
JŪRMALAS SKRIEŠANAS SVĒTKI 
4. maijā Majoru pludmalē 

KŪRORTA SVĒTKI 27. maijā 

PASAULES KAUSA POSMS IELU VINGROŠANĀ 
10. jūnijā Majoru pludmalē

JŪRMALAS VELOMARATONS 11. jūnijā Dzintaros

FIVB PASAULES TŪRES POSMS PLUDMALES VOLEJBOLĀ 
“CHALLENGE” 15.–18. jūnijā Majoru pludmalē

LĪGO SVĒTKI 23. jūnijā Mellužu estrādē 
un Kauguru pludmalē

BIENNĀLE “MARĪNA”, 6. jūlijs–3. septembris 
Jūrmalas muzejos un izstāžu telpās

JŪRMALAS FESTIVĀLS 15.–23. jūlijā Dzintaru koncertzālē, 
saullēkta koncerts – 16. jūlijā Dzintaru pludmalē

ĶEMERU PARKA SVĒTKI  22. jūlijā Ķemeru kūrorta parkā

FESTIVĀLS “BALETA ZVAIGZNES JŪRMALĀ” 
5. augustā Dzintaru koncertzālē

NAKTS EKSPEDĪCIJA ĢIMENĒM “NESTĀSTI PASACIŅAS” 
18.–19. augustā Dzintaru Mežaparkā

JŪRMALAS KRĀSU SKRĒJIENS 20. augustā Kauguros

KAUGURU SVĒTKI 26. augustā Kauguros

VASARAS PASĀKUMI 2023 AKTĪVI PAVADĪT LAIKU
IEPAZĪT VASARAS SPORTA VEIDUS
Pludmales sporta centrā “The Beach Majori” vasarā pieejami pludmales volejbo-
la, tenisa, futbola un handbola laukumi, kā arī laukums ielu vingrotājiem un sporta 
inventāra nomas punkts. 
Kaiju ielas izeja uz pludmali, Majori

UZSPĒLĒT TENISU
Nacionālais Tenisa centrs “Lielupe” piedāvā slēgto un atklāto tenisa kortu, kā arī 
skvoša un pludmales tenisa laukumu nomu.
O. Kalpaka prospekts 16, Lielupe; tenisslielupe.lv

APGŪT GOLFU
Komplekss “Jūrmala Golf Club” piedāvā golfa laukumu ar 18 bedrītēm. Iesācē-
jiem ir pieejams PAR-3 deviņu bedrīšu akadēmijas laukums. 
Golfa iela 1, Babītes pagasts; jgch.lv

IZBRAUKT AR UPES KUĢĪTI
Vasaras sezonā maršrutā Majori–Rīga kursē upes kuģi. Iespēja doties stundu garā 
izbraucienā pa Lielupi.    
Majoru piestātne, Rīgas iela 2A, Majori; rigaship.lv, rivercruises.lv

BAUDĪT ŪDENS PRIEKUS
•Ūdensslēpošanas un veikborda apmācības, braucieni ar motorlaivu, slēpēm, 
veikbordu un piepūšamo pūsli, kabeļveikbords un piepūšamās atrakcijas. 
“Ūdensslēpošanas un veikborda parks”, Priedaine, “Smilgas”; 
waterskis.lv
•SUP dēļu noma braucieniem gan pa Lielupi, gan Baltijas jūru. 
fb.com/supbrothers.lv
• SUP dēļu, airu laivu un kajaku noma. Pieejami arī laivošanas maršruti. 
“Jūrmalas laivas”, “Smilgas”, Priedaine, jurmalaslaivas.lv
• Ūdens velosipēdu, SUP dēļu, kajaku, laivu noma, izbraucieni ar plostu, pirts. 
Kempings “Seko saulei”, “Niedras”, Priedaine; sekosaulei.lv

IZKLAIDĒTIES 
ATRAKCIJU PARKOS
DZINTARU MEŽAPARKĀ 14 ha plašajā teritorijā ierīkoti bērnu rotaļlaukumi, ce-
liņi skrituļslidotājiem un gājējiem, skeitparks, strītbola laukumi un kafejnīcas. Parkā 
ir 33 m augsts skatu tornis. Atvērts katru dienu 9.00–22.00. Ieeja bez maksas. 
Vasarā Dzintaru mežaparkā darbojas PIEDZĪVOJUMU PARKS “JŪRMALAS 
TARZĀNS”, kur kokos izvietotas dažādu līmeņu un sarežģītības pakāpes trases, 
un “JŪRMALAS TĪKLU PARKS” ar atsperīgiem tīklu laukumiem, tuneļiem un slīd-
kalniņiem.
jurmala.tarzans.lv, jurmalastikluparks.lv; Lazdonas iela, Dzintari   

ŪDENS ATRAKCIJU PARKS “LĪVU AKVAPARKS” ir slēgta tipa akvaparks ar 
vairāk nekā 20 slīdkalniņiem un vairāk nekā 10 baseiniem, spa kompleksu ar pir-
tīm. Vasarā ir atvērta arī āra zona. 
Viestura iela 24, Lielupe; akvaparks.lv 

ATPŪSTIES 
UN UZLABOT VESELĪBU
VIESNĪCA “LIELUPE HOTEL BY SEMARAH“
25 m garš baseins ar divām kaskādēm, bērnu baseins ar strūklaku, 
apsildāms āra baseins, burbuļvannas, pirtis. Plašs spa procedūru piedāvājums.
Bulduru prospekts 64/68, Lielupe; semarahhotels.com/lielupe 

VIESNĪCA “BALTIC BEACH HOTEL & SPA”
Kompleksā ir 25 m garš peldbaseins ar siltu jūras ūdeni, vairākas pirtis, 
burbuļvannas, bērnu baseins un āra terase. Peldēšanas nodarbības. 
Pirts komplekss un spa atpūtas komplekss. Plašs spa procedūru piedāvājums.
Jūras iela 23/25, Majori; balticbeach.lv 

VIESNĪCA “HOTEL JŪRMALA SPA”
Četri baseini ar atšķirīgu ūdens temperatūru, burbuļvannas, kaskādes un sešas 
pirtis. Plašs spa procedūru piedāvājums.
Jomas 47/49, Majori; hoteljurmala.com

VIESNĪCA “DAINA JŪRMALA BEACH HOTEL & SPA” 
24 m garš peldbaseins ar kaskādēm, bērnu baseins, burbuļvannas, pirtis.
Atvērta vasaras sezonā.
Mežsargu iela 4/6, Melluži; hoteldaina.lv  

NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS CENTRS “VAIVARI”
25 m garš minerālūdens baseins. Plašs ārstniecisko procedūru piedāvājums.
Asaru prospekts 61, Vaivari; nrcvaivari.lv

KŪRORTA REHABILITĀCIJAS CENTRS “JAUNĶEMERI” 
Baseins ar kaskādi. Ūdens aerobikas nodarbības un pirts komplekss. 
Plašs veselības atjaunošanas un ārstniecisko procedūru piedāvājums.
Kolkas iela 20, Jaunķemeri; jaunkemeri.lv

VIESNĪCA “KURSHI HOTEL & SPA”
Spa procedūras sejai un ķermenim, dažādi pirts rituāli. 
Ceriņu iela 22, Dubulti; kurshihotel.lv

IEBRAUKŠANAS 
MAKSA 
Noteiktā laika periodā autotransportam, 
motocikliem, tricikliem un kvadricikliem 
iebraukšana Jūrmalas caurlaižu zonā 
ir par maksu. Caurlaides var iegādāties 
automātos pilsētā vai mājaslapā 
visitjurmala.lv.

JŪRMALAS 
TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS 
CENTRS

Vairāk informācijas par Jūrmalu 
un ekskursiju organizēšanu:

Lienes iela 5, Majori, 
Jūrmala, LV-2015
T. +371 67147900
info@jurmala.lv
visitjurmala.lv

VisitJurmala

VisitJurmala



ATKLĀT 
PLUDMALES 
DAUDZVEIDĪBU
Viena no lielākajām Jūrmalas vērtībām ir 24 kilometru garā smilšu pludma-
le. Pa baltajām smiltīm var klīst kilometriem, izbaudot saules un ūdens peldes. 
Turklāt jūras gultne Jūrmalā ir prāvu gabalu sekla, tādēļ piemērota drošām ģi-
menes peldēm. Pēc aktīvās atpūtas – volejbola spēles, brauciena ar divriteni 
vai ūdens motociklu var nobaudīt gardu maltīti kafejnīcā un sagaidīt neaizmirs-
tamu saulrietu. Dabas izzinātājiem patiks kāds no maršruta “Jūrtaka” posmiem    
(vairāk: coastalhiking.eu.)

APMEKLĒT 
DZINTARU 
KONCERTZĀLI
Dabas un arhitektūras pērle Baltijas jūras krasā, unikāla akustiskā skanējuma 
koncertzāle, kur baudīt mākslinieku muzikālo sniegumu. Repertuāra gan klasiskā 
mūzika, gan džezs, popmūzika un citu žanru koncerti. Dzintaru koncertzāles kom-
pleksā ietilpst vēsturiskā Mazā zāle, kuras būvniecība tika pabeigta 1936. gadā, 
un Lielā zāle – vasaras estrāde –, kuru atklāja 1962. gadā. Par papildu maksu ir 
pieejamas ekskursijas gida pavadībā.
Turaidas iela 1, Dzintari; dzintarukoncertzale.lv

IZZINĀT MĀKSLU 
UN VĒSTURI
JŪRMALAS MUZEJS
Kā Jūrmala attīstījusies no kūrorta pirmsākumiem 19. gs. beigās līdz 20. gs. bei-
gām? To var uzzināt, apmeklējot muzeja pastāvīgo ekspozīciju “Rīgas Jūrmalas 
un Ķemeru kūrorta vēsture”. Muzejā tiek rīkotas dažādas tēlotājmākslas darbu 
izstādes. Ieeja bez maksas. Par papildu maksu ir pieejami gida pakalpojumi.
Tirgoņu iela 29, Majori; fb.com/Jurmalas Muzejs/Jurmala Museum

JŪRMALAS BRĪVDABAS MUZEJS
Muzejā iekārtota 19. gs. beigu piekrastes zvejnieka sēta ar tai raksturīgām ēkām, 
iedzīvi un darbarīkiem. Ieeja bez maksas. Par papildu maksu ir pieejami gida pa-
kalpojumi, audiogids, piknika un ugunskura vietas.
Tīklu iela 1A, Buļļuciems; fb.com/jbmuzejs

ASPAZIJAS MĀJA 
Stāsti par leģendārās latviešu dzejnieces dzīvi un daiļradi, kā arī vēsturiskās Jūr-
malas koka vasarnīcas interjera apskate. Ieeja bez maksas. Par papildu maksu 
ir pieejami gida pakalpojumi, audiogids.
Z. Meierovica prospekts 18/20, Dubulti; fb.com/Aspazijas.maja

RAIŅA UN ASPAZIJAS VASARNĪCA
Muzejā aplūkojamas restaurētās abu dzejnieku dzīves telpas un autentiski 
priekšmeti, kā arī ekspozīcija, kas veltīta Raiņa un Aspazijas daiļradei. Vienā no 
ēkām iekārtotas izstāžu zāles. Par papildu maksu ir pieejami gida pakalpojumi 
un audiogids.
J. Pliekšāna iela 5/7, Majori; aspazijarainis.lv

MĀKSLAS STACIJA “DUBULTI”
Eiropā vienīgā laikmetīgās mākslas telpa, kas darbojas joprojām funkcionējošā 
dzelzceļa stacijā. Ieeja bez maksas.
Dzelzceļa stacija “Dubulti”; fb.com/artstationdubulti

BULDURU IZSTĀŽU NAMS
Divās izstāžu zālēs te savus darbus izstāda gan Jūrmalas, gan citu pilsētu un 
valstu mākslinieki. Ieeja bez maksas.
Muižas iela 6, Bulduri; fb.com/bulduruizstazunams

MĀKSLAS GALERIJA “INNER LIGHT”
Galerijā var apskatīt unikālu gleznu izstādi un baudīt luminiscējošo krāsu radīto 
noskaņu. Ieeja par maksu.
Omnibusa iela 19, Majori; yermolayev.eu

JŪRMALAS TAURIŅU MĀJA 
Vasaras sezonā tauriņu mājā apskatāmi eksotiski un krāšņi tropu tauriņi no Dien-
vidamerikas, Āzijas un Āfrikas. 
Turaidas iela 10/12, Dzintari; jurmalastaurini.lv

ATKLĀT ĶEMERU 
KŪRORTA VĒSTURI
Nesteidzīgām pastaigām pieejams atjaunotais vēsturiskais Ķemeru kūrorta parks 
– senākais un lielākais publiskais dārzs Latvijā ārpus Rīgas. Parkā var apskatīt Mī-
lestības saliņu ar rotondu, paviljonu un sēravotu “Ķirzaciņa” un vēsturiskos tiltiņus. 

Parka teritorijā atrodas arī 42 metrus augstais Ķemeru ūdenstornis, kurā iekār-
tota Ķemeru vēsturei un izcilām personībām veltīta ekspozīcija. Apmeklētājiem 
atvērti arī divi skatu laukumi 12 m un 42 m augstumā (tikai ar iepriekšēju rezervā-
ciju). Atvērts no maija līdz oktobrim. Ieeja bez maksas.
Tukuma iela 32, Ķemeri; visitjurmala.lv 

IZPĒTĪT 
ARHITEKTŪRU
Viena no spilgtākajām Jūrmalas raksturzīmēm ir koka 
arhitektūra – dekoratīviem tornīšiem un stiklotām veran-
dām vainagotie nami. Koka īpašā estētika iemiesojusi 
savam laikam raksturīgos neoklasicisma, jūgendstila un 
nacionālā romantisma motīvus. 
Jūrmalai raksturīgākās koka arhitektūras pērles un izcilu 
personību dzīves stāstus var iepazīt pastaigu maršru-
tos. Ģimenēm ar bērniem patiks orientēšanās maršruti 
ar izzinošiem uzdevumiem. Maršrutu kartes un objektu 
apraksti – visitjurmala.lv.

IZSTAIGĀT 
DABAS TAKAS
Savvaļas mīļotāji var doties pastaigā pa kādu no Jūrmalas dabas takām, kuru tīklo-
jums stiepjas cauri seniem mežiem un vēl senākiem purviem. 

RAGAKĀPAS DABAS PARKS
Ap Ragakāpu, kas ir viena no Latvijā augstākajām kāpām, izveidota īpaši aizsar-
gājama dabas teritorija un ierīkotas labiekārtotas takas. Diskrētāku atpūtu pludma-
lē var izbaudīt, pa liedagu aizejot līdz Lielupes grīvai. 
Tīklu iela 1A, Buļļuciems

ĶEMERU NACIONĀLAIS PARKS
Ķemeru nacionālais parks ir trešais lielākais nacionālais parks Latvijā. Šeit var do-
ties pastaigā pa Lielā Ķemeru tīreļa laipu, kā arī izstaigāt vairākas labiekārtotas 
dabas takas un apskatīt melnalkšņu dumbrāju, dažādiem putniem bagāto Slokas 
ezeru, seno Zaļo kāpu un spēcīgus sērūdens avotus Lūžņu grāvī un Sēra dīķos.
Dabas un  informācijas centrs “Meža māja”, Ķemeri; 
kemerunacionalaisparks.lv

Majoru pludmale


