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Jūrmala iesaka

Jūrmalā – veselīgā pilsētā – rudeni jau ceturto gadu sagaida ar aktivitātēm jūr-
malnieku un pilsētas viesu veselības un labsajūtas uzlabošanai.
Ar bezmaksas vingrošanas nodarbībām, meistarklasēm un lekcijām par veselī-
gu dzīvesveidu, profilaktiskām veselības pārbaudēm un procedūrām labsajūtas 
veicināšanai Labsajūtas rudens aktivitātes Jūrmalā norisināsies vairāku mēnešu 
garumā.
Labsajūtas rudens Jūrmalā ir laiks, kad jūrmalnieki un pilsētas viesi var uzzināt 
par iespējām dzīvot veselīgāk, justies labāk, izmēģināt ko jaunu un jaunatklātās 
aktivitātes izmantot arī turpmāk ikdienā.
Jūrmalas viesnīcas Labsajūtas rudens ietvaros piedāvā īpašas SPA programmas 
par pievilcīgām cenām, restorāni sarūpē rudens garšu ēdienkarti un gardas brīv-
dienu vēlās brokastis.

Ar labsajūtas rudens piedāvājumiem var iepazīties vietnē 
www.visitjurmala.lv 

LABSAJŪTAS 
RUDENS
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BEZMAKSAS SKRITUĻSLIDOŠANAS NODARBĪBAS 
KOPĀ AR LIZU UN BĀRTU 
Katru oktobra sestdienu un svētdienu plkst. 11.00–14.00 Majoru 
sporta laukumā (Rīgas iela 1)

BEZMAKSAS NŪJOŠANAS NODARBĪBAS PLUDMALĒ
5., 12. un 19. oktobrī (ceturtdienās) plkst. 18.30 Dubultu pludmalē 
(Baznīcas ielas galā pie izejas uz jūru)
1., 8., 15., 22. un 29. oktobrī (svētdienās) plkst. 10.00 Kauguru plud-
malē (Kapteiņa Zolta iela 123) un plkst. 12.30 Dubultos (Baznīcas ielas galā 
pie izejas uz jūru)

BEZMAKSAS CIGUN NODARBĪBAS
3.–26. oktobrī (otrdienās, ceturtdienās) plkst. 18.00 un 7.–28. ok-
tobrī (sestdienās) plkst. 9.30 Majoru sporta laukumā (Rīgas iela 1)

DEJU NODARBĪBAS GROOVE
2., 9., 16., 23., 30. oktobrī (pirmdienās) plkst. 19.00 Jūrmalas deju 
centrā (Strēlnieku prospekts 50/52)

Vairāk informācijas www.jurmala.lv

VESELĪBAS MĒNESIS 
JŪRMALĀ
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RUDENS KAMERMŪZIKAS FESTIVĀLS
Klasiskās mūzikas cienītājiem Dzintaru koncertzāle piedāvā apmeklēt Rudens 
kamermūzikas festivālu, kurā būs iespēja baudīt stīgu kvarteta “Belcea Quartet” 
sniegumu, kas jau vairāk nekā 20 gadu ir viens no spožākajiem kvartetiem. Prog-
rammā iekļauti Haidna, Ligeti un Dvoržāka skaņdarbi. Savukārt otrajā koncertā 
pasaulslavenā “Artemis Quartet” pirmā vijole; Vineta Sareika muzicēs kopā ar 
Amandīni Savarī. Koncerta programmā mūziķi izgaismos slavenā norvēģu liriķa 
Edvarda Grīga mūziku.

5. oktobrī plkst. 19.00
BELCEA QUARTET (LONDONA)

14. oktobrī plkst. 19.00
VINETA SAREIKA. EDVARDA GRĪGA SONĀŠU VAKARS

KONCERTU CIKLS “BRĪVDIENU MŪZIKA”
Dzintaru koncertzāle klausītājiem piedāvā jaunu un demokrātisku koncertu ciklu 
“Brīvdienu mūzika”. Šajos koncertos ir gaidītas ģimenes, jaunieši vai seniori, kas 
vēlas apmeklēt koncertu dienas gaišajā laikā, apvienojot to ar jauku pastaigu gar 
jūru un nesteidzīgu brīvdienu maltīti Dzintaru koncertzāles restorānā “Maestro”.

8. oktobrī plkst. 14.00 
RAIMONDS PAULS UN ZIGFRĪDS MUKTUPĀVELS

29. oktobrī plkst. 14.00 
ANDREJS OSOKINS UN KATRĪNA GUPALO

26. novembrī plkst. 14.00 
FRAMEST

Vairāk informācijas www.dzintarukoncertzale.lv 
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DZINTARU 
KONCERTZĀLĒ
26. novembrī plkst. 14.00 
BRĪVDIENU MŪZIKA. 
FRAMEST
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ZIEMASSVĒTKU FESTIVĀLS
Laika periodā no 15. līdz 29. decembrim Ziemassvētku festivāla ietvaros Dzin-
taru koncertzāles mazajā zālē apmeklētāji tiks priecēti ar septiņiem koncertiem. 
Programmā iekļauti koncerti ģimenēm, kā arī pašmāju un ārvalstu izpildītāju 
koncerti. Festivālu atklās Kaspara Zemīša autormūzika un angļu vecklasika Rīgas 
doma zēnu kora izpildījumā. Tāpat festivāla laikā apmeklētājus priecēs Latvijas 
Nacionālais simfoniskais orķestris ar savu izpildījumu, vokālā grupa “Latvian 
Voices”, kā arī viesi no Lielbritānijas – sešbalsīgais vīru ansamblis “The Que-
en’s Six”, Lietuvas populārākā vokālā grupa “Quorum“ un Maskavas ansamblis 
“Classics-art Ensemble”.

15. decembrī plkst. 19.30 
ZIEMASSVĒTKU FESTIVĀLA ATKLĀŠANA. 
KASPARS ZEMĪTIS UN RĪGAS DOMA ZĒNU KORIS

16. decembrī plkst. 19.00 
MOCARTS, BRITENS UN ČAIKOVSKIS

17. decembrī plkst. 12.00 
KONCERTS ĢIMENEI “SNIEGBALTĪTES ZIEMASSVĒTKI”

17. decembrī plkst. 17.00 
“CLASSICS-ART ENSEMBLE”

26. decembrī plkst. 12.00 
KONCERTS ĢIMENEI “SNIEGBALTĪTES ZIEMASSVĒTKI”

27. decembrī plkst. 19.30 
“LATVIAN VOICES”

28. decembrī plkst. 19.30 
“THE QUEEN’S SIX”

29. decembrī plkst. 19.30 
VOKĀLĀ GRUPA “QUORUM”

Vairāk informācijas www.dzintarukoncertzale.lv 
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17.  un 26. decembrī plkst. 12.00 
KONCERTS ĢIMENEI 
“SNIEGBALTĪTES ZIEMASSVĒTKI”
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11. novembrī no plkst. 10.00

LĀČPLĒŠA DIENA
Jūrmalā tiek godināti Latvijas brīvības cīnītāji* ar svētbrīdi Slokas ev. lut. baz-
nīcā, lāpu gājienu un piemiņas pasākumu pie kapteiņa Zolta pieminekļa Kau-
gurciemā.

*Ik gadu 11. novembrī Latvijā piemin Latvijas valsts armijas uzvaru pār Rietum-
krievija brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. 
novembrī. Lāčplēša diena ir Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas die-
na un viena no pazīstamākajām Lāčplēša dienas tradīcijām, kas aizsākusies jau 
1988. gadā, ir svecīšu aizdedzināšana un lāpu gājieni.

18. novembrī no plkst. 10.00

GAISMAS CEĻŠ 
JŪRMALĀ
Jūrmalā Latvijas dzimšanas diena* tradicionāli tiek godināta, iededzot senāko 
un garāko Gaismas ceļu Latvijā, kas vijas cauri visai Jūrmalai. Svētku vakarā 
Raiņa ielā pie Kauguru kultūras nama notiks svētku koncerts un uguņošana.

*18. novembris visā Latvijā ir svētku diena, jo 1918. gada 18. novembrī Latvijas 
Nacionālajā teātrī tika pasludināta neatkarīga Latvijas valsts, un ik gadus šai 
dienā mēs svinam Latvijas dzimšanas dienu.

ĢIMENĒM
AR BĒRNIEM
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Ģimenēm ar bērniem

LĪVU AKVAPARKS 
Akvaparka trijos stāvos ir izvietotas vairāk nekā 20 dažādas slīdnes, 10 dažādu 
dziļumu un lielumu baseini, atrakcijas bērniem, spa komplekss ar četrām pirtīm, 
auksto baseinu, sāls istabu, burbuļvannām un gaisa un zemūdens masāžas ie-
kārtam, kā arī ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas un bārs ūdenī. Atrak-
ciju starta tornis sasniedz septiņstāvu ēkas augstumu. 

SEPTEMBRĪ – OKTOBRĪ
PIRMKLASNIEKA PRIVILĒĢIJAS KARTE 
Lieliska dāvana visiem pirmklasniekiem uzsākot skolas gaitas – bezmaksas četru 
stundu apmeklējums! 

27. SEPTEMBRĪ – 29.OKTOBRĪ
BRAUC AR KLASI! 
Emociju lādiņš skolēniem un skolotājiem visam mācību gadam! Lielisks klases 
kolektīva saliedējošs piedzīvojums par īpaši draudzīgām cenām! 
Akciju noteikumi mājaslapā www.akvaparks.lv.

NOVEMBRĪ
VESELĪBAS KŪRES 
Visu mēnesi pieejamas speciāli izstrādātas organisma veselības uzlabošanas 
kūres. Tās uzmundrinās ķermeni, attīrīs organismu un ļaus sajust patīkamu vieg-
lumu.

Darba laiks no 1. septembra līdz 31. maijam 
trešdienās – piektdienās plkst. 12.00–22.00, 
sestdienās plkst. 11.00–22.00, 
svētdienās plkst. 11.00–21.00. 
Viestura iela 24, Lielupe. Tālr. +371 67755636

Vairāk informācijas www.akvaparks.lv 
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Priežu patvērumā atrodamie pastaigu celiņi aizvedīs gan uz trim dažādiem bēr-
nu spēļlaukumiem, gan uz vienīgo Jūrmalas centrā esošo 36 metrus augsto skatu 
torni, kas piedāvā iespēju pacelties pāri Jūrmalas priežu galotnēm un sajust īste-
no Jūrmalas plašumu. Rudenī vēl var pagūt izbaudīt skeitotošanas un skrituļslido-
šanas priekus te iekārtotajā skeitparkā un skrituļslidošanas trasē, bet vēl līdz 31. 
oktobrim durvis joprojām ir atvērtas  šķēršļu parkam “Jūrmalas Tarzāns”. Piemē-
rotu laika apstākļu gadījumā ziemas periodā Dzintaru mežaparkā ir pieejama 
slēpošanas trase, kas paredzēta slidsoļa slēpošanai slidsoļa tehnikā.
Dzintaru Mežaparks atrodas Dzintaros – kvartālā starp Meža prospektu, Rem-
bates ielu un Madonas ielu.

Vairāk informācijas www.visitjurmala.lv 

DZINTARU 
MEŽAPARKS
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KONCERTU CIKLS PIRMSSKOLAS VECUMA 
BĒRNIEM “MUZIKĀLĀS PASAKAS MAZAJIEM”

SĒŅU SIMFONIJA
23. oktobrī plkst. 11.00 
Bagātais Rudentiņš meža sūnās paslēpis daudz sēņu. Bet izrādās, katrai no tām ir 
savs raksturs. Un pirms vēl atnāk sēņotāji, sēņu starpā risinās interesanti notikumi.

EZĪTIS SNIEGĀ
10. decembrī plkst. 11.00 
Ezītis ar Lācēnu skaita zvaigznes un dzer tēju, kad sāk snigt pirmās sniega pārs-
las. Vai tiešām jau klāt ziema ar jauniem piedzīvojumiem?

KONCERTU CIKLS 
“NO KLASIKAS LĪDZ POPMŪZIKAI”
Koncertu ciklos skolēniem būs iespēja atsaukt atmiņā latviešu tautas dziesmas 
un baudīt multimediālu uzvedumu, džeza mūziku, Latvijas Nacionālās operas 
solistu, ansambļa “Brokastis četratā” un perkusionista Nila Īles priekšnesumus, 
kā arī noraudzīties ēnu teātrī.

LATVIJAS 100GADI GAIDOT
17. oktobrī plkst. 12.00 /5.–6. klasei/ 

PAR PRINCESI UN PAZUDUŠO PĒRTIĶI
30. oktobrī plkst. 10.00 un 12.00 /1.–4. klasei/

LATVIJAS 100GADI GAIDOT
14. novembrī plkst. 12.00 /5.–6. klasei/

ALISE MŪZIKAS ZEMĒ
4. decembrī plkst. 10.00 un 12.00 /1.–4. klasei/

Vairāk informācijas www.dzintarukoncertzale.lv 

DZINTARU 
KONCERTZĀLE 
BĒRNIEM
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ZILI BRĪNUMI
“Zili brīnumi” ir neparasts izglītības un izklaides centrs visai ģimenei, kas atrodas 
iepirkšanās un izklaides centrā “Korso”. Interaktīvi eksponāti un demonstrējumi 
ar fizikas un ķīmijas elementiem, kas veidoti pēc bērnu grāmatas “Sociālā fizika 
bērniem” tēmām, iedvesmos ikvienu apmeklētāju eksakto zinību apgūšanai. 
Centrs piedāvā grupu nodarbības bērniem un izbraukumu prezentācijas skolām, 
kā arī organizē bērnu svētkus un iznomā telpas korporatīviem pasākumiem.

Jomas iela 37,  www.zilibrinumi.lv 

25

IDEJAS
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LAIKAM
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RESTORĀNS “LAIVAS”
Svētdienās no plkst. 11.00 līdz 15.00. Piedāvājumā vietējie produkti, kas 
pagatavoti pēc tradicionālām un modernām receptēm – vairāku veidu salāti, sil-
tie ēdieni un deserti. Gardēžiem īpaši patiks restorānā rīkotās suši vai pankūku 
brokastis. Restorānā otrajā stāvā pieejama liela spēļu istaba bērniem. Animatori 
iepriecinās un gādās par jautrību bērniem. Cena pieaugušajiem – 18 eiro, bēr-
niem līdz septiņu gadu vecumam – 7 eiro, bērniem līdz trīs gadu vecumam bez 
maksas. Rezervēšana pa tālr. 26680373. www.laivas-restaurant.lv 

GRILBĀRS “LIGHTHOUSE”
Svētdienas no plkst. 11.00 līdz 14.00. Te var nobaudīt sezonas aktuālā-
kos un Latvijā iecienītos ēdienus un dzērienus. Animatori rūpējas, lai arī bērniem 
būtu aizraujošs svētdienas rīts. Cena pieaugušajiem – 18 eiro, bērniem  no sešu 
līdz divpadsmit gadu vecumam – 10 eiro, bērniem līdz sešu gadu vecumam – 
bez maksas. Rezervēšana pa tālr. 26360603 vai mājaslapā 
www.lighthousegrill.lv 

RESTORĀNS “LIELUPE”
Svētdienās no plkst. 12.00 līdz 16.00. Katru svētdienu restorānā ir plašs 
piedāvājums ar aukstajiem, karstajiem ēdieniem un desertiem. Cena pieauguša-
jiem – 15 eiro, bērniem no trīs līdz desmit gadu vecumam – 7,50 eiro, līdz trīs 
gadu vecumam – bez maksas. Rezervēšana pa tālr. 26108359. 
www.semarahhotels.com 

RESTORĀNS “PROSPEKTS 55”
Sestdienās un svētdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00. Piedāvājumā gan 
aukstās uzkodas, gan siltie ēdieni un deserti. Svētdienās restorāna pavārs bēr-
niem māca pagatavot dažādus ēdienus. Cena pieaugušajiem – 15 eiro, bērniem 
no piecu līdz desmit gadu vecumam – 7,50 eiro, bērniem līdz piecu gadu vecu-
mam – bez maksas. Rezervēšana pa tālr. 25660035.  
www.prospekts55.lv 

RESTORĀNS “VIEW RESTAURANT & LOUNGE”
Sestdienu un svētdienu rītos no plkst. 12.00 līdz 16.00 vēlo brokastu 
un pusdienu komplekts “Pusdienas pie jūras”. Cena divu ēdienu komplektam – 
19 eiro, trim ēdieniem – 24 eiro. Rezervēšana pa tālr. 67771428. 
www.balticbeach.lv 

RESTORĀNS “NOIR FOOD & WINE”
Svētdienu rītos no plkst. 12.00 līdz 14.00 un no 14.00 līdz 16.00 
brīvdienu vēlās brokastis ar tradicionāli plašu un daudzveidīgu zviedru galda 
sortimentu. Cena pieaugušajiem – 15 eiro, bērniem trīs līdz desmitu gadu ve-
cumam – 7,50 eiro, līdz trīs gadu vecumam bez maksas. Rezervēšana pa tālr. 
26600524. www.noir.lv 

KAFEJNĪCA “GLIEMEŽNĪCA”
Sestdienās un svētdienās no plkst. 8.00 līdz 11.30. Piedāvājumā dažā-
das karstās un aukstās brokastu uzkodas un deserti. Cena pieaugušajiem – 6,50 
eiro, bērniem līdz sešu gadu vecumam – 4,50 eiro. Rezervācija nav nepiecieša-
ma. www.albahoteljurmala.com 

RESTORĀNS “ROOF BAR-B-Q & MUSIC”
Svētdienās no plkst. 11.00 līdz 15.00. Vēlās brokastis dzīvās mūzikas pa-
vadībā, bet ar mazajiem viesiem bērnu stūrī darbosies auklīte. Cena pieaugu-
šajiem – 18 eiro no personas, bērniem, kas vecāki par sešiem gadiem – 8 eiro, 
bērniem līdz sešu gadu vecumam – bez maksas. Cenā iekļauts ūdens un tēja vai 
lieliskā Andrito kafija. Rezervēšana pa tālr.  27778867. 
www.roofbbq.lv

BRANČI VISAI ĢIMENEI
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Jūrmalas 24 kilometrus garā pludmale ir lieliska sabiedrotā jebkuram aktīvam 
staigātājam, skrējējam, slēpotājam vai velobraucējam, galvenais izvēlēties atbil-
stošu apģērbu un aprīkojumu, un diena noteikti izdosies! Mierīgākām pastaigām 
piedāvājam apgaismotu pludmales taku no Turaidas ielas Dzintaros līdz Ērgļu 
ielai Majoros. Ziemā (ja ir piemēroti laika apstākļi) izmantojiet vienīgo 22 km 
pludmales distanču slēpošanas trasi Latvijā, kas paredzēta klasiskajai distanču 
slēpošanai un ved cauri visai pilsētai.

Vairāk informācijas www.visitjurmala.lv 

PLUDMALE
Majoru sporta laukums aicina izbaudīt īstenus priekus visai ģimenei – skrituļsli-
došanu un slidošanu. Inventāru ir iespējams īrēt Majoru sporta laukuma inventā-
ra nomā. Oktobrī slidotava turpinās uzņemt skrituļotājus, bet slidošanas sezona 
plānota no 1. novembra līdz 30. aprīlim (datums var tikt mainīts atkarībā no laika 
apstākļiem).
Maksa par stundu laukuma izmantošanu pieaugušajiem – 3 eiro, skolēniem, pen-
sionāriem – 1,50 eiro, bērniem līdz 7 gadu – vecumam bez maksas. Slidu noma 
1 pārim 1,50 eiro stundā. Pirms doties uz sporta laukumu, pārbaudiet publiskās 
slidošanas laikus mājas lapā www.jssc.jurmala.lv 

Katru oktobra sestdienu un svētdienu no plkst. 11.00–14.00 
bezmaksas skrituļslidošanas nodarbības kopā ar Lizu un Bārtu. 

Rīgas iela 1. www.jssc.jurmala.lv 

SLIDOTAVA
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BASEINI UN ŪDENS 
ATPŪTAS ZONAS
BALANS AQUA
Šeit apmeklētājiem ir radīta patīkama, mājīga atmosfēra. Tieši tāpēc šeit labi jūtas 
visi – gan pieaugušie, gan bērni. Ūdens temperatūra baseinā tiek pastāvīgi uztu-
rēta +27–29°С robežās, ūdens tiek attīrīts caur vakuuma filtru, tāpēc atšķirībā no 
citiem baseiniem, ierastā ūdens hlorēšana šeit notiek ļoti minimāli. Paralēli indivi-
duālām peldēšanas nodarbībām te tiek piedāvāta arī ūdens aerobika un bērnu 
grupu peldēšanas nodarbības trenera vadībā. Vecāki tikmēr var baudīt atpūtu 
spa kompleksā vai uz pāris stundām doties savās gaitās.
Meža prospekts 49, Bulduri, www.iwcbalans.com

JŪRAS ŪDENS BASEINS 
Piecu zvaigžņu viesnīcas “Baltic Beach Hotel & SPA“ baseina ūdens tiek iegūts 
tālu jūrā, pa caurulēm nogādāts viesnīcā un pēc īpašas attīrīšanas uzsildīts līdz 
+28–30°С temperatūrai. Peldēšanas instruktori piedāvā peldētapmācību gan 
bērniem, gan pieaugušajiem, kā arī privātstundas un ūdensaerobikas nodarbī-
bas tiem, kas dod priekšroku ūdens sportam nevis trenažieru zālei. Komplekss 
piedāvā saunu, ģērbtuvi ar dušām un matu fēniem, skapīšus. Viesnīcas SPA centrā 
“The Garden” pieejamas arī  īpašas masāžu procedūras bērniem. 
Jūras iela 23/25, Majori, www.balticbeach.lv

MINERĀLŪDENS BASEINI 
Sanatorijas “Belorusija“ baseina minerālūdens tiek iegūts no 500 metru dziļuma, 
un tas ir viens no diviem minerālūdens baseiniem Jūrmalā. Otrs šāda tipa baseins 
pieejams Nacionālajā rehabilitācijas centrā “Vaivari”, kur sadarbībā ar Jūrmalas 
peldēšanas skolu notiek peldēšanas nodarbības. Ūdens temperatūra baseinos ir 
+29–31°С robežās. 
Sanatorija “Belorusija”, Bulduru prospekts 4/8, Dzintari,  www.belorusija.lv 
un NRC “Vaivari”,  Asaru prospekts 61, Vaivari, www.nrcvaivari.lv

LABJŪTAS OĀZE 
Viesnīcas “Hotel Jūrmala SPA“ kompleksā “Wellness Oasis“ ir trīs dažādi baseini 
ar atšķirīgām temperatūrām, burbuļvannas, Aqua bārs, kaskāde, piecas dažā-
das pirtis: romiešu pirts, somu pirts (110°C) ar žadeīta akmeņiem, aromātiskā 
pirts, sāls pirts, somu pirts (+80°C), kā arī saunas, burbuļvannas un sāls istaba. 
Aqua bārā ir iespējams baudīt veselīgas tējas un sulas, neizkāpjot no baseina. 
Jomas iela 47/49, Majori, www.hoteljurmala.com 

WELLNESS CENTRS LIELUPE
Viesnīcas “Semarah Hotel Lielupe” peldēšanas nodarbības vada profesionāli un 
kvalificēti treneri. Sākumposmā notiek peldēšanas apmācība, pēc tam iespējams 
turpināt nodarboties ar peldēšanu fitnesa grupās vai sporta grupās, kuru laikā 
ir iespēja apgūt pareizu peldēšanas tehniku izvēlētajā stilā (brīvais stils, brass, 
tauriņstils vai peldēšana uz muguras). Pieejama arī somu sauna, džakuzi, turku 
tvaika pirts, kā arī atpūtas un relaksācijas zona. 
Bulduru prospekts 64/68, Lielupe, www.semarahhotels.com



Nacionālais parks izveidots vietā, kur pirms tūkstošiem gadu skalojusies jūra, kas 
atkāpjoties atstājusi aiz sevis lagūnas, kurām aizaugot izveidojušies unikāli purvi 
un ezeri ar sērūdeņražu minerālūdens avotiem, upītēm un ik gadus applūstošām 
mežu audzēm. Ķemeru nacionālā parka informācijas centrā ”Meža māja” ir ap-
skatāma interaktīva izstāde. 

LIELĀ ĶEMERU TĪREĻA LAIPA 
Ķemeru tīrelis apbur ar savu īpašo noskaņu. Lielā laipa ir populārākais apskates 
objekts Ķemeru nacionālajā parkā. Tā ļauj iepazīt cilvēka darbības neskartu aug-
sto sūnu purvu, izbaudīt mieru un unikālus dabas skatus. Takas lielā apļa garums 
ir 3,4 km, mazā apļa – 1,4 km. Rēķinieties, ka  attālums no Ķemeru stacijas līdz 
takas sākumam ir vēl vismaz 4 km vienā virzienā. Sanāks kārtīgs pārgājiens!

MELNALKŠŅU DUMBRĀJA LAIPA 
Šī Ķemeru nacionālā dabas parka taka sākas pie parka informācijas centra 
“Meža māja” un ir 600 metrus gara. Taka ir piemērota ģimenēm ar bērniem – ta-
kas sākumā ir pieejams arī rotaļu laukums, un tā atrodas netālu no Ķemeru centra. 
Tepat blakus ir arī vecais Ķemeru sanatorijas parks ar sērūdeņraža minerālūdens 
avotiņu “Ķirzaciņa,” interesantu pagājušā gadsimta sākuma apbūvi, tiltiņiem, 
baznīcām un citiem vides objektiem.

SLOKAS EZERA TAKA UN PUTNU VĒROŠANAS TORNIS
Taka gar ūdensputniem bagāta ezera krastiem vijas caur dažādiem mežiem. 
Tā sākas un beidzas pie Slokas ezera, kur autobraucējus sagaida automašīnu 
stāvlaukums, piknika vieta un 7 m augsts peldošs skatu tornis. Ceļā pa taku var 
pārbaudīt savu fizisko formu, izmēģinot dažādus sporta elementus: šūpoles, stai-
gāšanu pa šauru koku, kāpelēšanu un citus. Līdz Slokas ezera takai var nokļūt, 
dodoties pa gājēju un velomaršrutu “Ķemeri – Kūdra”. Attālums no autostāvvietas 
pie avotiņa “Ķirzaciņa” līdz putnu vērošanas tornim Slokas ezerā ir aptuveni 3 
kilometri. No torņa līdz Kūdrai – arī 3 km.

Ķemeros iespējams nokļūt ar 6., 10. un 10.a autobusiem, savukārt, ja vēlaties 
doties uz Lielo tīreļa laipu, ērtāks būs vilciens “Rīga–Tukums”. Tālāk no Ķemeru 
stacijas sekojiet norādēm.

Vairāk informācijas www.kemerunacionalaisparks.lv
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JŪRMALAS PILSĒTAS MUZEJĀ skatāma vēsturiskā 
ekspozīcija par Jūrmalu, kā arī tematiska vēstures izstā-
de “Bērns kūrortā”, kas stāsta par bērnību kūrortā no 
19. gadsimta beigām līdz mūsdienām. Fotogrāfijas, ro-
taļlietas, apģērbs, spēles, rotaļlietas un grāmatas rosi-
na atmiņas par bērnību, piedāvājot ģimenēm dažādas 
interaktīvas nodarbības.
Tirgoņu iela 29, Majori. Darba laiks trešdienās–svēt-
dienās plkst. 10.00–17.00. Ieeja bez maksas.

ASPAZIJAS MĀJĀ apskatāma pastāvīgā ekspozīci-
ja “Aspazija atgriežas Dubultos”, kas ar interaktīviem un 
digitāliem elementiem dod iespēju muzeja apmeklētā-
jiem plašāk iepazīt dzejnieces dzīvi un daiļradi. Mājā, 
kurā dzejniece dzīvojusi savus mūža pēdējos desmit 
gadus, hologrammas veidolā nu ir sastopama gan As-
pazija, gan viņas uzticamie draugi kaķi.
Z. Meierovica prospekts 20, Dubulti. Darba laiks otr-
dienās–sestdienās 10.00–17.00. Ieeja bez maksas.

MĀKSLAS STACIJA “DUBULTI” ir Eiropā vienīgā 
laikmetīgās mākslas telpa, kas darbojas joprojām funk-
cionējošā dzelzceļa stacijā. Dubultu stacijas ēka ir bū-
vēta 1977. gadā un pēc arhitekta Igora Javeina ieceres 
rada asociācijas ar bangojošu jūru. 
Dzelzceļa stacija “Dubulti”. Darba laiks katru dienu 
plkst. 9.00–21.00. Ieeja bez maksas.

RAIŅA UN ASPAZIJAS VASARNĪCA. Jūrmala 
ir diženāko latviešu dzejnieku Raiņa un Aspazijas ie-
dvesmas pilsēta. Pēc vērienīgās memoriālā muzeja re-
konstrukcijas, tas atmirdz jaunā un neredzētā spožumā, 
priecējot kūrortpilsētas iedzīvotājus un viesus, un ļaujot 
izjust tos laikus, kad dzejnieku pāris radīja daudzus dar-
bus, kas atstājuši neizdzēšamas pēdas ne tikai latviešu 
literatūrā, bet arī mūsu valodā un dzīvesziņā.
J. Pliekšāna iela 5/7, Majori. Darba laiks otrdienās–
sestdienās 10.00–17.00. Biļešu cena: 2 eiro, skolēniem, 
studentiem 1 eiro, daudzbērnu ģimenei 3 eiro. Gida pa-
kalpojumi ekskursiju grupām 5 eiro.
Vairāk informācijas www.jurmala.lv 
un www.visitjurmala.lv 

JŪRMALAS BRĪVDABAS MUZEJS. Jūrmalas Brīv-
dabas muzejs aicina izbaudīt pagājušā un aizpagājušā 
gadsimta mijas zvejnieka ikdienu un mājas soli. Šeit aplū-
kojami divi autentiski zvejas kuģi, zvejnieku saimniecībā 
ietilpstošas ēkas un darba aprīkojums, sākot ar enkuriem 
un beidzot ar parikti virvju vīšanai. Ieeja muzejā ir bez 
maksas, savukārt ceturtdienās vasaras sezonā te notiek 
zivju kūpināšanas demonstrējumi. Muzeja apmeklējums 
ir bez maksas, savukārt dalība zivju kūpināšanas meis-
tarklasē maksā 1 eiro. Ja grupu pasākumi jūs nevilina, ir 
iespēja pasūtīt individuālu zivju kūpināšanas pasākumu.
Tīklu iela 1a, Buļļuciems. Darba laiks otrdienās–svētdie-
nās plkst. 10.00–18.00, nokļūšana ar 1. vai 11. autobu-
su no pieturvietas “Lielupes “Rimi”” vai Bulduru centra. 
Ieeja bez maksas.
Vairāk informācijas www.jbmuzejs.lv 

JŪRMALAS
MUZEJI
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19.00 “Rudens kamermūzikas festivāls. BELCEA Quartet (Londona)”. 
Haidns, Ligeti un Dvoržāks Dzintaru koncertzāles mazajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv 

16.00 Jevgeņija Pugina fotoizstādes “Mana jūra” atklāšana Jūrmalas pilsētas 
muzejā Tirgoņu ielā 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

20.00 DJ vakars restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, www.noir.lv

21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 

12.00 Ģimeņu pēcpusdiena izstādē “Bērns kūrortā” Jūrmalas pilsētas muzejā 
Tirgoņu ielā 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv

20.00 DJ vakars restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, www.noir.lv

21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 

9.30  un 11.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība Kauguru pludmalē pie 
glābšanas stacijas Kapteiņa Zolta ielā 123

12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv

12.00 un 14.00 Vēlās brokastis restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, 
www.noir.lv  

14.00 “Brīvdienu mūzika”. Raimonds Pauls un Zigfrīds Muktupāvels Dzintaru 
koncertzāles mazajā zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un Pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas muzejā 
Tirgoņu ielā 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

18.00 “Dziedam tautas dziesmas”. Pasākums visiem dziedāt gribošiem ļaudīm 
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

13.00 Cikls “Jauns cilvēks pēkšņi raksta – „Kā mēs kopā ar Kronenbergu 
kāpām Garajā pupā” Aspazijas mājā Z. Meierovica prospektā 18/20, 
www.fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS 

18.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība Dubultu pludmalē, Baznīcas ielas galā

20.00 DJ vakars restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, www.noir.lv

21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 

5.
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9.30 un 11.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība Kauguru pludmalē pie 
glābšanas stacijas Kapteiņa Zolta ielā 123

10.00 Rudens putnu dienas Ķemeru Nacionālajā parkā, 
www.kemerunacionalaisparks.lv 

12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv

12.00 un 14.00 Vēlās brokastis restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, 
www.noir.lv  

14.00 Latvijas čempionāts futbolā vīriešiem – Virslīgas Dublieru čempionāts: 
“Jūrmalas Spartaks 2” – “Riga FC-2” Kauguru vidusskolas sporta zālē Raiņa 
ielā 118

17.00 “Jūrmala Jazz. Nir Felder Quartet” koncerts Dzintaru koncertzāles maza-
jā zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un Pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas muzejā 
Tirgoņu ielā 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

18.00 Elzas diena “Aspazija, māsiņa”. Literāri muzikāls Aspazijas vārda 
dienas pasākums Aspazijas mājā Z. Meierovica prospektā 18/20, 
www.fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS 

16.00 Jūrmalas pilsētas muzeja mākslas krājuma izstādes “Mežs” atklāšana 
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

16.00 Gleznotāja Rolanda Beitnera 100 gadu atceres izstāde. Elitas Pureniņas 
tēlniecība. Atklāšana. Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

18.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība Dubultu pludmalē Baznīcas ielas galā

1.
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12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv

20.00 DJ vakars restorānā NOIR Bulduru prospektā 33, www.noir.lv

21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 

9.30 un 11.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība pie Kauguru glābšanas 
stacijas Kapteiņa Zolta ielā 123

12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv

12.00  un 14.00 Svētdienas vēlās brokastis restorānā “NOIR” Bulduru pros-
pektā 33, www.noir.lv 

14.00 Latvijas čempionāts futbolā vīriešiem – Virslīgas Dublieru čempionāts: 
“Jūrmalas Spartaks 2” – “SK Babīte/Dinamo-2” Kauguru vidusskolas sporta 
zālē Raiņa ielā 118

11.00 Koncertu cikls pirmsskolas vecuma bērniem “Muzikālās pasakas 
mazajiem” – Sēņu simfonija Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv 

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un Pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas muzejā 
Tirgoņu ielā 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

18.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība Dubultu pludmalē Baznīcas ielas 
galā

19.00 Aicina Jūrmalas Džeza klubs! Koncertprogramma “Interpretācija”. Ieva 
Kerēvica (balss), Madars Kalniņš (klavieres), Norberts Skraucis (kontrabass), 
Artis Orubs (bungas) Jūrmalas Kultūras centrā Jomas ielā 35

20.00 DJ vakars restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, www.noir.lv

21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 

12.00 A+R=MĪLA Kāpu promenāde 6 km (Dubulti – Pumpuri). Aspazijas un 
Raiņa ceļš vienam pie otra. Iepazīšanās ar kultūrvēstures notikumu vietām. 
Sākums Aspazijas mājā Z. Meierovica prospektā 18/20, 
www.fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS

12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv

14.00 Latvijas čempionāts futbolā vīriešiem - SynotTip Virslīga: “Spartaks 
Jūrmala” - “FK Liepāja” Jūrmalas pilsētas stadionā  Slokā, Skolas ielā 5

20.00 DJ vakars restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, www.noir.lv
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10.00 Starptautiskās karatē sacensības “Jūrmalas kauss 2017” Jūrmalas Valsts 
ģimnāzijā Raiņa ielā 55

12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25 www.balticbeach.lv

14.00 Latvijas čempionāts futbolā vīriešiem - SynotTip Virslīga: “Spartaks 
Jūrmala” - “FK Jelgava” Jūrmalas pilsētas stadionā “Sloka” Skolas ielā 5

19.00 “Rudens kamermūzikas festivāls”. Vineta Sareika. Edvarda Grīga sonāšu 
vakars Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv 

20.00 DJ vakars restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, www.noir.lv

21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 

9.30  un 11.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība Kauguru pludmalē pie 
glābšanas stacijas Kapteiņa Zolta ielā 123

12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv

12.00 un 14.00 Vēlās brokastis restorānā NOIR Bulduru prospektā 33, www.
noir.lv  

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un Pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas muzejā 
Tirgoņu ielā 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

12.00 Koncertu cikls skolu jaunatnei “No klasikas līdz popmūzikai”. “Latvijas 
100gadi gaidot. Mana tautas dziesma” Dzintaru koncertzāles mazajā zālē 
Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

18.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība Dubultu pludmalē Baznīcas ielas 
galā

16.00 II Latvijas jauniešu teātru festivāls – konkurss Jūrmalā “Rainis un Aspazija 
Tev” Mākslas stacijā “Dubulti”

20.00 DJ vakars restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, www.noir.lv

21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 

Sunny night ar piedāvājumu pasākuma viesiem iegādāties viesnīcas preces un 
pakalpojumus ar 50% atlaidi viesnīcā “Baltic Beach Hotel” Jūras ielā 23/25, 
www.balticbeach.lv 

11.30 II Latvijas jauniešu teātru festivāls – konkurss Jūrmalā “Rainis un Aspazija 
Tev” Jūrmalas kultūras centrā un Jūrmalas teātrī, www.jurmalasteatris.lv 
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12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv

19.00 “Georgijs Osokins. Dzimuši Latvijā” Dzintaru koncertzāles mazajā zālē 
Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

20.00 DJ vakars restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, www.noir.lv

21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 

9.30 un 11.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība Kauguru glābšanas stacijas 
Kapteiņa Zolta ielā 123

12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv

12.00 un 14.00 Svētdienas vēlās brokastis restorānā “NOIR” Bulduru pros-
pektā 33, www.noir.lv  

14.00 Latvijas čempionāts futbolā vīriešiem – Virslīgas Dublieru čempionāts: 
“Jūrmalas Spartaks 2” – “FK Ventspils-2” Kauguru vidusskolas sporta zālē 
Raiņa ielā 118

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un Pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas muzejā 
Tirgoņu ielā 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

18.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība Dubultu pludmalē Baznīcas ielas 
galā

19.30 “SHIPSEA. Koncerts balsij, klavierēm un neredzamam korim” Dzintaru 
koncertzāles mazajā zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

20.00 DJ vakars restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, www.noir.lv

21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 

11.00 Lāčplēša dienas pasākumi Jūrmalā

12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv

17.00 “SHIPSEA. Koncerts balsij, klavierēm un neredzamam korim” Dzintaru 
koncertzāles mazajā zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

18.00 “Dziedam tautas dziesmas”. Pasākums visiem dziedāt gribošiem ļaudīm 
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

20.00 DJ vakars restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, www.noir.lv

21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 
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21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 

9.30 un 11.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība pie Kauguru glābšanas 
stacijas Kapteiņa Zolta ielā 123

12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv

12.00  un 14.00 Svētdienas vēlās brokastis restorānā “NOIR” Bulduru pros-
pektā 33, www.noir.lv  

12.00 Atvērto durvju diena gleznotāja Valda Buša (1924-2014) darbnīcā 
– pastāvīgā ekspozīcija, mākslas zinātnieces Edvardas Šmites stāstījums un 
vizuālā prezentācija Mākslinieku namā Muižas ielā 6

14.00 “Brīvdienu mūzika”. Andrejs Osokins un Katrīna Gupalo Dzintaru kon-
certzāles mazajā zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

10.00 un 12.00 Koncertu cikls skolu jaunatnei “No klasikas līdz popmūzikai”. 
“Par princesi un pazudušo pērtiķi” Dzintaru koncertzāles mazajā zālē Turaidas 
ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un Pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas muzejā 
Tirgoņu ielā 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

16.00 Jūrmalas Mākslas skolas 15 gadu jubilejas izstādes “Tilts” atklāšana 
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

18.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība Dubultu pludmalē Baznīcas ielas 
galā

20.00 DJ vakars restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, www.noir.lv

21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 

12.00 A+R=MĪLA Kāpu promenāde 6 km (Dubulti – Pumpuri). Aspazijas un 
Raiņa ceļš vienam pie otra. Iepazīšanās ar kultūrvēstures notikumu vietām. 
Sākums Aspazijas mājā Z. Meierovica prospektā 18/20, 
www.fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS

12.00 Ģimeņu pēcpusdiena izstādē “Bērns kūrortā” Jūrmalas pilsētas muzejā 
Tirgoņu ielā 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

28.

29.
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19.00 Aicina Jūrmalas Džeza klubs! Koncertprogramma “FLY Love”. Jolanta 
Gulbe - Paškeviča (balss) u.c. Jūrmalas Kultūras centrā Jomas ielā 35

20.00 DJ vakars restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, www.noir.lv

21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 

12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv

19.00 Jūrmala Jazz. “Aaron Diehl Trio” koncerts Dzintaru koncertzāles mazajā 
zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

20.00 DJ vakars restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, www.noir.lv

21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 

9.30 un 11.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība pie Kauguru glābšanas 
stacijas Kapteiņa Zolta ielā 123

10.00 Jūrmalas Ziemassvētku sacensības galda tenisā Kauguru vidusskolas 
sporta zālē Raiņa ielā 118

12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv

12.00 un 14.00 Svētdienas vēlās brokastis restorānā “NOIR” Bulduru pros-
pektā 33, www.noir.lv  

12.00 Atvērto durvju diena gleznotāja Valda Buša (1924-2014) darbnīcā – 
tematiskā izstāde “Rudens ainava” Mākslinieku namā Muižas ielā 6

14.00 “Brīvdienu mūzika”. “FRAMEST” koncerts Dzintaru koncertzāles mazajā 
zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

Pilsētas galvenās egles iedegšana Dubultu laukumā Pils ielā 1

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un Pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas muzejā 
Tirgoņu ielā 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

16.00 Mākslinieku autorgrupas Kokons darbu izstādes atklāšana Jūrmalas 
pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

18.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība Dubultu pludmalē Baznīcas ielas 
galā
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9.30  un 11.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība pie Kauguru glābšanas 
stacijas Kapteiņa Zolta ielā 123

12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv

12.00 un 14.00 Svētdienas vēlās brokastis restorānā “NOIR” Bulduru pros-
pektā 33, www.noir.lv  

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un Pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas muzejā 
Tirgoņu ielā 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

12.00 Koncertu cikls skolu jaunatnei “No klasikas līdz popmūzikai”. “Latvijas 
100gadi gaidot. Džeza šūpolēs” Dzintaru koncertzāles mazajā zālē Turaidas 
ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

18.00 Cikls “Kafija ar ASPAZIJU”. “Latvijas Republikai – 99” Aspazijas mājā 
Z. Meierovica prospektā 18/20, www.fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS/ 

18.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība Dubultu pludmalē Baznīcas ielas galā

“Beaujolais party” par godu Beaujolais vīnam viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv

20.00 DJ vakars restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, www.noir.lv

21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 

10.00 Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienas svinības pie Kaugu-
ru kultūras nama Raiņa ielā 110

12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv

20.00 DJ vakars restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, www.noir.lv

21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 

9.30 un 11.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība pie Kauguru glābšanas 
stacijas Kapteiņa Zolta ielā 123

12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv

12.00 un 14.00 Svētdienas vēlās brokastis restorānā “NOIR” Bulduru pros-
pektā 33, www.noir.lv  

18.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība Dubultu pludmalē Baznīcas ielas galā
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16.00 Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņu koncerts “Mūzikas tilts” Dzinta-
ru koncertzāles mazajā zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

20.00 DJ vakars restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, www.noir.lv

21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 

9.30 un 11.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība pie Kauguru glābšanas 
stacijas Kapteiņa Zolta ielā 123

12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv

12.00 un 14.00 Svētdienas vēlās brokastis restorānā “NOIR” Bulduru pros-
pektā 33, www.noir.lv  

11.00 Koncertu cikls pirmsskolas vecuma bērniem “Muzikālās pasakas maza-
jiem”. “Ezītis sniegā” Dzintaru koncertzāles mazajā zālē Turaidas ielā 1, www.
dzintarukoncertzale.lv 

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un Pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas muzejā 
Tirgoņu ielā 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

18.00 “Dziedam tautas dziesmas”. Pasākums visiem dziedāt gribošiem ļaudīm 
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

18.00 Cikls “Kafija ar ASPAZIJU”. Tikšanās ar radošām personībām Aspazijas 
mājā Z. Meierovica prospektā 18/20, 
www.fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS 

18.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība Dubultu pludmalē Baznīcas ielas galā

19.30 Ziemassvētku festivāla atklāšana. Kaspars Zemītis un Rīgas Doma zēnu 
koris Dzintaru koncertzāles mazajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv 

20.00 DJ vakars restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, www.noir.lv

21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 

12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25 www.balticbeach.lv

19.00 Ziemassvētku festivāls. Mocarts, Britens un Čaikovskis Dzintaru koncert-
zāles mazajā zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

20.00 DJ vakars restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, www.noir.lv

21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 
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16.00 Silvijas Mežkones personālizstādes “No Bētlemes līdz Atlantīdai” 
atklāšana Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29, www.fb.com/JurmalasPil-
setasMuzejsJurmalaCityMuseum/

20.00 DJ vakars restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, www.noir.lv

21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 

12.00 Ģimeņu pēcpusdiena izstādē “Bērns kūrortā” Jūrmalas pilsētas muzejā 
Tirgoņu ielā 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv

20.00 DJ vakars restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, www.noir.lv

21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 

9.30  un 11.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība pie Kauguru glābšanas 
stacijas Kapteiņa Zolta ielā 123

12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv

12.00 un 14.00 Svētdienas vēlās brokastis restorānā “NOIR” Bulduru pros-
pektā 33, www.noir.lv  

10.00 un 12.00 Koncertu cikls skolu jaunatnei “No klasikas līdz popmūzikai”. 
“Alise Mūzikas zemē” Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un Pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas muzejā 
Tirgoņu ielā 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

18.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība Dubultu pludmalē Baznīcas ielas 
galā

20.00 DJ vakars restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, www.noir.lv

21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 

12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv
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12.00 Ziemassvētku festivāls. Koncerts ģimenei “Sniegbaltītes Ziemassvētki” 
Dzintaru koncertzāles mazajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv 

19.30 Ziemassvētku festivāls. “Latvian Voices” Dzintaru koncertzāles mazajā 
zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

18.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība Dubultu pludmalē Baznīcas ielas 
galā

19.30 Ziemassvētku festivāls. “The Queen’s Six” Dzintaru koncertzāles mazajā 
zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

19.30 Ziemassvētku festivāls. Vokālā grupa “Quorum” Dzintaru koncertzāles 
Mazajā zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

20.00 DJ vakars restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, www.noir.lv

21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 

12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View viesnīcā” “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv

18.00 Pūtēju orķestra “Jūrmala” Vecgada koncerts Jūrmalas Kultūras centrā 
Jomas ielā 35

18.00 Vecgada koncerts. Vivaldi Gadalaiki un Vīnes valši Dzintaru koncertzā-
les mazajā zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

20.00 DJ vakars restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, www.noir.lv

21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 

9.30  un 11.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība pie Kauguru glābšanas 
stacijas Kapteiņa Zolta ielā 123

12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv

12.00 un 14.00 Svētdienas vēlās brokastis restorānā “NOIR” Bulduru pros-
pektā 33, www.noir.lv 

20.00 Jaunā gada svinības viesnīcā “Baltic Beach Hotel” Jūras ielā 23/25, 
www.balticbeach.lv

21.00 Jaungada sagaidīšana Gatsby stilā restorānā “Jūrmala” viesnīcā “Hotel 
Jūrmala SPA” Jomas ielā 47/49, www.hoteljurmala.com 

23.00 Jaunā gada sagaidīšana Kauguru kultūras nama pagalmā 
Raiņa ielā 110
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9.30 un 11.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība pie Kauguru glābšanas 
stacijas Kapteiņa Zolta ielā 123

12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv

12.00 un 14.00 Svētdienas vēlās brokastis restorānā “NOIR” Bulduru pros-
pektā 33, www.noir.lv   

12.00 Ziemassvētku festivāls. Koncerts ģimenei “Sniegbaltītes Ziemassvētki” 
Dzintaru koncertzāles mazajā zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

17.00 Koncerts “Iedziedi Ziemassvētkus” Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznī-
cā Baznīcas ielā 13, www.dubultudraudze.lv 

17.00 Ziemassvētku festivāls. “Classics-art Ensemble” Dzintaru koncertzāles 
mazajā zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv 

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un Pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas muzejā 
Tirgoņu ielā 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

16.00 Biedrības “Aspazijas mantojums” Ziemassvētku pasākums Aspazijas 
mājā Z. Meierovica prospektā 18/20, www.fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS

18.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība Dubultu pludmalē Baznīcas ielas 
galā

20.00 DJ vakars restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, www.noir.lv

21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 

12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv

19:30 Svinīgas Ziemassvētku vakariņas restorānā “Jūrmala” viesnīcā “Hotel 
Jūrmala SPA” Jomas ielā 47/49, www.hoteljurmala.com

20.00 DJ vakars restorānā “NOIR” Bulduru prospektā 33, www.noir.lv

21.00 Disko vakars bārā “Seaside” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa” Jomas ielā 
47/49, www.hoteljurmala.com 

9.30  un 11.30 Bezmaksas nūjošanas nodarbība pie Kauguru glābšanas 
stacijas Kapteiņa Zolta ielā 123

12.00 Brīvdienu pusdienas restorānā “View” viesnīcā “Baltic Beach Hotel” 
Jūras ielā 23/25, www.balticbeach.lv

12.00 un 14.00 Svētdienas vēlās brokastis restorānā “NOIR” Bulduru pros-
pektā 33, www.noir.lv 
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2. septembrī – 15. oktobrī 
Jūrmalas Mākslas skolas skolotāju – 
mākslinieku darbu izstāde Jūrmalas 
Mākslas skolā Strēlnieku prospektā 
28/30

6. septembrī – 8. novembrī 
Tēlnieka Egona Peršēvica personālizstāde 
Jūrmalā „Бaидиес!” Jūrmalas Kultūras 
centrā Jomas ielā 35

6. septembrī – 3. decembrī
Vitālija Jermolajeva un viņa mācekļu 
izstāde “Gaismas enerģija” gleznu teātrī 
“Inner Light” Omnibusa ielā 19

21. septembrī – 30. decembrī 
Albertam Kronenbergam 130. Izstāde 
“Kronenbergs. Lietu stāsti” Aspazijas mājā 
Z. Meierovica prospektā 18/20

4. oktobrī – 29. oktobrī 
Gleznotāja Rolanda Beitnera 100 gadu 
atceres izstāde. Elitas Pureniņas tēlniecība 
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29

4. oktobrī – 29. oktobrī 
Jevgeņija Pugina fotoizstāde “Mana jūra” 
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29

4. oktobrī – 26. novembrī
Jūrmalas pilsētas muzeja mākslas krājuma 
izstāde “Mežs” Jūrmalas pilsētas muzejā 
Tirgoņu ielā 29

10. oktobrī – 10. janvārī 
Somijas laikmetīgā Māksla mākslas staci-
jā “Dubulti” dzelzceļa stacijā “Dubulti”

20. oktobrī – 1. decembrī 
Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu darbu 
izstāde Jūrmalas Mākslas skolā Strēlnieku 
prospektā 28/30

1. novembrī – 26. novembrī 
Jūrmalas Mākslas skolas 15 gadu jubile-
jas izstāde “Tilts” Jūrmalas pilsētas muzejā 
Tirgoņu ielā 29

29. novembrī – 30.decembrī 
Silvijas Meškones gleznu izstāde “No 
Bētlemes līdz Atlantīdai” Jūrmalas pilsētas 
muzejs Tirgoņu ielā 29

29. novembrī – 30. decembrī 
Mākslinieku autorgrupas Kokons darbu 
izstāde Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu 
ielā 29

6. decembrī – 4. februārī 
Vitālija Jermolajeva un viņa mācekļu iz-
stāde “Gara enerģija” gleznu teātrī “Inner 
Light” Omnibusa ielā 19

7. decembrī – 28. janvārī 
Izstāde “ Sniega torte”  7 mākslinieku un 
leļļu mākslinieces Ingūnas Radziņas darbu 
izstāde Jūrmalas Mākslas skolā Strēlnieku 
prospektā 28/30

Pasākumu datumi un laiki var mainīties, 
aktuālajai informācijai sekojiet 
www.visitjurmala.lv sadaļā “Pasākumi”

IZSTĀDES

JŪRMALAS TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS CENTRS

Lienes iela 5, Majori, 
Jūrmala, LV-2015
T. +371 67147900
F. +371 67147901

visitjurmala

info@jurmala.lv

www.visitjurmala.lv
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