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Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome
Druka: SIA “IBC Print Baltic”
Foto: Foto: Artis Veigurs, Arvīds Barānovs, “Baltic Beach Hotel”, 
Jānis Saliņš, Kārlis Dambrāns, “Līvu Akvaparks”, 
piedzīvojumu parks “Jūrmalas Tarzāns”.

TIEKAMIES
VASARĀ!
Jūrmala ir pilsēta dabā, un dabu te var baudīt mežā, parkos, 
pludmalēs un uz ūdens – ar ģimeni, draugiem vai divatā. 
Nekas nelīdzinās saulainām vasaras brīvdienām pie ūdens. Jūr-
malas pludmalēs ikkatrs atradīs savai dabai piemērotāko: liedagu 
ar volejbola tīklu, bērnu atrakcijām un vasarnieku kņadu vai klu-
sākas, smilgām noaugušas kāpas netraucētam piknikam.
Atlikt ikdienu un ļaut lai par jums rūpējas ir labu brīvdienu formula. 
Jūrmalas SPA viesnīcas vilina un lutina vecākus un bērnus, iemī-
lējušos pārus un tos, kas ilgojas atgūt ķermeņa un gara līdzsvaru 
spēcinošā vienatnē. Savukārt, romantiskas vakariņas padara Jūr-
malu par gardēžu galamērķi.
Iepazīsties ar sezonas piedāvājumiem visitjurmala.lv.



IEKLAUSĪTIES 
DZINTARU KONCERTZĀLĒ
Dzintaru koncertzāle ir viens no pilsētas nozīmīgākajiem kultūras 
pieminekļiem – īsta pērle Baltijas jūras krastā! Dienas laikā acis 
priecē tās neparastā arhitektūra, savukārt pievakarēs zālē ar izcilo 
akustiku notiek dažādi koncerti. Repertuārā gan klasiskā mūzika, 
gan džezs, gan popmūzikas un citu žanru koncerti.  2020. gada 
22. jūlijā – 4. augustā koncertzālē norisināsies tradicionālais Jūr-
malas festivāls.
Pēc iepriekšējā pieteikuma tiek piedāvātas apskates ekskursijas 
pa koncertzāles Mazo un Lielo zāli, grimētavām, atpūtas telpām 
un koncertdārzu.

Turaidas iela 1, Dzintari; dzintarukoncertzale.lv

ATKLĀT PLUDMALES 
DAUDZVEIDĪBU
Viena no lielākajām Jūrmalas vērtībām ir 24 km garā smilšainā 
pludmale. Visā tās garumā var gan noslēpties no burzmas, gan 
pazvilnēt šarmantās kafejnīcās, uzspēlēt volejbolu, izbraukt ar 
ūdens motociklu un, protams, vērot neatkārtojamu saulrietu. Dien-
nakts tumšajās stundās iesakām doties pastaigā pa apgaismoto 
celiņu pludmales posmā no Dzintariem līdz Majoriem.
Aicinām izbaudīt Jūrmalas liedaga daudzveidību vienā no marš-
ruta “Jūrtaka” posmiem. Ejot gar pludmali var uzturēt fizisko for-
mu, apskatīt dabas, kultūras un arhitektūras objektus, kas atrodas 
piekrastes tuvumā, ieturēt maltīti kādā no restorāniem vai plud-
males kafejnīcām un izbaudīt brīnišķīgus dabas skatus. Detalizēta 
informācija ir pieejama mājaslapā jurtaka.lv.
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IZPĒTĪT VĒSTURISKO 
ARHITEKTŪRU
Īpaši izstrādāti maršruti pa vēsturiskajām Jūrmalas apkaimēm ļauj 
patstāvīgi apskatīt labākos Jūrmalas arhitektūras paraugus, ie-
raudzīt brīnišķīgas dabas ainavas, kā arī atklāt Jūrmalas kūrorta 
vēstures faktus. Lielupes kolonijas villas, Buļļuciema bāka, Vecbul-
duru zvejnieku rajons – tie ir tikai daži no maršrutos iekļautajiem 
objektiem. Maršruti ir 8–12 km gari un tie ir piemēroti gan kājām-
gājējiem gan riteņbraucējiem.
Maršrutu apraksts visitjurmala.lv

DOTIES PIEDZĪVOJUMOS 
DZINTARU MEŽAPARKĀ
Rotaļu laukumi dažāda vecuma bērniem, celiņi gājējiem un skri-
tuļslidotājiem, skeitparks, strītbola laukums. Īpaša atrakcija ir 
33,5 m augstais skatu tornis ar neaizmirstamu skatu pāri priedēm 
uz Baltijas jūru. Parkā var iznomāt skrejriteņus, skrituļslidas, skri-
tuļdēļus un balansēšanas riteņus bērniem, kā arī elektriskos mini 
segvejus, elektriskos skrejriteņus. Azartiskākie viesi ir gaidīti pie-
dzīvojumu parkā “Jūrmalas Tarzāns”, kurā kokos izvietotos šķērš-
ļus var pārvarēt dažāda līmeņa un sarežģītības pakāpes trasēs. 
Dzintaru Mežaparks ir atvērts visu gadu no plkst. 9.00 līdz 22.00. 
Ieeja bez maksas. 

Lazdonas iela, Dzintari; jurmala.tarzans.lv
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IZSTAIGĀT ĶEMERU 
NACIONĀLO PARKU

LIELAIS ĶEMERU TĪRELIS 
Lielā tīreļa laipa ir populārākais apskates objekts Ķemeru Nacio-
nālajā parkā, kas ļauj iepazīt cilvēka darbības neskartu augsto 
sūnu purvu un piedzīvot neparastus dabas skatus. Takas lielā apļa 
garums ir 3,4 km, mazā apļa garums – 1,4 km. 
Vairāki ūdens tūrisma pakalpojumu uzņēmumi piedāvā organizē-
tas ekskursijas ar laivām vai SUP dēļiem, kuras norisinās agri no 
rīta vai vēlu vakarā Lielajā Ķemeru tīrelī. 

MELNALKŠŅU DUMBRĀJA LAIPA 

600 m garā taka sākas pie parka informācijas centra “Meža 
māja”. Pie takas sākuma ierīkots rotaļu laukums, netālu ir Ķemeru 
vēsturiskais kūrorta parks ar interesantu pagājušā gadsimta sā-
kuma apbūvi, baznīcām, tiltiņiem un citiem vides objektiem. Ie-
vērības cienīgs ir sērūdeņraža minerālūdens avotiņš “Ķirzaciņa”.

LŪŽŅU GRĀVJA AVOTS
Viens no spēcīgākajiem apkārtnes sēravotiem. Aptuveni 3 km 
garais maršruts līdz avotam sākas pie informācijas centra “Meža 
māja”. Taku iecienījuši putnu vērotāji, jo pa ceļam atrodamā be-
braine ir viena no labākajām putnu vērošanas vietām apkārtnē.
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ZAĻĀ KĀPA
Zaļā kāpa ir viens no interesantākajiem Ķemeru Nacionālā parka 
dabas objektiem. Vietā kur pirms vairāk kā 4500 gadiem atradās 
Litorīnas jūra, mūsdienās ir apskatāms unikāls dabas objekts – 
Zaļā kāpa. Tas ir vairāku kilometru garš, ar priežu mežu apaudzis 
smilšu valnis, kas ir veidojies kā senās Litorīnas jūras krasts. 12 km 
garš apļveida maršruts sākas Partizāņu ielas galā Ķemeros. No 
Partizāņu ielas tas gar Zaļo kāpu ved līdz Sēra dīķu laipai un tad 
cauri Raganu purvam atpakaļ uz Ķemeriem. 

SLOKAS EZERA TAKA UN PUTNU VĒROŠANAS TORNIS
Taka sākas un beidzas pie Slokas ezera. Ir pieejama autostāvvie-
ta, piknika vieta un “peldošs” putnu vērošanas tornis. Pa ceļam 
ierīkotas šūpoles un da žādi elementi fiziskām aktivitātēm.

Vairāk informācijas kemerunacionalaisparks.lv

IEPAZĪT NEPARASTO 
RAGAKĀPAS DABAS PARKU
Lai saglabātu ar senu priežu mežu apaugušās kāpas un dabas 
daudzveidību jūras piekrastē, ap Ragakāpu, vienu no Latvijā aug-
stākajām kāpām, izveidota īpaši aizsargājama dabas teritorija un 
labiekārtotas takas. Kāpas ziemeļaustrumu nogāzē aplūkojams 
īpaši ainavisks dižkoks – priede “Karalis” (stumbra apkārtmērs 
308  cm). Izejot pa dabas taku uz pludmali var ieraudzīt vides 
objektu “Laiva” – populāru objektu foto mirkļa iemūžināšanai. 
Diskrētāku pludmali var izbaudīt aizejot gar liedagu līdz Lielupes 
upes grīvai.
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IZZINĀT MUZEJUS 
UN MĀKSLAS TELPAS
JŪRMALAS PILSĒTAS MUZEJS
Kā Jūrmala attīstījusies no kūrorta pirmsākumiem 19. gs. beigās 
līdz pat mūsdienām? To var izzināt pilsētas stāstu muzejā! Te ska-
tāma pastāvīgā ekspozīcija “Bērns kūrortā“ un multimediālā eks-
pozīcija “RAIŅA TELPA. Plašums. Dziļums. Bezgalība”. Ieeja bez 
maksas.

Tirgoņu iela 29, Majori,  
fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum  

JŪRMALAS BRĪVDABAS MUZEJS
Muzejā iekārtota 19. gs. beigu piekrastes zvejnieka sēta ar tai 
raksturīgām ēkām, plaša enkuru, zvejas laivu, virvju un striķu vīša-
nas piederumu kolekcija. Ieeja bez maksas. Par papildus maksu ir 
pieejams audiogids četrās valodās.

Tīklu iela 1a, Buļļuciems, fb.com/jbmuzejs 

ASPAZIJAS MĀJA
Stāsti par leģendārās latviešu dzejnieces dzīvi un daiļradi interak-
tīvā ekspozīcijā “Aspazija atgriežas Dubultos”. Ieeja bez maksas.  
Par papildus maksu ir pieejams audiogids piecās valodās.

Z. Meierovica prospekts 18/20, Dubulti, 
fb.com/Aspazijas.maja

VASARA 2020



RAIŅA UN ASPAZIJAS VASARNĪCA
Vasarnīcas telpas ar autentiskiem priekšmetiem un muzeja izstāžu 
zāles ļauj izjust tos laikus, kad dzejnieku pāris radīja izcilus literā-
ros darbus. Ir pieejams audiogids piecās valodās.

J. Pliekšāna iela 5/7, Majori; aspazijarainis.lv

DUBULTU KULTŪRAS KVARTĀLS
Kvartālā atrodas mūzikas skola ar moderno Dubultu koncertzāli, 
mākslas skola, bibliotēka un izstāžu zāles. Ieeja bez maksas.

Strēlnieku prospekts 30, Jaundubulti; 
fb.com/JurmalasMakslasskola 

BULDURU IZSTĀŽU NAMS
Divās izstāžu zālēs un brīvdabas teritorijā notiek mākslas izstādes 
un akcijas. Apmeklētājiem ir iespēja paviesoties gleznotāja, izcila 
ainavista, Valda Buša (1924 - 2014) darbnīcā, kā arī apskatīt 
mākslinieka gleznas un studijas. Ieeja bez maksas.

Muižas iela 6, Bulduri; 
fb.com/BulduruIzstazuNamsBulduriExhibitionHouse

MĀKSLAS GALERIJA “INNER LIGHT”  

Unikāla iespēja baudīt luminiscējošo krāsu radīto noskaņu un me-
ditatīvu stāstījumu mūzikas pavadībā, kā arī piedalīties mākslas 
meistarklasēs, radot savu gleznu.  

Omnibusa iela 19, Majori; yermolayev.eu

ĒKU KOMPLEKSS  “RAIŅA SĒTA”
Raiņa būvētā vasarnīca ir atjaunota ar lielu rūpību pret vēsturiska-

jām detaļām. Šeit ir iekārtots neliels muzejs ar oriģināliem vertikā-

liem plauktiem, kuros izvietoti Raiņa un Aspazijas darbi. Ekskursi-

jas grupām pieejamas pēc iepriekšējā pieteikuma.

Poruka prospekts 61, Jaundubulti; rainaseta.lv

MĀKSLAS STACIJA “DUBULTI”
Eiropā vienīgā laikmetīgās mākslas telpa, kas mājo joprojām dar-
bojošā dzelzceļa stacijas ēkā, kura turklāt ir pagājušā gadsimta 
70. gadu arhitektūras šedevrs! Ieeja bez maksas.

Dzelzceļa stacija “Dubulti”, Dubulti;
fb.com/artstationdubulti
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ATPŪSTIES KINO 
“Star Cinema Jūrmala” ir augstas klases kinoteātris ar divām 
zālēm. Ir iespēja pieteikt privātus kino vakarus atpūtai draugu 
lokā vai korporatīviem pasākumiem.

Iepirkšanās un izklaides centrs “Korso”, Jomas iela 37, Majori; 

kino.korso.lv

BAUDĪT MŪZIKU BRĪVĀ DABĀ
Jūlija un augusta piektdienu vakaros, plkst.18.00 Horna dārzā 
Majoros norisinās bezmaksas vasaras koncerti. Dažādu mūzikas 
žanru izpildītāji sniedz nelielus koncertus vēsturiskajā ēku kom-
pleksā “Raiņa Sēta”, restorānu vasaras terasēs un pludmales ka-
fejnīcās. Plašāka informācija visitjurmala.lv

IZZINĀT PASAULI 
Izglītības un izklaides centrs “Korso brīnumi” – vieta, kur 
ļauties zinātkārei, izzināt neparasto pasaulē un iepazīt aizraujo-
šas tehnoloģijas. Vasarā šeit norisinās smilšu animācijas izrādes 
un meistarklases.  

Iepirkšanās un izklaides centrs “Korso”, 
Jomas iela 37, Majori; korsobrinumi.lv

Jūrmalas Tauriņu māja – vieta, kur sajust īstu džungļu klimatu, 
aplūkot skaistus tropu tauriņus no visas pasaules un vienlaicīgi iz-
pētīt eksotiskos džungļu augus ar tās iemītniekiem! Jūrmalas tauri-
ņu mājā ikvienam būs iespēja piedzīvot īstu tropu eksotiku. 

Turaidas iela 10/12, Dzintari; jurmalastaurini.lv 
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AKTĪVI ATPŪSTIES PLUDMALĒ
Jūrmalas Pludmales centrā iekārtoti seši pludmales volejbola 
laukumi, kas pielāgojami arī pludmales tenisam, trīs pludmales 
futbola un handbola laukumi, laukums ielu vingrotājiem. 

Kaiju ielas izeja uz pludmali, Majori; jssc.jurmala.lv

IZMĒĢINĀT GOLFA SPĒLI 

Kompleksā “Jūrmala Golf Club” ir daudzveidīgs reljefs ar 18 
bedrītēm. Laukumu ir veidojis viens no pasaulē vadošajiem golfa 
laukumu dizaina uzņēmumiem “Nicklaus Design”. Golfa spēles ie-
sācējiem pieejams deviņu bedrīšu laukums. Spēļu laukumi ir atvērti 
no aprīļa līdz oktobrim, treniņu laukums ir pieejams visu gadu.

Golfa iela 1, Babītes novads; jurmalagolf.com  

IZBRAUKĀT JŪRMALU 
AR VELOSIPĒDU 
VAI SKREJRITENI
Jūrmalas velo celiņi ļauj ar velosipēdu ātri vien nokļūt no Jūrmalas 
viena gala līdz otram, pa ceļam izzinot arhitektūras un dabas brī-
numus. Brauciens ar velosipēdu gar pludmali ir romantisks un skaists 
piedzīvojums. 

UZSPĒLĒT TENISU VAI SKVOŠU 
Sporta centrs “Concept” ir mūsdienīgs atpūtas un sporta centrs 
pašā Lielupes krastā ar sporta zāli, slēgtiem un atklātiem tenisa 
kortiem. Centrā notiek tenisa spēles apmācības. 

Vienības prospekts 36, Lielupe; concept.lv 

Nacionālais tenisa centrs “Lielupe”. Tenisa centrs piedāvā 
slēgto un atklāto tenisa kortu nomu, kā arī skvoša un pludmales 
tenisa laukumus. 

O.Kalpaka prospekts 16, Lielupe; tenisslielupe.lv

PASKRITUĻOT
Vasarā Majoru sporta laukums pārvēršas Inline skrituļslidošanas 
arēnā, kur skrituļslidotāji var apgūt pirmās iemaņas slidošanā un 
arī organizēt pilnvērtīgu skrituļslidošanas treniņu. 

Rīgas iela 1, Majori; jssc.jurmala.lv 
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ĻAUTIES ŪDENSPRIEKIEM 

UN ATGŪT SPĒKUS
ŪDENS ATRAKCIJU PARKS “LĪVU AKVAPARKS”
Silts ūdens, viļņi, burbuļvannas, slidkalniņi ar dažādu ātrumu no-
braucieniem, unikālais tornado slidkalniņš, baseins ar pretstraumi 
un silta pirts. Atrakcijas ir piemērotas gan lieliem, gan maziem ap-
meklētājiem. “Līvu Akvaparks” ir lielākais slēgtā tipa akvaparks 
Ziemeļeiropā, kurš darbojas visu gadu!

Viestura iela 24, Lielupe; akvaparks.lv

VIESNĪCA “LIELUPE HOTEL BY SEMARAH“
25 m garš baseins ar divām kaskādēm. Bērnu baseins ar strūkla-
ku, apsildāms āra baseins, burbuļvannas, sauna un tvaika pirts.

Bulduru prospekts 64/68, Lielupe; 
semarahhotels.com/lielupe 

VIESNĪCA “BALTIC BEACH HOTEL & SPA”
Komplekss ar 25 m garu silta jūras ūdens peldbaseinu, pirtīm, 
burbuļvannām, bērnu baseinu un āra terasi. Peldēšanas nodar-
bības. Krievu pirts komplekss „The Banja”, spa atpūtas komplekss 
“The Garden”. 

Jūras iela 23/25, Majori; balticbeach.lv 
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VIESNĪCA “DAINA JŪRMALA BEACH HOTEL & SPA”
24 m garš peldbaseins ar kaskādēm, bērnu baseins ar siltu 
(+32°C) ūdeni, burbuļvanna, somu un turku pirtis.

Mežsargu iela 4/6, Melluži; fb.com/hoteldaina.lv 

VIESNĪCA “HOTEL JŪRMALA SPA”
Četri dažādu temperatūru baseini, burbuļvannas, kaskādes 
un sešas pirtis.

Jomas 47/49, Majori; hoteljurmala.com

ŪDENS ATPŪTAS CENTRS “BALANS AQUA”
Baseins ar ūdens temperatūru +32°С. Peldēšanas nodarbības. 
Krievu pirts.

Meža prospekts 49, Bulduri; 
fb.com/BalansInternationalWellnessCentre

SANATORIJA “BELORUSIJA“
25 m garš dziednieciskā minerālūdens baseins. Turku pirts un 
sauna. 

Bulduru prospekts 4/8, Bulduri; belorusija.lv

NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS CENTRS 
“ VAIVARI”
25 m garš minerālūdens baseins. Ārstnieciskās vingrošanas 
nodarbības. 

Asaru prospekts 61, Vaivari; nrcvaivari.lv    
 

SANATORIJA “JANTARNIJ BEREG”
25 m garš baseins ar ūdens temperatūru + 29°C, kā arī pirts 
komplekss.

Zvīņu iela 2, Jaunķemeri; sanatorij.lv     

KŪRORTA REHABILITĀCIJAS CENTRS 
“JAUNĶEMERI” 
Baseins ar kaskādi. Ūdens aerobikas nodarbības un pirts kom-
plekss.

Kolkas iela 20, Jaunķemeri; jaunkemeri.lv
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BAUDĪT ATPŪTU 
UZ ŪDENS
JŪRMALAS ŪDENSSLĒPOŠANAS 
UN VEIKBORDA PARKS
Ūdensslēpošanas parks Priedainē aktīvās atpūtas cienītājiem pie-
dāvā ūdensslēpošanas un veikborda pakalpojumus, vizināšanos 
ar piepūšamu pūsli un ekskursijas ar motorlaivu. Pieejama airu 
laivu, kajaku un SUP dēļu noma, atpūtas vietas un pirts Lielupes 
krastā. 

“Smilgas”, Priedaine; waterskis.lv 

SUP DĒĻU NOMA “SUP BROTHERS”
Iespēja nomāt SUP dēļus un doties braucienā gan pa Lielupi, 
gan jūru. Tiek piedāvātas arī īpaši sagatavotas SUP ekspedīci-
jas 10 km garumā pa Lielupes grīvas pļavām, Babītes ezerā un 
Varkaļu kanālā. 

Plūdu iela 1A, Majori; fb.com/supbrothers.lv 

JAHTKLUBS “JŪRMALA”
Jahtklubā ir iespējams iznomāt SUP dēļus un airu laivas un doties 
izbraucienā pie Baltās kāpas, kā arī izpētīt Lielupes upes saliņu 
un niedru labirintus.

Buļļuciems, Tīklu iela 10; jurmalasosta.lv/jahtklubs-jurmala/ 
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UPES KUĢĪTIS “NEW WAY”
Kuģītis piedāvā 2,5 stundu braucienus no Rīgas uz Jūrmalu 
plkst. 11.00 un atpakaļ plkst. 16.00, kā arī vienas stundas 
izbraucienu pa Lielupes upi plkst. 14.00. Jūrmalā kuģītis at-
iet no Majoru piestātnes, kas atrodas tuvu Majoru sporta halles 
ēkai. Rīgā kuģītis atiet no Lielā Kristapa skulptūras pretī Rīgas pilij. 

rigaship.lv

UPES KUĢĪTIS “ELIZABETE”
Kuģītis piedāvā 2,5 stundu braucienus no Rīgas uz Jūrmalu 
plkst. 10.00 un atpakaļ plkst. 18.00, kā arī vienas stundas iz-
braucienus pa Lielupes upi plkst. 13.00; 14.30; 16.00. Jūrma-
lā kuģītis atiet no Majoru piestātnes, kas atrodas tuvu Majoru 
sporta halles ēkai. Rīgā kuģītis atiet no piestātnes pie Akmens 
tilta, pretī Rīgas Tehniskās universitātes ēkai. 

rivercruises.lv 

VĒSTURISKAIS BURINIEKS “LĪBAVA”
Autentiskā 17. gs. atpūtas kuģa kopija būvēta pēc holandiešu sek-
las iegrimes herren-jahtu parauga. Vasarā regulāri tiek organizēti 
romantiski izbraucieni Rīgas jūras līcī ar iespēju izmēģināt savus 
spēkus buru uzvilkšanā un burinieka vadīšanā. Biļetes var iegā-
dāties “Biļešu Servisa” kasēs.

Buļļuciems; libavasail.lv 

VASARA 2020

AR AUTOMAŠĪNU
Jūrmala no Rīgas pilsētas centra atrodas tikai 20 kilometru attālumā un 
ir sasniedzama, braucot pa autoceļu A10/E22.

AR TAKSOMETRU
Jūrmalas centrs–Majori atrodas 15 km attālumā no starptautiskās lid-
ostas “Rīga”. Brauciens no lidostas līdz Jūrmalai izmaksā līdz 17 EUR.

AR VILCIENU
Pasažieru vilcieni no Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas uz Jūrmalu atiet 
no 4. perona 3. un 4. ceļa, virzienā uz Tukumu, Ķemeriem, Sloku un 
Dubultiem. Brauciena ilgums ir 30 minūtes un cena 1.40 EUR.

IEBRAUKŠANAS MAKSA 
Laika periodā no 1. aprīļa līdz 30. septembrim maksa par iebraukša-
nu īpaša režīma zonā Jūrmalā  ir 2 EUR. To var iegādāties caurlaižu 
automātos Priedainē un Vaivaros, kā arī automātos pilsētas centrā. 
Elektroniski caurlaidi var iegādāties www.visitjurmala.lv vai mobi-
lajā aplikācijā “Mobilly”. Iebraukšanas caurlaide obligāti jāiegādājas 
iebraukšanas dienā jebkurā laikā līdz plkst. 23.59. 

JŪRMALAS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRS

KĀ NOKĻŪT
JŪRMALĀ

Lienes iela 5, Majori
T. 67147900
info@jurmala.lv
      visitjurmala
www.visitjurmala.lv
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