš

Jalaloputuse dušid

Tasuta tualett

Infokeskus

Rand invaliididele

Rand vaegnägijatele

Vaatetorn

Sissesõidupiletite müügipunkt

Jurmala läbipääsuala

Jõeäärne puhkekoht

Rannal asuv valgustatud laudtee

 

JURMALA 
AJALOO FAKTID
Kuurortlinna algusajad
18. sajandi 30ndatel saabusid 
Kaugurciemsi esimesed külastajad 
paatidel.  See oli aeg, mil tekkisid 
esimesed rannaäärsed kuurordid 
Inglismaal ja Prantsusmaal.  1812. 
aasta Venemaa-Prantsusmaa sõ-
jategevus katkestas Kaugurciemsi 
suplusalade arengu ja hiljem jätkus 
kuurordi areng lähemal Riiale – Du-
bultis.  Algselt asusid puhkajad ela-
ma kalurite majades, kuid transpor-
divõimaluste arenedes ja eriti alates 
1877. aastast, rongiliikluse arenedes, 
muutus Jurmalas väga populaarseks 
suvekodude ehitamine, siin loodi esi-
mesed sanatooriumid ja soojade me-
reveevannide asutused.  1834. aas-
tal ehitati Dubultisse nn. Dīveļi hotell, 
millest sai ümbruskonna ühiskondliku 
elu keskus ning 1847. aastal ka esi-
mene spaahoone.  Jurmalas polnud 
sel ajal oma vallavalitsust, mille tõt-
tu lõid suvitajad supluskogukonnad 
(Badegesselschaft), mis hoolitsesid 
supluskohtade hooldamise, ballide 
ja kontsertide jaoks orkestrite tellimise 
ja ka arstide palkamise eest.  

Raudtee loomine
Suurt rolli kuurordi arengus mängis 
1877. aastal avatud Riia-Tukum-
si raudteeliin, mis on üks vanimaid 
raudteeliine Lätis.  Edaspidi hakkas 
Jurmalasse rongiga saabuma suur 
hulk inimesi ja see muutus ligipää-
setavaks ka reisijatele Venemaa 
impeeriumi kaugematest kohtadest.  
Raudteejaamad tekkisid Jurmalas 
vastavalt supluskohtadele, mis oma-
korda tekkisid kunagiste kalurikülade 
kohale (tänapäeval on neid 14 – 
Priedainest kuni Kemerini).  Raudtee-
jaamade jada moodustab Jurmala 
territooriumil üheskoos 14 arhitek-
toonilise vormi eklektika, alustades 
19. sajandi lõpus ehitatud Pumpuri 
jaama puithoonest, lõpetades 20. 
sajandi 70ndatel eitatud betoonist 
kivistunud laine kujuga Dubulti hoo-
nega. 

Kemeri kuurordi õitseaeg 
18. sajandi lõpus sattusid meedikute 
tähelepanu alla Kemeri väävlialli-
kad, mida ümbruskonna elanikud 
olid juba ammu selle tervendavate 
mõjude tõttu kasutanud.  1818. aastal 
tehti esimene Kemeri väävlivee kee-
miline analüüs.  Algselt võeti Kemeri 
patsiente vastu kohaliku metsavahi 
kodus, kuhu väävlivett toodi allikatest 
suurte ämbrite ja vaatidega, seejärel 
soojendati ning pakuti ligunemisvõi-
malust tammepuust tünnides.  
1838. aastal saadi Balti kuberneri 
von der Pahleni abil riiklik finantstugi 
ja kuurorti arenguks loovutati eraldi 
maa-ala. Seda aastat peetakse ka 
Kemeri kuurorti ametlikuks asuta-
misajaks.  
Ajavahemikul 19. sajandi lõpust 
kuni esimese maailmasõja alguseni 
toimus Kemeris järsk areng – loodi 
väävlivee ja mudavannide asutused 
ja park, rajati trammiliinid, mis ühen-
das Kemerit Jaunkemeri rannaga. 
Esimese maailmasõja ajal asus Ke-
meri neli aastat rindeliinil ning kuu-
rort hävines täielikult.  Uus õitseng 
toimus Kemeris Läti esimese vabariigi 
ajal, saades eriti populaarseks tänu 
1936. aastal ehitatud Kemeri kuurorti 
hotellile.  
Pärast teist maailmasõda ehitati Ke-
merisse terve rida sanatooriume, mis 
võtsid patsiente vastu aastaringselt.  
Siin raviti luu- ja liigeskonna, naha, 
günekoloogilisi ja närvisüsteemi hai-
gusi. 

Taustakultuur
Kuurordi populaarsuse kasvades ja 
suvitajate arvu suurenedes hakkas 
õitsema ka kultuurielu.  Suvekontser-
did leidsid Dubultis aset juba alates 
19. sajandi 40ndatest.  1870. aastal 
hakkas muusika mängima ka Majoris 
– Horni hotelli aias, ning 1879. aas-
tal toimus siin esimene sümfooniline 
kontsert Jurmalas (mängiti Beethove-
ni Viiendat sümfooniat).  1897. aastal 
said hoo sisse kontserttegevused ka 
Edinburgi majas (tänapäeva Dzinta-
ru kontsertsaal). 


