
JŪRMALAS VELOMARATONS
12. jūnijā Dzintaros

VASARAS SAULGRIEŽU SVĒTKI
23. jūnijā Kauguru pludmalē un Mellužu estrādē

ĒRĢEĻMŪZIKAS FESTIVĀLS “VOX ANGELICA”
No 26. jūnija līdz 7. augustam svētdienās Dubultu ev. lut. baznīcā

NAKTS EKSPEDĪCIJA ĢIMENĒM “NESTĀSTI PASACIŅAS”
15. un 16. jūlijā Dzintaru Mežaparkā

SAULLĒKTA KONCERTS 
17. jūlijā Dzintaru pludmalē 

JŪRMALAS FESTIVĀLS
No 17. līdz 24. jūlijam Dzintaru koncertzālē

JŪRMALAS KRĀSU SKRĒJIENS
30. jūlijā Kauguros

FESTIVĀLS “BALETA ZVAIGZNES JŪRMALĀ”
5. un 6. augustā Dzintaru koncertzālē

ĶEMERU SVĒTKI
13. augustā Ķemeru kūrorta parkā

FESTIVĀLS “SUMMERTIME – AICINA INESE GALANTE”
No 18. līdz 21. augustam Dzintaru koncertzālē

KAUGURU SVĒTKI
27. augustā Kauguros

VASARAS PASĀKUMI 2022 AKTĪVI 
PAVADĪT LAIKU
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

SPORTA CENTRS “CONCEPT” ir mūsdienīgs atpūtas un sporta centrs 
pašā Lielupes krastā ar  slēgtiem un atklātiem tenisa kortiem. Centrā notiek tenisa 
spēles apmācības grupās un individuāli. 
Vienības prospekts 36, Lielupe; concept.lv 

PLUDMALES SPORTA CENTRĀ “THE BEACH MAJORI” va-
saras sezonā ir pieejami pludmales volejbola, tenisa, futbola un handbola lauku-
mi, kā arī laukums ielu vingrotājiem un sporta inventāra nomas punkts. 
Kaiju ielas izeja uz pludmali, Majori; thebeach.lv. 

KOMPLEKSS “JŪRMALA GOLF CLUB” piedāvā golfa laukumu ar 
18 bedrītēm. Iesācējiem ir pieejams PAR-3 deviņu bedrīšu akadēmijas laukums. 
Golfa iela 1, Babītes pagasts; jurmalagolf.com

ŪDENSSLĒPOŠANAS UN VEIKBORDA PARKS 
Ūdensslēpošanas un veikborda apmācība, izklaides braucieni ar motorlaivu, 
slēpēm, veikbordu un piepūšamo pūsli, SUP dēļu, airu laivu un kajaku noma, 
piknika vietas.
Priedaine, “Smilgas”; waterskis.lv

SUP DĒĻU NOMA “SUP BROTHERS”
fb.com/supbrothers.lv

KEMPINGS “SEKO SAULEI”
Ūdens velosipēdu, SUP dēļu, kajaku, laivu noma, izbraucieni ar plostu, pirts.
“Niedras”, Priedaine; sekosaulei.lv 

IZKLAIDĒTIES 
ATRAKCIJU PARKOS
DZINTARU MEŽAPARKĀ ir rotaļlaukumi bērniem, celiņi skrituļslidotājiem, 
skeitparks un strītbola laukums, kā arī 33 m augsts skatu tornis. Ziemā mežaparks 
pārvēršas par Gaismas parku, kuru rotā gaismas dekori. Atvērts visu gadu no 
plkst. 9.00 līdz 22.00. Ieeja bez maksas. Vasaras sezonā Dzintaru mežaparkā 
darbojas piedzīvojumu parks “Jūrmalas Tarzāns”, kur kokos izvietotas dažā-
du līmeņu un sarežģītības pakāpes trases, un “Jūrmalas tīklu parks” ar atspe-
rīgiem tīklu laukumiem, tuneļiem un slīdkalniņiem.
Lazdonas iela, Dzintari; jurmala.tarzans.lv, jurmalastikluparks.lv

ŪDENS ATRAKCIJU PARKS “LĪVU AKVAPARKS” 
Viļņu baseins, burbuļvannas, slīdkalniņi ar dažādu ātrumu nobraucieniem un siltas 
pirtis. Vasaras sezonā tiek atvērta arī āra atrakciju 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, burbuļvan-
nas, 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 “DAINA JŪRMALA BEACH HOTEL & SPA”
24 m garš peldbaseins ar kaskādēm, bērnu baseins, burbuļvannas, pirtis.
Mežsargu iela 4/6, Melluži; hoteldaina.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

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 veselī-
bas atjaunošanas un ārstniecisko procedūru piedāvājums.
Kolkas iela 20, Jaunķemeri; jaunkemeri.lv

DOTIES IZBRAUCIENĀ 
AR UPES KUĢĪTI
Ar upes kuģīti var doties izbraucienā maršrutā Rīga–Jūrmala vai pa Lielupi. 
Majoru piestātne, Rīgas iela 2A, Majori; rigaship.lv, rivercruises.lv

JŪRMALAS 
TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS 
CENTRS

Lienes iela 5, Majori, 
Jūrmala, LV-2015
T. +371 67147900

visitjurmala

info@jurmala.lv

visitjurmala.lv



BAUDĪT
PLUDMALES 
DAUDZVEIDĪBU
Viena no lielākajām Jūrmalas vērtībām ir 24 km garā smilšu pludmale. Tā ir pie-
tiekami gara, lai savām vēlmēm un noskaņojumam atbilstošāko nodarbi atrastu 
ikviens: te var patverties no pilsētas burzmas un pazvilnēt siltajās pludmales 
smiltīs, nopeldēties, baudīt gardu maltīti šarmantā kafejnīcā, uzspēlēt volejbolu, 
izbraukt ar ūdens motociklu un, protams, vērot neatkārtojamu saulrietu. Dien-
nakts tumšajās stundās iesakām doties pastaigā pa apgaismoto celiņu plud-
males posmā no Dzintariem līdz Majoriem. Aicinām izbaudīt Jūrmalas liedaga 
daudzveidību vienā no maršruta “Jūrtaka” posmiem.
coastalhiking.eu 

APMEKLĒT 
DZINTARU 
KONCERTZĀLI
Dzintaru koncertzāle ir ne tikai valsts nozīmes arhitektūras un vēstures piemineklis, 
bet arī viens no nozīmīgākajiem kultūras objektiem Jūrmalā – īsta pērle Baltijas jū-
ras krastā! Dienas laikā acis priecē tās neparastā arhitektūra, savukārt pievakarēs 
zālē ar izcilu akustiku notiek dažādi koncerti – gan klasiskās mūzikas, gan džeza, 
gan popmūzikas un citu žanru. Dzintaru koncertzāles kompleksā ietilpst vēsturiskā 
Mazā zāle, kuras būvniecība tika pabeigta 1936. gadā, un Lielā zāle – vasaras 
estrāde ar 2100 sēdvietām –, kuru atklāja 1962. gadā. Pēc rekonstrukcijas pasā-
kumus Mazajā zālē var rīkot visa gada garumā.
Turaidas iela 1, Dzintari; dzintarukoncertzale.lv

IZZINĀT MĀKSLU, 
VĒSTURI UN DABU 

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”. Vairākās izstāžu zālēs 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
19. gs. beigu piekrastes zvejnieka sēta ar tai raksturīgām ēkām, iedzīvi un darba-
rīkiem. Ieeja bez maksas. Par papildu maksu ir pieejami gida pakalpojumi, audio-
gids, 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
Restaurētās abu dzejnieku dzīves telpas un autentiski priekšmeti, kā arī ekspo-
zīcija, kas veltīta Raiņa un Aspazijas daiļradei. Par papildu maksu ir pieejami 
gida pakalpojumi un audiogids. J. Pliekšāna iela 5/7, Majori; aspazija-
rainis.lv

MĀKSLAS STACIJA “DUBULTI”
Laikmetīgās mākslas telpa, kas darbojas joprojām funkcionējošā dzelzceļa 
stacijā. Ieeja bez maksas. Dzelzceļa stacija “Dubulti”; fb.com/artstation-
dubulti

ĶEMERU ŪDENSTORNIS
42 metrus augstajā ūdenstornī iekārtota Ķemeru vēsturei un izcilām personībām 
veltīta ekspozīcija un apmeklētājiem pieejamas divas skatu platformas. Ieeja bez 
maksas; jumta skatu platformas apmeklējums – tikai ar iepriekšēju rezervāciju.
Tukuma iela 32, Ķemeri; visitjurmala.lv 

BULDURU IZSTĀŽU NAMS
Divās izstāžu zālēs tiek rīkotas dažādas tēlotājmākslas darbu izstādes. 
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 
Eksotiski un krāšņi tropu tauriņi no Dienvidamerikas, Āzijas un Āfrikas. 
Turaidas iela 10/12, Dzintari; jurmalastaurini.lv

ATKLĀT ĶEMERU 
KŪRORTA VĒSTURI
Nesteidzīgām pastaigām pieejams atjaunotais vēsturiskais Ķemeru kūrorta parks 
ar pagājušā gadsimta sākuma apbūvi, baznīcām, tiltiņiem un citiem vides objek-
tiem. Ievērības cienīgs ir sērūdeņraža minerālūdens avotiņš “Ķirzaciņa”, Mīlestī-
bas saliņa ar paviljonu-rotondu un krāšņs dārza parters pie viesnīcas “Ķemeri” 
ēkas. Parkā atrodas arī pēc rekonstrukcijas 2021. gadā atvērtais Ķemeru ūdens-
tornis, kur vasaras sezonā apskatei pieejamas ekspozīcijas par Ķemeru vēsturi un 
no diviem skatu laukumiem 12 un 42 metru augstumā var apskatīt skaisto apkārtni. 
Tukuma iela 32, Ķemeri; visitjurmala.lv 

IZPĒTĪT  
ARHITEKTŪRU
Izstrādātie pastaigu maršruti pa vēsturiskajām Jūr-
malas apkaimēm ikvienam ļaus patstāvīgi apskatīt 
labākos pilsētas arhitektūras paraugus, ieraudzīt brī-
nišķīgas dabas ainavas, kā arī atklāt Jūrmalas kūror-
ta vēstures faktus. Ģimenēm ar bērniem ir izveidoti 
orientēšanās maršruti pa Jūrmalas centru ar izzinošiem 
uzdevumiem. Maršrutu kartes un objektu apraksti pie-
ejami mājaslapā visitjurmala.lv

IEPAZĪT RAGAKĀPAS 
DABAS PARKU
Ap Ragakāpu, kas ir viena no Latvijā augstākajām kāpām, izveidota īpaši aizsar-
gājama dabas teritorija un ierīkotas labiekārtotas takas. Diskrētāku atpūtu plud-
malē var izbaudīt, pa liedagu aizejot līdz Lielupes grīvai. Pastaigu var apvienot ar 
Jūrmalas brīvdabas muzeja apmeklējumu – tas atrodas dabas parka teritorijā pie 
Lielupes ieteka, un tur apskatāma interesanta ekspozīcija par zvejnieka amatu un 
dzīvi 19. un 20. gadsimtā. 
Tīklu iela 1A, Buļļuciems

IZSTAIGĀT ĶEMERU 
NACIONĀLO PARKU
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 


