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Adrese: Tirgoņu iela 29, Majori 
Tālrunis: +371 67761915 
muzejs@jurmala.lv 
fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

Darba laiks:
no 15. maija līdz 14. septembrim 
trešdiena–svētdiena 10.00–18.00; 
pirmdiena, otrdiena – slēgts 
no 15. septembra līdz 14. maijam 
trešdiena–svētdiena 10.00–17.00; 
pirmdiena, otrdiena – slēgts 

Muzeja apmeklējums – bez maksas.
Gida pakalpojumi ekskursiju grupām, iepriekš piesakoties: 
latviešu valodā 8 EUR, angļu valodā 15 EUR, 
krievu valodā 15 EUR.

      Dzelzceļa stacija “Majori”.

Jūrmalas pilsētas muzejs apmeklētājiem pastāstīs par Jūr-
malas kūrorta pirmsākumiem un attīstību no 19. gs. līdz  
20. gs. beigām. Muzeja pastāvīgā ekspozīcija „Bērns kū-
rortā“ fotogrāfijās, grāmatās, spēlēs un rotaļlietās rosinās 
atmiņas par bērnību, bet vismazākajiem apmeklētājiem 
sniegs iespēju iejusties pludmales atmosfērā, muzejā bū-
vējot smilšu pilis. Multimediālā ekspozīcija “RAIŅA T ELPA. 
Plašums. Dziļums. Bezgalība” ir pieskāriens vārdiem, do-
mām un idejām, tas ir aicinājums satikties ar latviešu diž-
garu Raini un sevi. Jūrmalas pilsētas muzeja izstāžu zālēs 
gadā notiek vidēji 20 dažādas mākslas un kultūrvēstures 
izstādes, muzejā notiek arī radoši pasākumi un darbnīcas 
bērniem.

JŪRMALAS
PILSĒTAS MUZEJS
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Adrese:  Z. Meierovica prospekts 18/20, Dubulti 
Tālrunis: +371 67769445 
aspazijas.maja@jurmala.lv 
fb.com/aspazijas.maja

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

Muzeja apmeklējums – bez maksas. Apmeklētāju skaits 
grupā maksimāli 15 personas. 
Gida pakalpojumi ekskursiju grupām, iepriekš piesakoties: 
latviešu valodā 8 EUR, angļu valodā 15 EUR, 
krievu valodā 15 EUR. 
Audio gids (LV, ENG, RU, FR, DE): 2 EUR. 
Izglītojamiem, pensionāriem un invalīdiem – bez maksas. 

      Dzelzceļa stacija “Dubulti”.

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 lasījumi – mū-
zika, māksla un vēsture rada Aspazijas mājas īpašo auru, 
savukārt aizgājušā laikmeta garu sajust palīdz atjaunotā 
ekspozīcija, kas ietver ne tikai autentiskus pagājušā gad-
simta pirmās puses interjera un sadzīves priekšmetus, bet 
arī projekcijas tehnikā radītas hologrammas un izzinošas 
interaktīvas spēles. 
2020. gada rudenī Aspazijas ielas galā tika uzstādīta tēl-
nieces Olgas Šilovas skulptūra “Aspazija kāpās”.

ASPAZIJAS
MĀJA
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Adrese: Tīklu iela 1a, Buļļuciems 
Tālrunis: +371 67754909 
brivdabasmuzejs@jurmala.lv 
www.jbmuzejs.lv 
fb.com/jbmuzejs

Darba laiks:
no 15. maija līdz 14. septembrim 
otrdiena–svētdiena 10.00–18.00; pirmdiena – slēgts
no 15. septembra līdz 14. maijam 
otrdiena–svētdiena 10.00–17.00; pirmdiena – slēgts.

Muzeja apmeklējums – bez maksas. 
Gida pakalpojumi ekskursiju grupām līdz 25 personām, 
iepriekš piesakoties: latviešu valodā 8 EUR, 
angļu valodā 15 EUR, krievu valodā 15 EUR.
Audio gids (LV, ENG, RU, DE): 2 EUR. Izglītojamiem, 
pensionāriem un invalīdiem – bez maksas.  

      Dzelzceļa stacija “Lielupe”.

Muzejā izveidota 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma piekras-
tes zvejnieka sēta ar tai raksturīgām ēkām – tīklu būda, dzī-
vojamā māja, klēts, zivju kūre, peldu būda u.c. Muzejs īpaši 
lepojas ar plašo enkuru, zvejas laivu un bagātīgāko virvju 
un striķu vīšanas piederumu un materiālu kolekciju Latvijā, 
kā arī ar pastāvīgu ekspozīciju  “Laivu būves attīstība Rīgas 
jūras līča piekrastē”, kuras centrālais eksponāts ir dabiskā 
lielumā, nepabeigta Kurzemes koka zvejas laiva un senlai-
cīgi amatnieku darba galdi un instrumenti. Jūrmalas brīv-
dabas muzejā notiek tradicionālie pasākumi – Lieldienas, 
Muzeju nakts, Līgo svētku tradīcijas un Rudens ražas svētki. 
Ir pieejamas piknika un ugunskura vietas.  

JŪRMALAS 
BRĪVDABAS 

MUZEJS
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Mākslas stacija Dubulti ir Eiropā vienīgā profesionālā iz-
stāžu zāle, kas atrodas funkcionējošā stacijā. Tā darbojas 
kopš 2015. gada, kad septiņdesmitajos gados celtajā ēkā 
ar zīmīgo betona siluetu tika iemiesota ideja par sabied-
riskās telpas multifunkcionalitāti. Mākslas stacija Dubul-
ti veido labāko Latvijas mākslinieku personālizstādes un 
starptautiskus laikmetīgās mākslas projektus, pievēršot uz-
manību izstādei kā mākslas darba un skatītāja dialogam.

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

Darba laiks: katru dienu 9.00–18.30  

Izstāžu zāles apmeklējums – bez maksas. 
Ir iespēja pieteikt ekskursiju telefoniski vai e-pastā.

      Dzelzceļa stacija “Dubulti”.

MĀKSLAS STACIJA 
DUBULTI
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Adrese: Muižas iela 6, Bulduri 
Tālrunis: +371 67752472 
bulduruizstazunams@jurmala.lv
fb.com/BulduruIzstazuNamsBulduriExhibitionHouse

Darba laiks:
no 15. maija līdz 14. septembrim 
otrdiena – sestdiena 10.00-18.00; 
svētdiena, pirmdiena – slēgts
No 15. septembra līdz 14. maijam 
otrdiena – sestdiena 10.00 – 17.00; 
svētdiena, pirmdiena – slēgts

Izstāžu zāles apmeklējums – bez maksas.

      Dzelzceļa stacija “Bulduri”.

Bulduru Izstāžu nama ēka celta 1920. gadā un sevī ie-
mieso Jūrmalas koka būvniecības labāko tradīciju esenci. 
Divas izstāžu zāles ēkas 1.stāvā un arī izstāžu nama brīv-
dabas teritorija ir pilnībā atvēlēta mākslai, inovatīviem un 
kreatīviem procesiem – izstāžu zālēs mājvietu rod mākslas 
izstādes un apmeklētājus iesaistošas mākslas akcijas, 
mākslas telpu veidojot par svarīgu pieturas punktu ikvie-
nam radošuma meklētājam. 
Izstāžu nama 2. stāvā apmeklētājiem ir iespēja pavieso-
ties gleznotāja, izcila ainavista, Valda Buša (1924–2014) 
darbnīcā, kā arī apskatīt mākslinieka gleznas un studijas.

BULDURU 
IZSTĀŽU NAMS
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Mākslas skolas izstāžu zālē iespējams aplūkot gan skolas 
audzēkņu darbus, gan arī dažādu viesmākslinieku izstā-
des, taču galvenais izstāžu zāles pienesums ir parādīt pro-
fesionālo mākslinieku radošo darbību, īpaši izceļot viņu 
ieguldījumu bērnu un jauniešu grāmatu ilustrāciju jomā. 
Izstāžu zāle apmeklētājiem atvērta visa gada garumā un 
tiek izmantota arī kā palīglīdzeklis, radot iespēju audzēk-
ņiem attīstīt savas iemaņas, iedvesmojoties no pieredzēju-
šu mākslinieku darbiem.

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

Darba laiks:
no jūnija līdz augustam 
pirmdiena–piektdiena 11.00–19.00, 
sestdiena 10.00–14.00; svētdiena – slēgts 
no septembra līdz maijam 
pirmdiena – piektdiena 11.00–19.00, 
sestdiena 10.00–17.00; svētdiena – slēgts 

Izstāžu zāles apmeklējums – bez maksas.

      Dzelzceļa stacija “Jaundubulti”.

JŪRMALAS 
MĀKSLAS SKOLAS 

IZSTĀŽU ZĀLE
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Adrese: Jomas iela 35, Majori
Tālrunis: +371 67764446 
info@jkc.lv 
fb.com/jurmalaskultcentrs

Darba laiks: pirmdiena – sestdiena 12.00–18.00; 
svētdiena – slēgts.

Izstāžu zāles apmeklējums – bez maksas. 

      dzelzceļa stacija “Majori”.

Jūrmalas Kultūras centra nesen renovētā, plašā, gaišā iz-
stāžu zāle ir mākslinieku iecienīta personālo un kopprojek-
tu izstāžu vieta, kas apmeklētājiem pieejama visu gadu. 
Izstādes regulāri tiek mainītas, piedāvājot dažādu Latvi-
jas mākslinieku un mākslas tehniku iepazīšanu - grafikas, 
glezniecības, tēlniecības, porcelāna, stikla, foto, tekstila.   
Sadarbībā ar ārvalstu vēstniecībām, jūrmalniekiem un 
Jūrmalas viesiem nereti tiek piedāvāts ieskats aizrobežu 
mākslas un kultūras dzīvē.

JŪRMALAS 
KULTŪRAS CENTRA 

IZSTĀŽU ZĀLE

7

17



Adrese: Zvīņu iela 2, Jaunķemeri 
Tālrunis: +371 67735950, +371 67736500
manager@sanatorij.lv
www.sanatorij.lv

Ekskursijas pa muzeju notiek otrdienās 15.00–17.00 
un sestdienās 11.00–13.00, 
iepriekš piesakoties pa tālruni vai e-pastā. 
Maksa par ekskursiju 5 EUR.

Sanatorijā izvietotais muzejs stāsta par Jūrmalas kūrorta 
pirmsākumiem un attīstību no 19. gs. beigām līdz 20. gs. 
beigām. Šeit aplūkojamas senas medicīniskas iekārtas, 
interesanti aksesuāri, fotogrāfijas un vēsturiski dokumenti. 
Jūrmalas Kūrorta vēstures muzejs sanatorijā “Jantarnij Be-
reg” ir izveidots sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas muzeju.

SANATORIJAS 
“JANTARNIJ BEREG” 

JŪRMALAS KŪRORTA 
VĒSTURES MUZEJS
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Adrese: Omnibusa iela 19, Majori 
Tālrunis: +371 22327741
artrez@inbox.lv 
www.yermolayev.eu 
fb.com/ludmila.jermolajeva.3 

Darba laiks: katru dienu 11.00–17.00

Biļešu cena: 5 EUR, skolēniem un invalīdiem 1 EUR.

      Dzelzceļa stacija “Majori”.

“Inner Light” ir ne tikai mākslas galerija un gleznu teāt-
ris, bet arī interesants un aizraujošs tūrisma objekts. Katra 
mākslinieka Vitālija Jermolajeva radītā glezna slēpj sevī 
gaismas noslēpumu. Īpašā apgaismojumā mākslas darbi 
sāk mirdzēt, un skatītājam redzamās gleznas vietā pa-
rādās cits, iepriekš it kā apslēptais gleznas variants. Kā 
interesantu papildinājumu dažādām svinībām un korpo-
ratīvajiem pasākumiem galerija piedāvā arī gleznošanas 
meistarklases.

GALERIJA 
“INNER LIGHT”
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Adrese: J. Pliekšāna iela 5/7, Majori 
Tālrunis: +371 67764295 
rainis.vasarnica@memorialiemuzeji.lv
www.aspazijarainis.lv

Darba laiks:
no jūnija līdz augustam 
otrdiena–sestdiena 10.00–17.00 (trešdienās 12.00 – 19.00);
pirmdiena, svētdiena – slēgts 
no septembra līdz maijam 
otrdiena–sestdiena 10.00–17.00; 
pirmdiena, svētdiena – slēgts 

Biļešu cena: 2 EUR, skolēniem, studentiem, senioriem 1 EUR.
Ekskursija gida pavadībā pēc iepriekšējā pieteikuma: 
latviešu valodā 5 EUR, angļu valodā 7 EUR, 
krievu valodā 7 EUR. 
Audiogids (LV, RU, ENG, FR, DE): 3 EUR. 

      Dzelzceļa stacija “Majori”.

Jūrmala ir diženāko latviešu dzejnieku Raiņa un Aspazi-
jas iedvesmas pilsēta. Vasarnīcas telpas ar autentiskiem 
priekšmetiem un muzeja izstāžu zāles ļauj izjust tos laikus, 
kad dzejnieku pāris radīja izcilus literāros darbus, kas at-
stājuši neizdzēšamas pēdas ne tikai latviešu literatūrā, bet 
arī mūsu valodā un dzīvesziņā.

RAIŅA 
UN ASPAZIJAS 

VASARNĪCA
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Adrese: Turaidas iela 1, Dzintari 
Tālrunis: +371 26765802 
ekskursijas@dzintarukoncertzale.lv 
www.dzintarukoncertzale.lv 

Ekskursijas gida pavadībā pieejamas latviešu, krievu, 
angļu un vācu valodā pēc iepriekšējā pieteikuma. 
Maksimālais cilvēku skaits – 40.
Ekskursiju izcenojumi:
Grupai līdz 10 cilvēkiem – 30 EUR par grupu  
(iesk. pensionārus, studentus, represētos, invalīdus, skolēnus)
Grupai no 11–40 cilvēkiem – 3 EUR par personu; 
pensionāriem, studentiem, represētajiem, invalīdiem – 2 EUR; 
skolēniem – 1,50 EUR (uzrādot atbilstošu apliecību).   

      Dzelzceļa stacija “Dzintari”

Ekskursijas laikā pa Dzintaru koncertzāles kompleksu 
var  iepazīties ar koncertzāles vēsturisko un mūsdienīgo 
skatījumu, uzkāpt uz leģendārās Lielās zāles skatuves, kā 
arī apskatīt restaurēto, 1936. gadā celto vēsturisko Mazo 
zāli un izbaudīt tās brīnišķīgo akustiku. Apmeklētāji uzzi-
nās kādas slavenības šeit uzstājušās, nokļūs aizskatuvē un 
grimētavās, ieraudzīs VIP mākslinieku atpūtas istabu. 

EKSKURSIJAS
DZINTARU 
KONCERTZĀLĒ

11

24



visitjurmala.lv
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