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Ūdens atrakciju parks 
“Līvu akvaparks”
Ziemeļeiropā lielākais slēgta tipa akvaparks ar vairāk nekā 
20 slīdkalniņiem un vairāk nekā 10 baseiniem, spa kompleksu 
ar pirtīm. Akvaparka teritorijā ir bistro, kur pēc izklaides var 
baudīt sātīgu maltīti.

PIEDĀVĀJUMS
Akcija “Brauc ar klasi!” no 23. septembra līdz 30. oktobrim.
Akcijas noteikumi un cenas:
•piedāvājums spēkā tikai skolu un koledžu audzēkņiem un 
    pedagogiem;
•minimālais grupas lielums – 10 skolēni;
•biļetes cena skolēnam – 14,90 EUR (4 stundas);
•biļetes cena pavadošajam skolotājam 
    (viens uz katriem 10 skolēniem) – 9,50 EUR;
•pusdienas – 4,50 EUR/pers.

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Vilciens Rīga–Tukums, pietura “Bulduri” vai “Lielupe”.
No dzelzceļa pieturas līdz akvaparkam – 10 minūšu gājiens.
Autobuss Rīga–Talsi, Nr. 795 Rīga–Dubulti–Talsi, 
Nr. 795 Rīga–Dubulti–Kolka, pietura “Lielupe”.  
No autobusa pieturas līdz akvaparkam – 5 minūšu gājiens.
Mikroautobuss Nr.7023 Rīga–Sloka vai Rīga–”Spice”–Valteri–Jaunķemeri. 
No mikroautobusa pieturas līdz akvaparkam – 5 minūšu gājiens.

DARBA LAIKS
Ceturtdienās, piektdienās plkst. 12.00–21.00, 
sestdienās plkst. 11.00–21.00, svētdienās 
plkst. 11.00–20.00, pirmdienās – trešdienās slēgts.

ADRESE, KONTAKTINFORMĀCIJA
Viestura iela 24, Jūrmala; +371 67147240; 
baiba@akvaparks.lv;  www.akvaparks.lv

IZMĒĢINIET SPĒKU UN VEIKLĪBU 
PIEDZĪVOJUMU TRASĒS
Sajūtiet komandas garu un draugu izpalīdzīgo roku, kopā dodoties azartiski sportiskā piedzīvojumā 
“Jūrmalas Tarzāna” un Jūrmalas Tīklu parka trasēs Dzintaru mežaparkā vai jautrā un slapjā 
piedzīvojumā “Līvu akvaparkā”. 
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SKOLĒNU EKSKURSIJAS 
JŪRMALĀ
Pavadiet laiku ārpus skolas jautri, kopā ar klasi dodoties piedzīvojumā uz Jūrmalu:
izmēģiniet spēku un veiklību piedzīvojumu trasēs, piedalieties orientēšanās spēlēs un
iepazīstiet pilsētu, uzziniet Aspazijas un Raiņa mīlestības stāstu, uzkāpiet 42 metrus
augstajā ūdenstornī, izstaigājiet purvus ar īpašajām purva kurpēm un, protams, visi
kopā nobildējieties pie Jūrmalas burtiem pludmalē.

Vairāk informācijas par Jūrmalu un ekskursiju organizēšanu:
Jūrmalas Tūrisma informācijas centrs
www.visitjurmala.lv
+371 67147900



Dzintaru mežaparks
Parka 14 hektārus plašajā teritorijā ir ierīkoti bērnu rotaļlaukumi, 
asfaltēti celiņi skrituļslidotājiem un gājējiem, skeitparks, strītbola 
laukumi un kafejnīcas. Parkā ir 33 metrus augsts skatu tornis. 
Ziemā parku rotā krāšņi un daudzveidīgi LED gaismu dekori.

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Vilciens Rīga–Tukums, pietura “Dzintari”.
No dzelzceļa pieturas līdz mežaparkam – 12 minūšu gājiens.

DARBA LAIKS
Atvērts no maija līdz oktobra beigām katru dienu
plkst. 10.00–20.00.

ADRESE, KONTAKTINFORMĀCIJA
Lazdonas iela, Dzintaru mežaparks; +371 27088061;
jurmala.tarzans.lv; jurmalastikluparks.lv

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Vilciens Rīga–Tukums, pietura “Dzintari”.
No dzelzceļa pieturas līdz mežaparkam – 12 minūšu gājiens.

DARBA LAIKS
Atvērts katru dienu plkst. 9.00–22.00.
Ieeja bez maksas.

ADRESE, KONTAKTINFORMĀCIJA
Lazdonas iela, Dzintari.

ATKLĀJIET JŪRMALU 
ORIENTĒŠANĀS SPĒLĒS
Iepazīstiet Jūrmalu, dodoties aizraujošos un izzinošos 
pārgājienos pa pilsētu un, izmantojot karti ar
uzdevumiem, meklējot kontrolpunktus pilsētas vidē – 
Bulduros, Majoros un Kauguros. Spēles bez
maksas ir pieejamas mājaslapā www.visitjurmala.lv.

Piedzīvojumu parki “Jūrmalas 
Tarzāns” un Jūrmalas Tīklu parks
“Jūrmalas Tarzāns” piedāvā dažādu sarežģītības līmeņu trases ar
daudzveidīgiem šķēršļiem, savukārt Jūrmalas Tīklu parks aicina
izmēģināt atsperīgus tīklu laukumus un nervus kutinošus tuneļus
starp koku galotnēm.

PIEDĀVĀJUMS

Īpašas cenas skolēnu grupām:

•biļetes cena piedzīvojumu parkā “Jūrmalas Tarzāns”:
    skolēniem līdz 9 gadu vecumam – 10 EUR/pers.;
    no 10 līdz 17 gadu vecumam – 12 EUR/pers.;
•biļetes cena Jūrmalas Tīklu parkā: 8 EUR/pers.



SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Vilciens Rīga–Tukums, pietura “Dubulti”.
No dzelzceļa pieturas līdz muzejam – 5 minūšu gājiens.

DARBA LAIKS
Otrdienās–sestdienās plkst. 10.00–17.00, 
svētdienās, pirmdienās – slēgts.

ADRESE, KONTAKTINFORMĀCIJA
Zigfrīda Meierovica prospekts 18/20, Dubulti; 
+371 67769445; fb.com/aspazijas.maja

Raiņa un Aspazijas vasarnīca
Vasarnīcas telpu autentiskā vide ļauj izjust to laiku, kad dzejnieku pāris vasarās 
Majoros atpūtās, baudīja mieru un klusumu un ļāvās radošai iedvesmai. Krāšņā 
pamatekspozīcija “Es un Tu” vēsta par Raiņa un Aspazijas mīlestību, dzīves un 
daiļrades virsotnēm, bet izstāžu zālēs regulāri notiek mākslas izstādes un pasākumi.

PIEDĀVĀJUMS

• Tematiskā ekskursija “Raiņa un Aspazijas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas “Es un 
Tu” un memoriālo istabu iepazīšana”. Vecuma grupa: 1.–12. klase. Ilgums: 1 stunda. 
Dalībnieku skaits: 10–25. Ekskursijas maksa skolēniem: 1 EUR/pers.

• Pārgājiens pa Raiņa un Aspazijas dzīves un mīlestības vietām Jūrmalā un izstāde 
“Rainis un jūra”. Vecuma grupa: 7.–12. klase. Ilgums: 2,5 stundas. Dalībnieku skaits: 10–30. 
Ekskursijas maksa skolēniem: 2 EUR/pers.

• Nodarbība “Sajūtu ceļojums”. Vecuma grupa: 7.–12. klase. Ilgums: 1 stunda. 
Dalībnieku skaits: līdz 20. Nodarbības maksa skolēniem: 2 EUR/pers.

• Nodarbība “Ciemos pie pasaciņas”. Vecuma grupa: 1.–3. klase. Ilgums: 1 stunda. 
Dalībnieku skaits: 10–30. Nodarbības maksa skolēniem: 2 EUR/pers.

• Nodarbība “Septiņu kraukļu noslēpumi”. Vecuma grupa: 4.–6. klase. Ilgums: 1 stunda. 
Dalībnieku skaits: 10–30. Nodarbības maksa skolēniem: 2 EUR/pers.

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Vilciens Rīga–Tukums, pietura “Dzintari” vai “Majori”.
No dzelzceļa pieturas līdz muzejam – 16 minūšu gājiens.

DARBA LAIKS
Otrdienās–sestdienās plkst. 10.00–17.00, 
pirmdienās, svētdienās – slēgts.

ADRESE, KONTAKTINFORMĀCIJA
Jāņa Pliekšāna iela 5/7, Majori; +37167764295, 
+371 29239472; www.memorialiemuzeji.lv.

Aspazijas māja
Aspazijas māja ir neparastākais un skaistākais muzejs Jūrmalā. Tās īpašo auru rada 
dažādi vēstures, mūzikas un mākslas pasākumi, savukārt sajust aizgājušā laikmeta 
garu palīdz atjaunotā ekspozīcija, kas ietver ne tikai autentiskus pagājušā gadsimta 
pirmās puses interjera un sadzīves priekšmetus, bet arī videoprojekcijas tehnikā 
radītas hologrammas un izzinošas interaktīvas spēles. Aspazijas ielas galā apskatāma 
tēlnieces Olgas Šilovas veidotā skulptūra “Aspazija kāpās”.

PIEDĀVĀJUMS

Ieeja bez maksas.
Gida pakalpojumi grupām (ne vairāk kā 15 personas), iepriekš
piesakoties:
• latviešu valodā – 8 EUR;
• angļu valodā – 15 EUR.

UZZINIET ASPAZIJAS UN RAIŅA 
MĪLESTĪBAS STĀSTU
Jūrmala ir vieta, kur Aspazija un Rainis pavadīja lielu savas dzīves daļu. Dodieties tematiskās
ekskursijās, piedalieties nodarbībās vai dodieties pārgājienā pa šo izcilo dzejnieku dzīves un
mīlestības vietām.



Ķemeru nacionālais parks
Ķemeru nacionālais parks ir trešais lielākais nacionālais parks
Latvijā. Nozīmīgākās tā dabas vērtības: neskarti augstie sūnu purvi,
īpaši Lielais Ķemeru tīrelis, ligzdojošiem ūdensputniem bagāti
seklie piekrastes ezeri – Kaņieris un Slokas ezers –, ar sausu priežu
mežu klātas kāpas jūras piekrastē un iekšzemē, palieņu pļavas,
kaļķaini zāļu purvi, sērūdeņu minerālūdens veidošanās vietas un
avoti, starptautiski nozīmīgas migrējošo putnu atpūtas vietas.

PIEDĀVĀJUMS

•Melnalkšņu dumbrāja laipa (garums ~ 0,6 km)
Taka ved pa vēsturiskā Ķemeru kūrorta parka celiņiem. Pastaigas
laikā var iepazīt pārmitru platlapju mežu – melnalkšņu dumbrāju ‒
Vēršupītes krastos.
•Slokas ezera dabas taka (garums ~ 4 km)
Taka sākas un beidzas pie Slokas ezera, netālu no 7 metrus augstā
putnu vērošanas torņa. Vienā virzienā taka iet gar ezera krastu, 
otrā – cauri mežam.
•Lūžņu grāvja avots (garums ~ 3 km)
Viens no spēcīgākajiem Ķemeru apkārtnes sēravotiem; atklāts
19. gadsimta beigās, rokot Lūžņu grāvi. Uz avotu pa meža ceļiem
ved 3 kilometrus garš marķēts maršruts.
•Mežtakas posms no Melnezera līdz jūrai (garums ~ 5 km)
Mežtaka ir Eiropas garās distances pārgājienu maršruta E11 daļa
Baltijas valstīs, kas ved cauri Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
skaistākajiem mežiem, reģionālajiem, dabas un nacionālajiem
parkiem.
Dabas taku apmeklējums – bez maksas.

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Melnalkšņu dumbrāja laipa: vilciens Rīga–Tukums, pietura
“Ķemeri”; pilsētas autobuss Nr. 6 vai ar kājām līdz pieturai “Meža
māja”. Taka sākums – pie informācijas centra “Meža māja”.

Slokas ezera dabas taka: vilciens Rīga–Tukums, pietura
“Ķemeri”; pilsētas autobuss Nr. 6, pietura “Melnezers”; tālāk sekot
marķējumam dabā.

Lūžņu grāvja avots: vilciens Rīga–Tukums, pietura “Ķemeri”;
pilsētas autobuss Nr. 6 vai ar kājām līdz pieturai “Meža māja”; tālāk
sekot marķējumam dabā.

Mežtakas posms no Melnezera līdz jūrai: vilciens Rīga–Tukums,
pietura “Ķemeri”; pilsētas autobuss Nr. 6 līdz pieturai
“Melnezers”; tālāk sekot marķējumam dabā, kas sākas pie
Melnezera.

DARBA LAIKS
Dabas takas pieejamas jebkurā laikā.

ADRESE, KONTAKTINFORMĀCIJA
Ķemeru nacionālā parka informācijas centrs “Meža 
māja”; +371 67730078, +371 26424972.

DODIETIES PĀRGĀJIENĀ PA 
JŪRMALAS DABAS TAKĀM
Apmeklējiet Ragakāpas dabas parku un ieskatieties seno latviešu zvejnieku sētā Jūrmalas
Brīvdabas muzejā, kur vēsturiskās ēkas un būves ir atvestas no visas Latvijas. Interesanta
vieta pārgājieniem ir arī Ķemeru nacionālais parks – izvēlieties pastaigu pa kādu no dabas
takām, izstaigājiet purvus ar speciālajām purva kurpēm, uzkāpiet Slokas ezera skatu tornī un
organizējiet neaizmirstamu pikniku.



Dabas parks “Ragakāpa”
Ragakāpa ir vēja darbības rezultātā pārveidots 800 metrus garš un
100 metrus plats kāpu valnis. Dabas parks “Ragakāpa” izveidots, lai
aizsargātu Latvijas un Eiropas Savienības nozīmes īpaši
aizsargājamos biotopus (piemēram, mežainas piejūras kāpas), kā arī
īpaši aizsargājamo sugu (piemēram, pļavas silpurenes, priežu
sveķotājkoksngrauža, meža baloža) dzīvotnes. Parka teritorijā ir ļoti
vecas priežu audzes, kuru vecums sasniedz aptuveni 340 gadus.

PIEDĀVĀJUMS

Lai iepazīstinātu apmeklētājus ar teritorijas dabas vērtībām, dabas parkā ir 
izveidotas labiekārtotas pastaigu takas, kurāsierīkotas skatu platformas, 
drošas un ērtas kāpnes, izvietoti soliņi, atkritumu urnas, norādes un 
informatīvie stendi. Apmeklējums – bez maksas.

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Vilciens Rīga–Tukums, pietura “Lielupe”; tālāk – ar pilsētas
autobusu Nr. 1 līdz pieturai “Buļļuciems”.
No autobusa pieturas līdz Jūrmalas Brīvdabas muzejam, kas
atrodas dabas parka “Ragakāpa” teritorijā, – 5 minūšu gājiens.

DARBA LAIKS
Dabas takas pieejamas jebkurā laikā.

ADRESE, KONTAKTINFORMĀCIJA
Tīklu iela 1A, Buļļuciems.

Jūrmalas Brīvdabas muzejs
Pastaigu Ragakāpas dabas parkā var apvienot ar Jūrmalas Brīvdabas
muzeja apmeklējumu. Muzejā izveidota 19. gadsimta
beigu – 20. gadsimta sākuma piekrastes zvejnieka sēta ar tai
raksturīgām ēkām. Muzejs īpaši lepojas ar plašo enkuru, zvejas
laivu un bagātīgāko virvju un striķu vīšanas piederumu un materiālu
kolekciju Latvijā, kā arī ar pastāvīgo ekspozīciju par laivu būves
attīstību Rīgas jūras līča piekrastē, kuras centrālais eksponāts ir
nepabeigta Kurzemes koka zvejas laiva dabiskā lielumā un
senlaicīgi amatnieku darba galdi un instrumenti.

PIEDĀVĀJUMS

•Muzeja apmeklējums un ekspozīcijas apskate bez maksas ar iespēju 
izmantot audiogidu latviešu, angļu, krievu un vācu valodā (skolēniem un studentiem – 
bez maksas). Grupā – ne vairāk par 36 cilvēkiem (muzejā ir pieejami 18 audiogidi, ko 
var klausīties pa pāriem).
•Ekspozīcijas apskate kopā ar gidu. Grupā ne vairāk par 25 cilvēkiem. 
Ekskursijas ilgums: aptuveni 1 stunda. Maksa grupai: 8 EUR.
•Pikniks muzejā pie ugunskura. Skolēnu grupām ir iespēja noīrēt muzeja 
teritoriju piknikam vai klases saliedēšanas pasākumam. Maksa par 1 stundu: 
1 EUR/pers. Ugunskurs ar sagatavotu malku: 6 EUR/h.
•Tematiska nodarbība “Viena diena zvejnieka dzīvē”. Nodarbības saturu 
var pielāgot visām vecuma grupām atbilstoši bērnu uztveres līmenim.
•Tematisku nodarbību cikls “Gadskārtas”. Nodarbībās bērni tiek iepazīstināti 
ar latviešu tradīcijām un gadskārtu svētkiem – Miķeļdienu, Mārtiņdienu, Meteņiem, 
Lieldienām – zvejnieku sētā. Mērķauditorija – pirmsskolas un sākumskolas vecuma 
bērni (5–8 gadi).
•Tematiska nodarbība “Literārie tēli atdzīvojas muzejā. Viļa Lāča novele 
“Vanadziņš””. Nodarbība paredzēta 5.–9. klasei. 
Nodarbībās var piedalīties ne vairāk par 20 dalībniekiem. Ja bērnudārza grupā vai 
klasē ir vairāk bērnu, tiek piedāvātas divas paralēlas nodarbības. Nodarbības cena: 
20 EUR. Nodarbības ilgums: 1 stunda (ja grupa ir sadalīta uz divām nodarbībām, 
kopējais laiks 1,2 stundas).

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Vilciens Rīga–Tukums, pietura “Lielupe”; 
tālāk – ar pilsētas autobusu Nr. 1 līdz pieturai “Buļļuciems”.
No autobusa pieturas līdz muzejam – 5 minūšu gājiens.

DARBA LAIKS
Otrdienās–svētdienās plkst. 10.00–17.00, 
pirmdienās – slēgts.

ADRESE, KONTAKTINFORMĀCIJA
Tīklu iela 1A, Buļļuciems; +371 67754909; 
www.jbmuzejs.lv



DARBA LAIKS
No 1. maija līdz 30. oktobrim katru dienu plkst. 
10.00–18.00. Pārējā laikā apmeklējums tikai kopā 
ar gidu ekskursijā pa Ķemeru kūrorta parku (pēc 
iepriekšēja pieteikuma, tālr. +371 29126551).

Ķemeru kūrorta parks
Senākais un lielākais publiskais dārzs Latvijā ārpus Rīgas.
1839. gadā to sāka veidot Rīgas daiļdārznieks Kārlis Heinrihs
Vāgners. Parkā var apskatīt Mīlestības saliņu ar rotondu, paviljonu
un sēravotu “Ķirzaciņa”, vēsturiskos tiltiņus un pieminekli Ķemeru
kūrorta dibinātājiem un direktoriem. Parka teritorijā atrodas
Ķemeru ūdenstornis un Ķemeru viesnīcas ēka ar dārza parteru.
Parkā ir ierīkoti krāšņi apstādījumi.

PIEDĀVĀJUMS

Ekskursija skolēnu grupām: 3 EUR/pers. Grupā ne vairāk par 30 cilvēkiem.
Ekskursijas laikā būs iespēja uzzināt Ķemeru vēsturi, apskatīt parka arhitektūru, 
pasmaržot sērūdeni, kā arī apmeklēt Ķemeru ūdenstorni.

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Vilciens Rīga–Tukums, pietura “Ķemeri”.
Pilsētas autobuss Nr. 6 līdz pieturai “Sanatorija “Ķemeri””.
No dzelzceļa pieturas līdz parkam – 12 minūšu gājiens.

ADRESE, KONTAKTINFORMĀCIJA
Tukuma iela 32, Ķemeri; +371 29126551

Ķemeru ūdenstornis
Celts 1929. gadā pēc arhitekta Frīdriha Skujiņa projekta. Senākais
ūdenstornis pilsētā, valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
2021. gadā tika pabeigta vēsturiskā ūdenstorņa atjaunošana un
izveidots tūrisma informācijas centrs un ekspozīcija par Ķemeru
kūrorta vēsturi un izcilām personībām. Apmeklētājiem atvērti arī
divi skatu laukumi – viens 12 metru, otrs 42 metru augstumā.

PIEDĀVĀJUMS

Augšējā panorāmas laukuma apmeklējums – tikai ar iepriekšēju pieteikšanos 
mājaslapā www.visitjurmala.lv! Laukumā vienlaikus var atrasties 5 cilvēki. Pārējos 
ūdenstorņa stāvos vienlaikus var atrasties ne vairāk par 50 cilvēkiem.
Ieeja bez maksas.

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Vilciens Rīga–Tukums, pietura “Ķemeri”.
Pilsētas autobuss Nr. 6 līdz pieturai “Sanatorija “Ķemeri””.
No dzelzceļa pieturas līdz parkam – 15 minūšu gājiens.

ADRESE, KONTAKTINFORMĀCIJA
Tukuma iela 32, Ķemeri; +37167147902.

IESKATIETIES VĒSTURES LOGOS
Iepazīstiet Jūrmalas vēsturi, apmeklējot Jūrmalas muzeju un atjaunoto Ķemeru kūrorta parku,
kur var paviesoties atjaunotajā ūdenstornī un aplūkot tuvējo apkārtni no divām skatu
platformām. Ūdenstornī ir ierīkota arī izstāžu zāle, kur var apskatīt interesantu ekspozīciju
par Ķemeru kūrorta attīstību. Pēc tam dodieties uz jaunatklāto Kauguru parku, kur piknika
zonā varat apēst līdzpaņemtos našķus un jautri pavadīt laiku rotaļu un ārā trenažeru laukumos
vai skeitparkā.



DARBA LAIKS
Trešdienās–svētdienās plkst. 10.00–17.00, 
pirmdienās, otrdienās –slēgts.

PIESKARIETIES MĀKSLAI, KAS 
NAV GARLAICĪGA
Vai zinājāt, ka mākslas muzejs nav tikai klusums, gleznas pie sienas vai eksponāti stikla
vitrīnās? Muzejs var būt arī laba vieta laika pavadīšanai interesanti un aizraujoši! Jūrmalā ir
vairākas unikālas mākslas galerijas, piemēram, “Inner Light” ar gaismas gleznām un
mākslas stacija “Dubulti” – Eiropā vienīgā mākslas telpa, kas ierīkota funkcionējošā
dzelzceļa stacijā.

Jūrmalas muzejs
Muzeja krājumā ir daudz eksponātu, kas stāsta par dzīvi kūrortā no
19. gadsimta beigām līdz pat mūsdienām, apskatāma lielākā
peldkostīmu kolekcija Latvijā, Jūrmalas senās pastkartes,
ievērojamu mākslinieku darbi, kā arī zemūdens arheoloģijas
eksponāti.

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Vilciens Rīga–Tukums, pietura “Majori”.
No dzelzceļa pieturas līdz muzejam – 6 minūšu gājiens

ADRESE, KONTAKTINFORMĀCIJA
Tirgoņu iela 29, Majori; +371 67761915;
fb.com/JurmalasMuzejsJurmalaMuseum
Ieeja bez maksas.

DARBA LAIKS
Katru dienu no plkst. 9.00 līdz 17.30.

Mākslas stacija “Dubulti”
Eiropā vienīgā laikmetīgās mākslas izstāžu zāle, kas integrēta
joprojām funkcionējošā Dubultu dzelzceļa stacijā. Mākslas stacijā
“Dubulti” notiek labāko Latvijas mākslinieku personālizstādes un
starptautiski laikmetīgās mākslas projekti, pievēršot uzmanību
izstādei kā mākslas darba un skatītāja dialogam.

PIEDĀVĀJUMS

Ieeja bez maksas. Iespēja pieteikt ekskursiju.

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Vilciens Rīga–Tukums, pietura “Dubulti”.

ADRESE, KONTAKTINFORMĀCIJA
Dzelzceļa stacija “Dubulti”; +371 29548719;
fb.com/artstationdubulti



DARBA LAIKS
Otrdienās–sestdienās plkst. 10.00–17.00, 
svētdienās, pirmdienās – slēgts.

Bulduru Izstāžu nams
Bulduru Izstāžu nama ēka celta 20. gadsimta 20. gados un iemieso
sevī Jūrmalas koka arhitektūras labāko tradīciju esenci. Pirmajā
stāvā ir iekārtotas divas izstāžu zāles, kas atvēlētas dažādiem
mākslas žanriem – tēlniecībai, video, foto, glezniecībai,
performancēm utt. Izstāžu nama otrajā stāvā ir iespēja paviesoties
gleznotāja, izcilā ainavista Valda Buša (1924–2014) darbnīcā, kā arī
apskatīt mākslinieka gleznas un studijas.

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Vilciens Rīga–Tukums, pietura “Bulduri”.
No dzelzceļa pieturas līdz izstāžu namam – 5 minūšu gājiens.

ADRESE, KONTAKTINFORMĀCIJA
Muižas iela 6, Bulduri; +371 67752472; 
fb.com/bulduruizstazunams
Ieeja bez maksas.

DARBA LAIKS
Katru dienu plkst. 11.00–17.00.

Gaismas gleznu galerija 
“Inner Light”
“Inner Light” ir ne tikai mākslas galerija un gleznu teātris, bet arī
interesants un aizraujošs tūrisma objekts. Īpašā apgaismojumā
mākslas darbi sāk mirdzēt, un skatītājam redzamās gleznas vietā
parādās cits, iepriekš it kā apslēptais gleznas variants.
Galerija piedāvā arī gleznošanas meistarklases.

PIEDĀVĀJUMS

Galerijas apmeklējums skolēniem 1 EUR/pers.

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Vilciens Rīga–Tukums, pietura “Majori”.
No dzelzceļa pieturas līdz galerijai – 5 minūšu gājiens

ADRESE, KONTAKTINFORMĀCIJA
Omnibusa iela 19, Majori; +371 22327741;
www.yermolayev.eu



IZMĒĢINI AMATU PRASMI

“Ķemeru medus”
“Ķemeru medus” bišu saimes izvietotas Ķemeru nacionālā parka
teritorijā, iegūstot ekoloģiski tīru biškopības produkciju – medu,
ziedputekšņus, bišu maizi –, kuru uzņēmums piedāvā gan
privātpersonām, gan veikaliem, restorāniem, kafejnīcām un pat spa
saloniem. “Ķemeru medus” saviem produktiem rada arī pievienoto
vērtību, pārvēršot tos skaistās medus dāvanās.

PIEDĀVĀJUMS

Stāsts par dravniecību, vaska sveču tīšana un liešana, dažādu dekoru darbnīca.
Grupā – ne vairāk par 12 cilvēkiem.

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Vilciens Rīga–Tukums, pietura “Ķemeri”.

ADRESE, KONTAKTINFORMĀCIJA
Ķemeri; tālr. +371 26709141; www.kemerumedus.lv

Apģērbu zīmols “Cemme”
“Cemme” rada unikālu un interesantu apģērbu un aksesuārus gan
bērniem un pieaugušajiem, gan cilvēka labākajiem draugiem.
Izmantojot Eiropā sertificētus augstas kvalitātes audumus un pašu
zīmējumus, uzņēmums rada apģērbu, kas liks izcelties pūlī.
Izgatavo arī dažādus koka izstrādājumus un rotas.

PIEDĀVĀJUMS

Iepazīšanās ar sietspiedes tehniku un vēsturi, kā arī iespēja apdrukāt līdzpaņemto 
apģērbu vai auduma maisiņu. Grupā – līdz 10 cilvēkiem.

SABIEDRISKAIS TRANSPORTS
Vilciens Rīga–Tukums, pietura “Vaivari”.
No dzelzceļa pieturas līdz darbnīcai – 16 minūšu gājiens.

ADRESE, KONTAKTINFORMĀCIJA
Eduarda Veidenbauma iela 12A, Vaivari; +371 26361101;
www.cemmeshop.lv

VisitJurmala

VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR JŪRMALU
UN EKSKURSIJU ORGANIZĒŠANU:
Jūrmalas Tūrisma informācijas centrs
www.visitjurmala.lv
+371 67147900


