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Jūrmalas muzeji piedzīvo savu renesansi.

“Jūrmalas pilsētas muzeja” plašās izstāžu zāles aici

na iepazīt Jūrmalas kūrorta vēsturi daudzveidīgās 

mākslas un vēstures priekšmetu ekspozīcijās.

Restaurētā “Aspazijas māja” apmeklētājus apbur 

ar dzejisku trīsdesmito gadu šarmu un uz saistošiem 

kultūras notikumiem – literāriem pasākumiem, 

salonkoncertiem, lekcijām un diskusiju vakariem – 

pulcē radošo profesiju pārstāvjus un interesentus.

“Mākslas stacija Dubulti” ir unikāla ar savu atraša

nās vietu funkcionējošā dzelzceļa stacijā un apmek

lētājiem piedāvā  izsmalcinātas laikmetīgās mākslas 

izstādes, kamēr “Jūrmalas Brīvdabas muzejs” ir 

brīnišķīga vieta atpūtai ar ģimeni svaigā gaisā.

Jūrmalas muzeju saimei, kurai būtisku pienesumu 

sniedz arī privātās izstāžu zāles, ir piepulcējies vēl 

viens dārgakmens – “Raiņa un Aspazijas vasarnī

ca”, kas pēc rekonstrukcijas atmirdz jaunā spožumā.

Šis ceļvedis sniegs ieskatu Jūrmalas muzeju pasaulē, 

atklājot daudzveidīgas Jūrmalas kultūras dzīves 

nianses.

Informācija par Jūrmalas muzejiem, 

galerijām un izstāžu zālēm 

www.visitjurmala.lv

Vāka foto no izstādes 
“Mūsu 100 tautumeitas Latvijas simtgadei”

Foto: Artis Veigurs, Ivars Ķezbers, Kārlis Dambrāns, 
Mārtiņš Šmits
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Adrese: Tirgoņu iela 29, Majori
Tālr. +371 67761915
muzejs@jurmala.lv
fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

Darba laiks:
no 15. maija līdz 14. septembrim
pirmdiena, otrdiena – slēgts
trešdiena–svētdiena 10.00–18.00
no 15. septembra līdz 14. maijam
pirmdiena, otrdiena – slēgts
trešdiena–svētdiena 10.00–17.00
Muzeja apmeklējums – bez maksas.
Gida pakalpojumi ekskursiju grupām: 
LV 2,85 eiro, EN 7,11 eiro, RU 4,27 eiro.

Sabiedriskais transports: 
1., 3., 4., 5. autobuss
Vilciens: dzelzceļa līnija Rīga–Tukums, stacija “Majori”.

Jūrmalas pilsētas muzejs apmeklētājiem pa-
stāstīs par Jūrmalas kūrorta pirmsākumiem un 
attīstību no 19. gs. beigām līdz pat mūsdienām. 
Muzeja pastāvīgā ekspozīcija „Bērns kūrortā“ 
fotogrāfijās, grāmatās, spēlēs un rotaļlietās 
rosinās atmiņas par bērnību, bet vismazākajiem 
apmeklētājiem sniegs iespēju iejusties pludmales 
atmosfērā, muzejā būvējot smilšu pilis. Multi-
mediālā ekspozīcija „RAIŅA T ELPA. Plašums. 
Dziļums. Bezgalība”  ir pieskāriens vārdiem, 
domām un idejām, tas ir aicinājums satikties ar 
latviešu dižgaru Raini un sevi.
Jūrmalas pilsētas muzeja izstāžu zālēs gadā no-
tiek vidēji 20 dažādas mākslas un kultūrvēstures 
izstādes, muzejā notiek arī radoši pasākumi un 
darbnīcas bērniem.

JŪRMALAS
PILSĒTAS MUZEJS
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Aspazijas māja Dubultos ir neparastākais un 
skaistākais Jūrmalas muzejs. Pēc dzejnieces 
vēlējuma, Aspazijas māja kļuvusi par rakstnieku, 
mākslinieku, fotogrāfu – Jūrmalas, Rīgas un 
Latvijas inteliģences tikšanās mājvietu. Aspazijas 
mājā notiek radošie vakari, lekcijas, dzejas lasī-
jumi – mūzika, māksla un vēsture rada Aspazijas 
mājas īpašo auru, savukārt aizgājušā laikmeta 
garu sajust palīdz atjaunotā ekspozīcija, kas 
ietver ne tikai autentiskus pagājušā gadsimta 
pirmās puses interjera un sadzīves priekšmetus, 
bet arī projekcijas tehnikā radītas hologrammas 
un izzinošas interaktīvas spēles. 

Adrese:  Z. Meierovica prosp. 18/20, Dubulti
Tālr. +371 67769445
aspazijas.maja@jurmala.lv
fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS

Darba laiks:  
no 15. maija līdz 14. septembrim
svētdiena, pirmdiena – slēgts
otrdiena–sestdiena 10.00–18.00
no 15. septembra līdz 14. maijam
svētdiena, pirmdiena – slēgts
otrdiena–sestdiena 10.00–17.00
Muzeja apmeklējums – bez maksas.

Apmeklētāju skaits grupā maksimāli 15 personas. 
Ekskursijas un apmeklējumus grupām pieteikt iepriekš. 
Ekskursija gida pavadībā: 
LV 2,85 eiro, EN 7,11 eiro, RU 2,85 eiro.

Sabiedriskais transports: 
1., 3., 4., 5. autobuss
Vilciens: dzelzceļa līnija Rīga–Tukums, stacija “Dubulti”.

ASPAZIJAS
MĀJA
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Jūrmalas brīvdabas muzejs izvietots Buļļuciemā, 
Raga kāpas dabas parka pakājē un ir lielākais un 
atraktīvākais muzejs Jūrmalā. Muzejā izveidota 
19. gs. beigu un 20. gs. sākuma piekrastes zve-
jnieka sēta ar tai raksturīgām ēkām – tīklu būda, 
dzīvojamā māja, klēts, zivju kūre, peldu būda u.c. 
Muzejs īpaši lepojas ar plašo enkuru un zvejas 
laivu kolekciju, bagātīgāko virvju un striķu vīšanas 
piederumu un materiālu kolekciju Latvijā. Jūlija 
un augusta ceturtdienās apmeklētāji tiek aicināti 
piedalīties virvju vīšanas un tīklu lāpīšanas meis-
tarklasēs, savukārt gardēžiem tiek piedāvāti zivju 
kūpināšanas paraugdemonstrējumi, kam seko karsti 
kūpinātu zivju baudīšana.

Adrese: Tīklu iela 1a, Buļļuciems, Lielupe
Tālr: +371 67754909
daiga.sejane@jurmala.lv
www.jbmuzejs.lv
fb.com/jbmuzejs

Darba laiks:
no 15. maija līdz 14. septembrim
pirmdiena – slēgts, otrdiena–svētdiena 10.00–18.00
no 15. septembra līdz 14. maijam
pirmdiena – slēgts, otrdiena–svētdiena 10.00–17.00
Muzeja apmeklējums – bez maksas. 
Ieejas maksa pasākumā “Ceturtdiena – zivju diena” 1 eiro. 
Gida pakalpojumi ar iepriekšēju pieteikšanos ekskursiju grupām 
(līdz 25 personām): LV 4,27 eiro, EN 7,11 eiro, RU 7,11 eiro.

Sabiedriskais transports: 
1., 5. autobuss

JŪRMALAS
BRĪVDABAS
MUZEJS
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Eiropā vienīgā laikmetīgās mākslas telpa, kas 
darbojas joprojām funkcionējošā dzelzceļa 
stacijas ēkā. “Mākslas stacija Dubulti” ir izcils 
piemērs, kā apvienot transporta, kultūras un 
publiskās pārvaldes resursus, lai radītu unikālu 
un ikvienam pieejamu mākslas platformu.
Dubultu stacijas ēka ir būvēta 1977. gadā 
un pēc arhitekta Igora Javeina ieceres rada 
asociācijas ar bangojošu jūru. Pēc 2015. gadā 
veiktās stacijas atjaunošanas šeit ierīkota pro-
fesionāli vadīta laikmetīgās mākslas galerija ar 
mainīgu ekspozīciju.

MĀKSLAS STACIJA
DUBULTI

Adrese: Mākslas stacija Dubulti, Dubultu stacija
Tālr. +371 29548719 
dubulti.art.station@gmail.com 
fb.com/artstationdubulti

Darba laiks:
no jūnija līdz augustam katru dienu 8.00–21.00
no septembra līdz maijam katru dienu 8.00–18.30 
Izstāžu zāles apmeklējums – bez maksas.

Sabiedriskais transports: 
1., 3., 4., 5. autobuss
Vilciens: dzelzceļa līnija Rīga–Tukums, stacija “Dubulti”.

4

9



Bulduru Izstāžu nama ēka celta 1920. gadā 
un sevī iemieso Jūrmalas koka būvniecības 
labāko tradīciju esenci. 
Divas izstāžu zāles un arī izstāžu nama 
brīvdabas teritorija ir pilnībā atvēlēta mākslai, 
inovatīviem un kreatīviem procesiem – izstāžu 
zālēs mājvietu rod mākslas izstādes un apmek-
lētājus iesaistošas mākslas akcijas, mākslas 
telpu veidojot par svarīgu pieturas punktu 
ikvienam radošuma meklētājam. 
Bulduru izstāžu namā darbojas arī folkloras 
kopa, vizuālās mākslas studija un aušanas 
studija.

Adrese: Muižas iela 6, Bulduri
Tālr. +371 67752472
fb.com/BulduruIzstazuNamsBulduriExhibitionHouse

Darba laiks:
otrdiena–piektdiena 12.00–19.00
sestdiena 12.00–16.00
svētdiena, pirmdiena – slēgts
Izstāžu zāles apmeklējums – bez maksas.

Sabiedriskais transports: 
1., 3., 4., 5. autobuss
Vilciens: dzelzceļa līnija Rīga–Tukums, stacija “Bulduri”.

BULDURU 
IZSTĀŽU NAMS
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Mākslas skolas izstāžu zālē iespējams aplūkot 
gan skolas audzēkņu darbus, gan arī dažādu 
viesmākslinieku izstādes, taču galvenais izstāžu 
zāles pienesums ir parādīt profesionālo māk-
slinieku radošo darbību, īpaši izceļot viņu ieguldī-
jumu bērnu un jauniešu grāmatu ilustrāciju jomā.
Izstāžu zāle apmeklētājiem atvērta visa gada 
garumā un tiek izmantota arī kā palīglīdzeklis, 
radot iespēju audzēkņiem attīstīt savas iemaņas, 
iedvesmojoties no pieredzējušu mākslinieku 
darbiem.

Adrese: Strēlnieku prospekts 30, Jaundubulti
Tālr. +371 67767529
jmsk@edu.jurmala.lv
www.jurmala.makslasskola.lv
fb.com/JurmalasMaksla

Darba laiks:
pirmdiena–piektdiena 13.00–20.00
sestdiena 10.00–18.00
svētdiena 10.00–15.00
Ieeja – bez maksas.

Sabiedriskais transports: 
4. autobuss
Vilciens: dzelzceļa līnija Rīga–Tukums, stacija “Jaundubulti”.

JŪRMALAS 
MĀKSLAS SKOLAS 
IZSTĀŽU ZĀLE
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Izstāžu zāle darbojas vēsturiskā jūgendstila 
koka arhitektūras pieminekļa ēkā, kas celta 
1898. gadā. Šeit aplūkojamas latviešu un ār-
valstu mākslinieku gleznu, grafiku un tēlniecības 
darbu mainīgās ekspozīcijas. Vienlaikus ap-
skatāmas grafiķa Imanta Ozoliņa un fotogrāfes 
Intas Liniņas-Ozoliņas darba telpas. Izstāžu 
zālē notiek monoizrādes, grāmatu atvēršanas 
pasākumi un tikšanās ar interesantiem cilvēkiem. 
Izstāžu zāli apmeklēt aicināti arī bērni, kurus 
radošajās aktivitātēs ieinteresēs divu runču un 
draudzīgā suņa Dino klātbūtne.

INTAS UN IMANTA 
OZOLIŅU
IZSTĀŽU ZĀLE “IO”

Adrese: Kāpu iela 143/3, Vaivari
Tālr. +371 29401393
lazdasarkana@inbox.lv
divila3@inbox.lv

Darba laiks: Apmeklējumu aicināti pieteikt pa tālruni.

Sabiedriskais transports: 
4., 5. autobuss
Vilciens: dzelzceļa līnija Rīga–Tukums, stacija “Vaivari”.
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Sanatorijā izvietotais muzejs stāsta par Jūrmalas 
kūrorta pirmsākumiem un attīstību no 19. gs. 
beigām līdz mūsdienām. Šeit aplūkojamas senas 
medicīniskas iekārtas, interesanti aksesuāri, 
fotogrāfijas un vēsturiski dokumenti. Jūrmalas 
Kūrorta vēstures muzejs sanatorijā “Jantarnij 
Bereg” tika atklāts 2009. gadā un ir veidots 
sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas muzeju.  

SANATORIJAS 
“JANTARNIJ BEREG” 
JŪRMALAS KŪRORTA
VĒSTURES MUZEJS

Adrese: Zvīņu iela 2, Jaunķemeri
Tālr. +371 67735950
manager@sanatorij.lv
www.sanatorij.lv

Darba laiks:
Ekskursijas pa muzeju un sanatoriju notiek otrdienās 15.00–17.00 
un sestdienās 11.00–13.00, dalību vēlams pieteikt iepriekš, 
sazinoties pa tālruni vai e-pastā.
Maksa par ekskursiju 4,50 eiro.

Sabiedriskais transports: 
5., 6. autobuss
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“Inner Light” ir ne tikai mākslas galerija un gleznu 
teātris, bet arī interesants un aizraujošs tūrisma 
objekts, kur iespējams ne vien skatīt mirdzošas 
gleznas, bet pašiem tās arī gleznot.
Katra mākslinieka Vitālija Jermolajeva radītā 
glezna slēpj sevī gaismas noslēpumu. Īpašā 
apgaismojumā mākslas darbi sāk mirdzēt, un 
skatītājam redzamās gleznas vietā parādās cits, 
iepriekš it kā apslēptais gleznas variants.
Galerijā ir atvērts vīna veikals – bārs “Inner  Light 
Wine”, kas apmeklētājiem piedāvā franču vīnu 
kolekcijas ar Vitālija Jermolajeva gleznu repro-
dukcijām uz etiķetēm.
Kā interesantu papildinājumu dažādām svinībām 
un korporatīvajiem pasākumiem galerija piedāvā 
arī gleznošanas meistarklases.

MIRDZOŠO GLEZNU 
GALERIJA – TEĀTRIS 
“INNER LIGHT”

Adrese: Omnibusa iela 19, Majori
Tālr. +371 22327741; +371 296285171
artrez@inbox.lv 
fb.com/ludmila.jermolajeva.3 

Darba laiks: katru dienu 11.00–17.00
Biļete  pieaugušajiem 5 eiro 
Biļete studentiem un grupām (10 personas) 3 eiro
Biļete skolēniem un senioriem 1 eiro

Sabiedriskais transports: 
1., 3., 4., 5. autobuss
Vilciens: dzelzceļa līnija Rīga–Tukums, stacija “Majori”.
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Jūrmala ir diženāko latviešu dzejnieku Raiņa 
un Aspazijas iedvesmas pilsēta. Vasarnīcas 
telpas ar autentiskiem priekšmetiem un muzeja 
izstāžu zāles ļauj izjust tos laikus, kad dzejnieku 
pāris radīja izcilus literāros darbus, kas atstājuši 
neizdzēšamas pēdas ne tikai latviešu literatūrā, 
bet arī mūsu valodā un dzīvesziņā.

RAIŅA
UN ASPAZIJAS
VASARNĪCA

Adrese: J. Pliekšāna iela 5/7, Majori
Tālr. +371 67764295
rainis.vasarnica@memorialiemuzeji.lv
www.aspazijarainis.lv

Darba laiks:
otrdiena–sestdiena 10.00–17.00
pirmdiena, svētdiena – slēgts
Biļešu cena: 2 eiro,
skolēniem, studentiem, senioriem 1 eiro,
ģimenei ar bērniem 3 eiro.
Ekskursija gida pavadībā: 
LV 5,00 eiro, EN 7,00 eiro, RU 7,00 eiro. 
Audiogids 3,00 eiro.

Sabiedriskais transports: 
1., 3., 4. autobuss
Vilciens: dzelzceļa līnija Rīga–Tukums, stacija “Majori”.
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JŪRMALAS 
PILSĒTAS MUZEJA 
SUVENĪRU VEIKALĀ 

iespējams iegādāties oriģinālus Jūrmalas 
suvenīrus – autentiskā tehnikā darinātus 
20. gadsimta sākuma stila peldkostīmus, 
krūzītes, grāmatas un atklātnes, dāvanas 
un mīļlietiņas – piemiņai no Jūrmalas.

Adrese: Tirgoņu iela 29, Majori

Darba laiks:
no 15. maija līdz 14. septembrim
pirmdiena, otrdiena – slēgts
trešdiena–svētdiena 10.00–18.00

no 15. septembra līdz 14. maijam
pirmdiena, otrdiena – slēgts
trešdiena–svētdiena 10.00–17.00



visitjurmala

info@jurmala.lv

www.visitjurmala.lv


