
Ierakstiet atbildes 
krustvārdu mīklā 
un iekrāsotajos lauciņos 
secīgi izlasīsiet paroles 
frāzi!

Fotostends Dzintaru mežaparkā. Kad tika atklāta 
dzelzceļa līnija uz Jūrmalu, vilcienu satiksme ātri 
kļuva ļoti populāra. Sākoties vasaras sezonai, 
vasarnieki brauca uz Jūrmalu ne tikai ar drēbju 
čemodāniem un visiem mājdzīvniekiem, bet pat 
mēbelēm un traukiem. Pasažieriem pietrūka vietu, 
tādēļ vilcienu sastāviem kabināja klāt desmit un 
vairāk vagonu. Uzrakstiet, kas brauc pēdējā 
vagonā! 

Pareizticīgo baznīca. Raksturīgs baznīcu arhitek-
tūras elements ir kupols, kas simbolizē debesu 
valstību. Kupolu skaitam ir nozīme. 
Saskaitiet, cik baznīcai ir kupolu, un ierakstiet 
ciparu ar vārdu! 

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

Viesnīca. Viesnīcas ēka ir vairāk nekā 100 gadu 
veca; tā atrodas uz Jūrmalas centrālās gājēju ielas, 
kuras nosaukums cēlies no vārda, kas apzīmē 
ieplaku smiltīs. Šis vārds ir izmantots arī viesnīcas 
nosaukumā. Uzrakstiet šo vārdu! 

Jomas iela 79. Jūrmalas vēsturiskās vasarnīcu 
apbūves pārstāvis – nams ar glītu tornīti un vējrādi. 
Uzrakstiet krāsu, kādā ir apkakle vērotājam, 
kas skatās pa logu! 

Šajā vietā centrālo gājēju ielu šķērso iela, kas 
nosaukta izcila latviešu rakstnieka un dzejnieka 
uzvārdā. Vairāk slavenais literāts pazīstams ar 
pseidonīmu jeb izdomātu vārdu. Kāds tas ir? 
Ja šis jautājums ir sarežģīts, jums palīdzēs nākamais 
jautājums. 

Pliekšāna iela 7. Jūs atrodaties pie vēsturiski nozī-
mīgas ēkas. Savulaik šeit dzīvoja slavenais latviešu 
dzejnieku pāris Rainis un Aspazija, bet tagad te 
iekārtots viņu muzejs. Interesanti ir tas, ka paši 
viņi dzīvoja mazākajā namiņā, bet blakus māju 
ar tornīti izīrēja. Šādā veidā savulaik piepelnījās 
daudzi Jūrmalas iedzīvotāji. Uzrakstiet, kā sauc 
māju, kas atrodas ārpus pilsētas un kalpo par 
atpūtas vietu brīvdienās vai vasaras sezonā! 

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

Kafejnīca “Alus krodziņš” Jomas ielā 64A. Atrodiet 
populāras zviedru rakstnieces stāsta varoni, kas 
dzīvo kafejnīcas pagalmā, un uzrakstiet viņa 
vārdu!
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Jomas un Pilsoņu ielas krustojums. Jūs atrodaties 
krustojumā, no kura var aiziet uz daudziem apska-
tes objektiem. Uzrakstiet, kādā krāsā ir pūce, 
kas atrodas 100 metru attālumā no šīs vietas! 

Jomas iela 56. Te var redzēt koka namu ar krā-
sainiem 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 smalkās, nogurušās pilsētnieces 
nāca pagulēt vannās ar siltu jūras ūdeni. Tā kā dā-
mas brauca uz kūrortu izklaidēties un jautri pavadīt 
laiku, ļoti pieprasīti šeit bija drēbnieki un frizieri. 
Šo meistaru galveno darbarīku var redzēt arī uz 
mājas fasādes. Uzrakstiet tā nosaukumu! 

Jomas iela 46. Šī mūra ēka uzbūvēta 1914. gadā, 
un te atradās veikals, viesnīca, restorāns un pilsētas 
banka. Pirms tam te bija koka ēka, kuras pagalmā 
atradās tirgus, bet pašā ēkā – maiznīca un pirmais 
veikals Majoros. Par godu cilvēkiem, kuri šeit strā-
dāja, iela, kas šķērso centrālo gājēju ielu, ieguva 
savu nosaukumu. Uzrakstiet, kāds bija šo cilvēku 
amats (vienskaitlī)!

Tirgoņu iela 18. Jūs redzat atjaunotu vēsturiskās 
apbūves ēku, kurai ir daudz Jūrmalas arhitektūrai 
raksturīgu detaļu – tornis, kokgriezumi. Uz torņa 
fasādes var redzēt arī mājas uzbūvēšanas gadu. 
Kā latīņu valodā raksta vārdu “gadā” ko bieži 
vien liek blakus gadskaitlim? 

Jūrmalas pilsētas muzejs. Atrodiet uz muzeja ēkas 
Latvijas Republikas pirmās pastmarkas attēlu. Tā 
tika nodrukāta 1918. gada 17. decembrī, un tās 
oriģinālo zīmējumu gatavoja slavens latviešu māks-
linieks. Uzrakstiet viņa uzvārdu! 

Tirgoņu un Lienes ielas krustojums. Jūrmalā jau 
vēsturiski dzīvojuši dažādu tautību un ticības cilvēki, 
tāpēc pilsētā ir luterāņu, katoļu, pareizticīgo un citu 
konfesiju baznīcas. Ierakstiet, kādas konfesijas 
baznīca atrodas netālu no vietas, kur tagad 
atrodaties!

Jūs atrodaties pie viena no Jūrmalas restorāniem. 
Kad tika atklāta dzelzceļa līnija Rīga–Jūrmala, 
pilsēta piepildījās ar vasarniekiem un atpūtnie-
kiem. Lai pielāgotos kūrorta viesu vajadzībām, tika 
atklātas vairākas dzelzceļa stacijas. Kādreiz tām 
bija cits nosaukums, piemēram, Buldurus sauca par 

Bilderlingshoff, Lielupi – par Buļļiem, Mellužus – 
par Karlsbādi, Dubultus – Dubbeln, bet Dzintari 
vēsturiski bija pazīstami kā Edinburga. Kā savu-
laik sauca staciju “Majori”, kam par godu ir 
nosaukts šis restorāns? 

Skulptūra. Jūs atrodaties pie Rainim un Aspazijai 
veltītā pieminekļa. Skulptūra novietota šeit par godu 
muzikāli poētiskam pasākumam, kas blakus eso-
šajā Horna koncertdārzā norisinājās 1905. gadā. 
Uzrakstiet slavenā latviešu komponista, kas 
tajā vakarā bija pie klavierēm, uzvārdu!

Omnibusa iela 10. Viena no Jūrmalas vēsturiskās 
apbūves celtnēm. Daži īpašnieki izrotāja savu namu 
ar monogrammu – ornamentālu vārda un uzvār-
da pirmā burta atveidu. Ierakstiet burtus, kas 
redzami monogrammā uz šīs ēkas!

Omnibusa iela 19. Šajā ēkā atrodas mākslas 
galerija “Inner Light”. Šeit apskatāmas neparas-
tas gleznas, kas veidotas unikālā tehnikā un slēpj 
sevī noslēpumu – īpašā apgaismojumā skatītājam 
redzamās gleznas vietā parādās cits, tās iepriekš it 
kā paslēptais variants. Uzrakstiet šī mākslinieka 
un mākslas galerijas īpašnieka uzvārdu!
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Pansionāts “Majori”. Šajā vēsturiskajā koka ēkā, 
kas savulaik bija vasarnīca, ierīkots pansionāts jeb 
atpūtas nams. Atpūtnieki 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 se-
niem transporta veidiem. Par godu vienam no tiem 
nosaukta arī šī iela. Uzrakstiet, kā sauc pasažie-
ru pārvadāšanai paredzētus daudzvietīgus 
slēgtas virsbūves ratus, ko vilka zirgi! 

Jūras iela 22. Uz ielas stūra redzama ēka Jūrmalas 
koka arhitektūrai raksturīgajā smilšu krāsā. Tās torņa 
jumtgalē ir vējrādis – dekoratīva ierīce vēja virziena 
noteikšanai. Zināt vēja virzienu jūrmalniekiem un 
kūrorta viesiem ir ļoti svarīgi, jo no tā ir atkarīga 
ūdens temperatūra līcī: ja vējš pūš no ziemeļiem 
jeb uz krastu, ūdens parasti ir siltāks, bet, ja vējš 
pūš no dienvidiem jeb prom no krasta, ūdens ir 
aukstāks. Aplūkojiet vējrādi un ierakstiet burtu, 
kas apzīmē debespusi (latviešu alfabētā šāda 
burta nav)! 

Izeja pie jūras Tirgoņu ielas galā. 1995. gadā pie 
izejas uz jūru novietoja skulptūru, kurā attēlotais 
dzīvnieks ir ne tikai ilga mūža simbols, bet arī nesot 
ārkārtīgi lielu veiksmi. Daudzi Jūrmalas viesi tic, 
ka, pieskaroties tai un pie tās nofotografējoties, 
dzīve būs ilga un laimīga. Kāds dzīvnieks attēlots 
skulptūrā? 

Viesnīca “Baltic Beach Hotel”. Viesnīca piedāvā 
plašu pakalpojumu klāstu, tajā skaitā dažādas 
veselības un spa procedūras, tāpēc to sauc par 
kūrortviesnīcu. Viesnīcā ir arī liels baseins, kuram ir 
kāda unikāla īpašība, kas padara to par vienīgo 
šāda veida baseinu Jūrmalā. Viesnīca ar to īpaši 
lepojas un plaši reklamē uz āra stendiem. 
Ar kādu ūdeni ir piepildīts baseins? 

Vēsturiska vienstāva celtne ar mansardu. Mansards 
ir dzīvojamā telpa bēniņos, ar jumtā izveidotiem 
logiem. Nosaukums cēlies no franču mansarde, pēc 
arhitekta F. Mansāra uzvārda, kurš Parīzē pirmo 
reizi izveidoja istabu jumta stāvā. Ja uzmanīgi 
aplūkosiet mansardu, redzēsiet, ka tajā ir vieta trim 
logiem, taču vidējā loga vietā ir reljefs dekors. 
Kādi dzīvnieki tajā attēloti? 

Viesnīcas ēka. Jūs atrodaties pie vēsturiskas celtnes 
– kādreizējās viesnīcas “Jūrmala” ēkas. Vēlāk tā 
tika pārdēvēta par viesnīcu “Majori”. Atrodiet 
uz ēkas tās būvēšanas gadus un sarēķiniet, 
cik gadu veido starpību? Ierakstiet ciparu ar 
burtiem!

Skvērs pie Lāčplēša. Vārds “skvērs” cēlies no angļu 
square – ‘laukums’. Skvērs ir neliels laukums ar ap-
stādījumiem, parasti pilsētā. Uz viena no soliņiem 
skvērā ir apsēdusies Jūrmalas pastāvīgo iemītnieku 
kompānija. Cik šajā kompānijā ir dalībnieku? 
Ierakstiet ciparu ar burtiem!

Skulptūra “Lāčplēša cīņa ar pūķi”. Skulptūra veltīta 
latviešu tautas nacionālā eposa galvenajam varo-
nim Lāčplēsim, kurš sargā Latvijas zemi un cīnās ar 
ienaidniekiem. Savulaik skulptūra atradās basei-
na centrā un no pūķa mutes tecēja ūdens strūkla. 
Skulptūra izgatavota no akmens masas, atskaitot 
trīs detaļas, kas ir no metāla. Uzrakstiet mazāko 
no tām!

Lienes iela 5. Jūrmalu apmeklē tūristi no visas pa-
saules, un viņiem ir svarīgi zināt, ko pilsētā apskatīt, 
kur paēst un kur pārnakšņot. Kāds burts ir attēlots 
uz simbola, kas jebkurā valstī apzīmē vietu, 
kur tūristi šādu informāciju var iegūt?
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Ierakstiet atbildes 
uz jautājumiem 
krustvārdu mīklā un, 
lasot secīgi, 
iekrāsotajos laukos 
sanāks atslēgas frāze!




