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IDEJAS
BRĪVAJAM

LAIKAM





6.–8. septembris
MŪZIKAS FESTIVĀLS “KREMERATA BALTICA” 
Kopā ar “Kremerata Baltica” un orķestra māksliniecisko vadītāju Gidonu 
Krēme ru festivālā uzstāsies izcili mūziķi no Latvijas un citām valstīm. 
Dzintaru koncertzāle; www.dzintarukoncertzale.lv 

20.–22. septembris
4. STARPTAUTISKAIS 
BALTIJAS JŪRAS KORU KONKURSS
Šis unikālais šāda mēroga amatieru koru konkurss, kas tiek organizēts Latvijā, 
ik gadu pulcē augsta līmeņa amatieru korus. Ieeja bez maksas, ar ielūgumiem.
Dubultu evaņģēliski luteriskā baznīca, Dzintaru koncertzāle; 
www.balticchoir.com 

21. septembris
MELLUŽU GADATIRGUS
Mellužu gadatirgus darbosies no plkst. 11.00 līdz 16.00.  Piedāvājumā būs 
Latvijas dārzos un laukos audzēti augļi un ogas, amatnieku izstrādājumi, rotas 
un aksesuāri, kā arī dažādi našķi un Austrumu saldumi. Apmeklētājus priecēs 
lustīgas melodijas, tautas deju kolektīvu uzvedumi, dāvanu „umurkumurs” un ra-
došās darbnīcas visai ģimenei. Ieeja bez maksas.
Mellužu estrāde; www.visitjurmala.lv

28. septembris
“ELECTRIC RUN JŪRMALA”
Neaizmirstami košs skrējiens 5 kilometrus garā distancē LED gaismu un mūzikas 
pavadībā. 
Starts pie Dzintaru koncertzāles, Turaidas iela 1
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5.–6. oktobris
EIROPAS PUTNU VĒROŠANAS DIENAS
Putnu vērotāji aicināti ekskursijās gidu pavadībā vērot gājputnu pulcēšanos, 
iesais tīties radošajās darbnīcās, spēlēs un izzinošās aktivitātēs, kas atraktīvā 
veidā iepazīstina ar putnu pasauli un palīdz saprast putnu dzīvi un vajadzības. 
Dalība bez maksas.
Ķemeru nacionālais parks, “Meža māja”; 
www.kemerunacionalaisparks.lv 

6. oktobris
JŪRMALAS MTB VELOMARATONS
Velomaratonā aicināti piedalīties gan profesionāli riteņbraucēji, gan visi šā 
sporta veida entuziasti, tostarp ģimenes ar bērniem. Velobrauciens notiek īpaši 
marķētā trasē šķēršļotā apvidū – pludmalē, pa meža takām un zemes ceļiem, 
pilsētas ielām. 
Starta zona – Majoru pludmale, Majori 

12.–19. oktobris
RUDENS KAMERMŪZIKAS FESTIVĀLS
Rudens kamermūzikas festivāls ir nozīmīgākais un tradīcijām bagātākais ka-
mermūzikas festivāls Latvijā, kas rudens/ziemas koncertsezonā notiek dažādās 
pilsētās. Festivāls piedāvā stilistiski visdažādākās programmas – no klasikas līdz 
džezam, kā arī  inovatīvus, dažādu mākslu sintēzē veidotus projektus ar netradi-
cionālu koncertu pasniegšanas veidu.
Dzintaru koncertzāle; www.kamermuzika.lv
 

26. oktobris
JŪRMALAS ROGAININGS
Orientēšanās sacensības visai ģimenei. 
Starts pie Lielupes vidusskolas; www.magnets.lv 

Lielākie pasākumi



11. novembris
LĀČPLĒŠA DIENA
Ar svētbrīdi Slokas evaņģēliski luteriskajā baznīcā, lāpu gājienu un piemiņas pa-
sākumu pie kapteiņa Paula Zolta pieminekļa Kaugurciemā Jūrmalā tiek godināti 
Latvijas brīvības cīnītāji.
www.visitjurmala.lv

18. novembris
LATVIJAS REPUBLIKAS 
PROKLAMĒŠANAS DIENA
Latvijas dzimšanas dienas svinības Jūrmalā tradicionāli tiek atklātas ar Gaismas 
ceļu, kas izgaismo pilsētas galveno maģistrāli no Lielupes tilta Bulduros līdz pat 
Ķemeriem. Ikviens tiek aicināts pilsētas galvenās ielas malā novietot iedegtu sve-
cīti, lai radītu sirsnīgu svētku noskaņu pilsētā. Svētku vakarā pie Kauguru Kultūras 
nama Latvijai par godu skanēs svētku koncerts, bet vakara noslēgumā – krāšņa 
svētku uguņošana.
www.visitjurmala.lv

1. decembris–31. janvāris
GAISMAS PARKS DZINTARU MEŽAPARKĀ
Ziemas vakaros Dzintaru mežaparks kļūst par īstu pasaku valstību, kuru veido 
gaismas dekori no tūkstošiem LED lampiņu. Decembrī katru sestdienu un svētdie-
nu no plkst. 16.00 līdz 19.00 šeit skanēs jautra mūzika, notiks radošās darbnīcas 
un rotaļas kopā ar pasaku tēliem visai ģimenei. Ieeja bez maksas.
Dzintaru mežaparks, Lazdonas iela

13. decembris–7. janvāris
ZIEMASSVĒTKU FESTIVĀLS
Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē skanēs dažādu laiku, valstu un žanru     
Ziemassvētku mūzika. 
Dzintaru koncertzāle; www.dzintarukoncertzale.lv 
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ATKLĀJ 
PLUDMALES 
DAUDZVEIDĪBU
Jūrmalas 24,8 km garā pludmale atpūtniekus aicina arī rudenī un ziemā – 
pastaigā pa izgaismotu pludmales taku no Turaidas ielas Dzintaros līdz Ērgļu 
ielai Majoros, izbraucienā ar velosipēdu vai skrējienā gar jūras krastu. Ziemā 
Jūrmalas pludmalē tiek ierīkota Latvijā garākā distanču slēpošanas trase gar 
jūru 22 km garumā.
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KLAUSIES 
IZCILU MŪZIKU 
DZINTARU KONCERTZĀLĒ
Dzintaru koncertzāle ir viens no pilsētas nozīmīgākajiem kultūras pieminek-
ļiem – īsta pērle Baltijas jūras krastā! Dienas laikā acis priecē tās neparastā 
arhitektūra, savukārt pievakarēs zālē ar izcilo akustiku notiek dažādi kon-
certi. Repertuārā gan klasiskās mūzikas, gan džeza, gan popmūzikas un citu 
žanru koncerti.  
Turaidas iela 1, Dzintari; www.dzintarukoncertzale.lv
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DODIES PIEDZĪVOJUMOS
DZINTARU MEŽAPARKĀ
Rotaļu laukumi bērniem, celiņi gājējiem un skrituļslidotājiem, skeitparks, strītbola 
laukums un kafejnīcas – tas viss vienuviet Dzintaru mežaparkā. Drosmīgākie šeit 
var uzkāpt 33,5 m augstajā skatu tornī ar neaizmirstamu skatu pāri priedēm uz 
Baltijas jūru, bet azartiskākie līdz oktobra beigām gaidīti piedzīvojumu parkā 
“Jūrmalas Tarzāns”, kur kokos izvietotas septiņas dažādu līmeņu un sarežģītības 
pakāpes šķēršļu trases. 
Ziemā mežaparks pārvēršas Gaismas parkā, kuru rotā gaismas dekori, kas 
veidoti no tūkstošiem LED lampiņu. Parks apmeklētājiem ir atvērts visu gadu no 
plkst. 9.00 līdz 22.00. Ieeja bez maksas. 
Lazdonas iela, Dzintari

Idejas brīvajam laikam
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IEPAZĪSTI NEPARASTO 
RAGAKĀPAS DABAS PARKU
Lai saglabātu ar senu priežu mežu apaugušās kāpas un dabas daudzveidību 
jūras piekrastē, ap Ragakāpu, kas ir viena no Latvijā augstākajām kāpām, 
izveidota īpaši aizsargājamā dabas teritorija un labiekārtotas takas. Iepazīsti 
dabas parku neaizmirstamā pastaigā! 

Idejas brīvajam laikam
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IZSTAIGĀ ĶEMERU 
NACIONĀLO PARKU
MELNALKŠŅU DUMBRĀJA LAIPA 
600 m garā taka sākas pie parka informācijas centra “Meža māja”. Takas sā-
kumā ierīkots rotaļu laukums, netālu ir vēsturiskā Ķemeru kūrorta parks ar inte-
resantu pagājušā gadsimta sākuma apbūvi, baznīcām, tiltiņiem un citiem vides 
objektiem. Ievērības cienīgs ir sērūdeņraža minerālūdens avotiņš “Ķirzaciņa”.

SLOKAS EZERA TAKA UN PUTNU VĒROŠANAS TORNIS
Taka sākas un beidzas pie Slokas ezera. Ir pieejama autostāvvieta, piknika 
vieta un 7 m augsts “peldošs” putnu vērošanas tornis. Takas malās ierīkotas 
šūpoles un dažādi elementi fiziskām aktivitātēm.

Idejas brīvajam laikam
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LŪŽŅU GRĀVJA SĒRAVOTS
Viens no spēcīgākajiem apkārtnes sēravotiem! Aptuveni 3 km garais maršruts 
līdz avotam sākas pie informācijas centra “Meža māja”. Taku iecienījuši putnu 
vērotāji, jo pa ceļam esošā bebraine ir viena no labākajām putnu vērošanas 
vietām apkārtnē.

LIELĀ ĶEMERU TĪREĻA LAIPA 
Tīreļa laipa ir populārākais apskates objekts Ķemeru nacionālajā parkā, kas 
ļauj iepazīt cilvēka darbības neskartu augsto sūnu purvu un ieraudzīt neparastus 
dabas skatus. Takas lielā apļa garums ir 3,4 km, mazā apļa – 1,4 km.  

www.kemerunacionalaisparks.lv, 
www.daba.gov.lv/kemeri

15
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IZZINI MUZEJUS 
UN MĀKSLAS TELPAS
JŪRMALAS PILSĒTAS MUZEJS
Kā Jūrmala attīstījusies no kūrorta pirmsākumiem 19.  gadsimta beigās līdz 
mūsdienām? To var uzzināt pilsētas stāstu muzejā! Te skatāma pastāvīgā eks-
pozīcija “Bērns kūrortā“ un ekspozīcija “RAIŅA T ELPA”. Ieeja bez maksas.  
Tirgoņu iela 29, Majori; fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum  

JŪRMALAS BRĪVDABAS MUZEJS
Muzejs paslēpies starp Buļļuciema priedēm Ragakāpas pakājē. Šeit iekārtota 
19. gs. beigu piekrastes zvejnieka sēta ar tai raksturīgām ēkām, plaša enkuru, 
zvejas laivu, virvju un striķu vīšanas piederumu kolekcija. Ieeja bez maksas.
Tīklu iela 1A, Buļļuciems; fb.com/jbmuzejs 
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RAIŅA UN ASPAZIJAS VASARNĪCA
Telpas ar autentiskiem priekšmetiem un muzeja izstāžu zāles ļauj izjust tos lai-
kus, kad dzejnieku pāris šeit radīja izcilus literāros darbus, kas atstājuši nedzē-
šamas pēdas ne tikai latviešu literatūrā, bet arī valodā un dzīvesziņā. 
J. Pliekšāna iela 5/7, Majori; www.aspazijarainis.lv

ASPAZIJAS MĀJA
Stāsti par leģendārās latviešu dzejnieces dzīvi un daiļradi interaktīvā ekspozī-
cijā “Aspazija atgriežas Dubultos”. Ieeja bez maksas.  
Z. Meierovica prospekts 18/20, Dubulti; fb.com/Aspazijas.maja 

DUBULTU KULTŪRAS KVARTĀLS
Dubultu Kultūras kvartālā atrodas mūzikas skola ar modernām koncertzālēm, 
mākslas skola, plaša bibliotēka un izstāžu zāles. Ieeja bez maksas.
Strēlnieku prospekts 30, Jaundubulti; fb.com/JurmalasMakslasskola 

MĀKSLAS STACIJA “DUBULTI”
Eiropā vienīgā laikmetīgās mākslas telpa, kas mājo joprojām funkcionējošā 
dzelzceļa stacijas ēkā, kura turklāt ir pagājušā gadsimta 70. gadu arhitektūras 
šedevrs. Ieeja bez maksas.
Dzelzceļa stacija “Dubulti”, Dubulti; fb.com/artstationdubulti

BULDURU IZSTĀŽU NAMS
Bulduru Izstāžu nama divās izstāžu zālēs un brīvdabas teritorijā notiek mākslas 
izstādes un akcijas. Ieeja bez maksas.
Muižas iela 6, Bulduri; 
fb.com/BulduruIzstazuNamsBulduriExhibitionHouse

MĀKSLAS GALERIJA “INNER LIGHT”  
Unikāla iespēja baudīt luminiscējošo krāsu radīto noskaņu un meditatīvu stāstī-
jumu mūzikas pavadībā, kā arī piedalīties mākslas meistarklasēs. 
Omnibusa iela 19, Majori; www.yermolayev.eu
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ĻAUJIES 
ŪDENSPRIEKIEM 
ŪDENS ATRAKCIJU PARKS “LĪVU AKVAPARKS”
“Līvu akvaparks” ir lielākais slēgta tipa akvaparks Ziemeļeiropā, kurš darbo-
jas visu gadu. Silts ūdens, viļņi, burbuļvannas, slidkalniņi ar dažādu ātrumu no-
braucieniem, unikālais tornado slidkalniņš, baseins ar pretstraumi un silta pirts. 
Atrakcijas ir piemērotas gan lieliem, gan maziem apmeklētājiem. No 2. sep-
tembra līdz 4. oktobrim akvaparks ir slēgts ikgadējai apkopei. Visu oktobri 
norisināsies akcijas skolēniem, bet no 21. decembra akvaparks aicina sagaidīt 
Ziemassvētkus ar īpašiem pasākumiem dzirkstošā ūdens valstībā. 
Viestura iela 24, Lielupe; www.akvaparks.lv
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VIESNĪCA “LIELUPE HOTEL BY SEMARAH”
25 m garš baseins, apsildāms āra baseins, burbuļvannas un pirtis.
Bulduru prospekts 64/68, Lielupe; www.semarahhotels.com/lielupe 

ŪDENS ATPŪTAS CENTRS “BALANS AQUA”
Baseins ar ūdens temperatūru +32°С. Peldēšanas nodarbības. Krievu pirts.
Meža prospekts 49, Bulduri; fb.com/iwcbalans 

VIESNĪCA “BALTIC BEACH HOTEL & SPA”
25 m garš baseins ar jūras ūdeni. Krievu pirts un spa atpūtas kompleksi. 
Jūras iela 23/25, Majori; www.balticbeach.lv 

VIESNĪCA “DAINA JŪRMALA BEACH HOTEL & SPA”
24 m garš baseins ar kaskādēm, bērnu baseins, burbuļvannas, pirtis.
Mežsargu iela 4/6, Melluži; fb.com/hoteldaina.lv 

VIESNĪCA “HOTEL JŪRMALA SPA”
Četri baseini, burbuļvannas, kaskādes un sešas pirtis.
Jomas iela 47/49, Majori; www.hoteljurmala.com

SANATORIJA “BELORUSIJA“
25 m garš dziednieciskā minerālūdens peldbaseins. Turku pirts un sauna. 
Bulduru prospekts 4/8, Dzintari; www.belorusija.lv

NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS CENTRS “VAIVARI”
25 m garš minerālūdens peldbaseins. Ārstnieciskās vingrošanas nodarbības. 
Asaru prospekts 61, Vaivari; www.nrcvaivari.lv 

SANATORIJA “JANTARNIJ BEREG”
25 m garš peldbaseins ar ūdens temperatūru +29°C, kā arī pirts komplekss.
Zvīņu iela 2, Jaunķemeri; www.sanatorij.lv 

KŪRORTA REHABILITĀCIJAS CENTRS “JAUNĶEMERI” 
Baseins ar kaskādi. Ūdens aerobikas nodarbības un pirts komplekss.
Kolkas iela 20, Jaunķemeri; www.jaunkemeri.lv





Idejas brīvajam laikam

UZTURI VESELĪGU 
DZĪVESVEIDU
NŪJOŠANA PLUDMALĒ
Nodarbības notiek trenera vadībā un ir paredzētas visiem interesentiem bez 
maksas. Inventārs ir pieejams uz vietas. Nodarbības notiek sestdienās no 
plkst. 12.30 līdz 14.00 un svētdienās no plkst. 10.00 līdz 11.30 Kaugu-
ru pludmalē Kapteiņa Zolta ielā 123 pie glābšanas stacijas; trešdienās no 
plkst. 18.00 līdz 19.30 un svētdienās no plkst. 12.30 līdz 14.00 Dubultu 
pludmalē Baznīcas ielas galā; sestdienās no plkst. 10.00 līdz 11.30 Mellu-
žu pludmalē, Rožu ielas galā.
Aktuālā informācija pieejama www.jurmala.lv 
vai zvanot uz tālruņa numuru +371 27717372.

JOGA
Nodarbības notiek trenera vadībā un ir paredzētas visiem interesentiem bez 
maksas. Nodarbības notiek līdz novembra beigām trešdienās no plkst. 18.15 
līdz 19.45 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 10.30 Pumpuru vidusskolas aktu 
zālē Kronvalda ielā 8.
Aktuālā informācija pieejama www.jurmala.lv 
vai zvanot uz tālruņa numuru +371 29272105.

CIGUNS 
Nodarbības notiek trenera vadībā un ir paredzētas visiem interesentiem bez 
maksas. Nodarbības notiek otrdienās no plkst. 18.30 līdz 20.00 Pumpuru 
vidusskolas aktu zālē Kronvalda ielā 8.
Aktuālā informācija pieejama www.jurmala.lv 
vai zvanot uz tālruņa numuru +371 22322476.
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RITEŅBRAUKŠANA
Jūrmalas veloceliņi ļauj ar velosipēdu ātri nokļūt no Jūrmalas viena gala līdz 
otram, pa ceļam baudot krāšņo arhitektūru un dabu. Īpašu baudu sagādās 
brauciens pa pludmali. Izmantojot “SIXT” nomas tīklu, velosipēdu var paņemt 
vienā un nodot citā punktā Jūrmalā vai pat Rīgā. Jūrmalā pieejami arī citi ve-
losipēdu nomas punkti. 

BRAUKŠANA AR ELEKTRISKO SKREJRITENI
Elektriskos skrejriteņus “CityBee” ir iespējams iznomāt ar mobilās lietotnes pa-
līdzību, un tie ir pieejami dažādās vietās Jūrmalā, no Lielupes līdz Dubultiem. 
Pārvietošanās ar elektrisko skrejriteni ir lielisks veids, kā dažās stundās apskatīt 
Jūrmalas pilsētas interesantākās un skaistākās vietas.
www.citybee.lv
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GOLFS 
Kompleksā “Jūrmala Golf Club” ir 18 bedrītes un daudzveidīgs reljefs. 
Golfa spēles iemaņu apgūšanai iesācējiem pieejams PAR-3 deviņu bedrīšu 
Golfa akadēmijas laukums.
Golfa iela 1, Babītes pagasts; www.jurmalagolf.lv 

TENISS
Sporta centrs “Concept” ir mūsdienīgs atpūtas un sporta centrs Liel upes 
pašā krastā ar multifunkcionālu sporta zāli, slēgtiem un atklātiem tenisa kor-
tiem nomai. Centrā notiek tenisa spēles apmācība grupās un individuāli. 
Vienības prospekts 36, Lielupe; www.concept.lv 

Nacionālais tenisa centrs “Lielupe” piedāvā slēgto un atklāto tenisa kortu 
nomu pieredzējušiem spēlētājiem, kā arī apmācību iesācējiem. Visu gadu šeit 
norisinās dažādu līmeņu tenisa sacensības. 
O. Kalpaka prospekts 16, Lielupe; www.tenisslielupe.lv

SLIDOŠANA 
Majoru sporta laukuma slidotavā no novembra līdz martam var apgūt 
pirmās iemaņas slidošanā vai vienkārši izslidoties pēc sirds patikas. Tā kā sli-
dotava atrodas zem jumta, slidot svaigā gaisā šeit var arī nokrišņu gadījumā. 
Noteiktos laikos notiek slidošana ar nūjām, iespējama arī laukuma īre hokeja 
spēlēm. Sporta hallē tiek piedāvāta slidošanas inventāra noma. Ar publiskās 
slidošanas noslodzes grafiku var iepazīties jssc.jurmala.lv.
Rīgas iela 1; jssc.jurmala.lv 
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ATPŪTIES KINO 
“Star Cinema Jūrmala” ir augstas klases kinoteātris ar divām zālēm. 
Jomas iela 37, Majori; www.fb.com/StarCinemaJurmala

Jūrmalas Kultūras centra kinoteātrī ir skatāmas gan jaunākās, gan klasis-
kās latviešu filmas un multfilmas.
Jomas iela 35, Majori; www.fb.com/jurmalaskultcentrs 

IZZINI PASAULI 
Izklaides un izglītības centrs “KORSO Brīnumi” ir vieta, kur ļauties zinātkārei, 
izzināt neparasto pasaulē un iepazīt aizraujošas tehnoloģijas. 
Iepirkšanās un izklaides galerija “Korso”, Jomas iela 37, Majori;
www.korsobrinumi.lv
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Pasākumu kalendārs

10.00 Latvijas pludmales tenisa līgas 11. posms “Beach Tennis Club” 
laukumos pludmalē. Ieeja bez maksas. P. Stradiņa ielas gals; 
www.fb.com/lptl.lv 

11.00 Pavārmākslas meistarklase bērniem restorānā “Neptūns”. 
Jaunķemeru ceļš 1; www.restoransneptuns.lv  

17.00 Mūzikas festivāls “Rīga–Jūrmala”. Pianista Likā Debarga solokon-
certs Dzintaru koncertzālē. Turaidas iela 1; www.riga-jurmala.com 

18.00 12. Starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “Vox Angelica”. Koncerts 
“Ma nas dvēseles atspulgs” Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Ieeja 
par ziedojumiem. Baznīcas iela 13

19.00 Sezonas noslēguma koncerts “DAGAMBA feat. TCHAI KOVSKY” 
Dzintaru koncertzālē. Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv 

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas 
muzejā. Ieeja bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa 
numuru 29331883. Tirgoņu iela 29; 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

17.00 Dzintara Adieņa izstādes “Pasaules elpa” atklāšana Jūrmalas 
Kultūras centrā. Ieeja bez maksas. Jomas iela 35; 
www.fb.com/jurmalaskultcentrs  

17.00 Izstāžu cikla atklāšana Jūrmalas pilsētas muzejā. Dinas Ābeles un 
Lauras Feldbergas izstāde “Piliens gaismas”, Edītes Zvagules personāliz-
stāde “Variācijas keramikā – Kurzemīte”. Ieeja bez maksas. Tirgoņu iela 
29; www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

12.00 Koncerts Horna dārzā. Dzied jauktais koris “D’Kor” (Norvēģija). 
Ieeja bez maksas. Jomas iela 35; www.fb.com/jurmalaskultcentrs

19.00 Koru sadraudzības koncerts Jūrmalas Kultūras centrā. Piedalās 
apvienotais vīru koris no Lielbritānijas un vīru koris “Burinieks” (diriģents 
Jānis Sējāns, Jūrmala). Ieeja bez maksas. Jomas iela 35; 
www.fb.com/jurmalaskultcentrs 

19.30 Mūzikas festivāls “Kremerata Baltica”. 
Gidona Krēmera un pianistu Osokinu koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv 
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Pasākumu kalendārs

10.00 Latvijas pludmales tenisa līgas 12. posms “Beach Tennis Club” 
laukumos pludmalē. Ieeja bez maksas. P. Stradiņa ielas gals; 
www.fb.com/lptl.lv 

19.00 Mūzikas festivāls “Kremerata Baltica”. 
Koncerts “Krēmers, Bahs un Apkalna” Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv 

20.00 Dzīvās mūzikas vakars restorānā “Roof Bar B&Q Music”. 
Jomas iela 37; www.roofbbq.lv 

10.00 Latvijas pludmales tenisa līgas 12. posms “Beach Tennis Club” 
laukumos pludmalē. Ieeja bez maksas. P. Stradiņa ielas gals; 
www.fb.com/lptl.lv 

17.00 Mūzikas festivāls “Kremerata Baltica”. Gidona Krēmera, 
Maijas Kovaļevskas un Georgija Osokina koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv 

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas 
muzejā. Ieeja bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa 
numuru 29331883. Tirgoņu iela 29; 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

18.00 Dziedam tautas dziesmas Jūrmalas pilsētas muzejā. 
Ieeja bez maksas. Tirgoņu iela 29; 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

13.00 Dzejas dienas pie Raiņa priedēm. Latviešu dzejas lasījumi. Ieeja 
bez maksas. Pumpuri, Amatas ielas gals

16.00 Orientēšanās sacensības “Magnēts” Priedainē. www.magnets.lv 

13.00 “Ceļojums dzejā” Kauguru kultūras nama pagalmā. Raiņa iela 110

18.00 Cikls “Kafija ar Aspaziju”. Ieeja bez maksas. Z. Meierovica pros-
pekts 18/20; www.fb.com/aspazijas.maja 

18.00 Sarunu cikls “Tēja ielas garumā” – “Lielupe pie Majoriem” 
Jūrmalas pilsētas muzejā. Ieeja bez maksas. Tirgoņu iela 29; 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

10.00 Pārgājiens pa Raiņa un Aspazijas vietām. Sākums pie Raiņa 
un Aspazijas vasarnīcas. Iepriekšēja pieteikšanās zvanot uz tālruņa 
numuru 29239472. J. Pliekšāna iela 5/7
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Pasākumu kalendārs

10.00 Latvijas pludmales tenisa līgas noslēguma turnīrs “Beach Tennis 
Club” laukumos pludmalē. P. Stradiņa ielas gals; www.fb.com/lptl.lv 

13.00 Atvērta ekskursija Kristapa Morberga vasarnīcā. Ieeja bez mak-
sas. Dzintaru prospekts 52/54; www.morbergavasarnica.lv  

15.00 Interjerista un kritiķa Jāņa Borga stāsts “Interjera zelta laikmets un 
audzinošā loma 70. un 80. gadu Latvijā” Mākslas stacijā “Dubulti”. Ieeja 
bez maksas. Z. Meierovica prospekts 3; www.fb.com/artstationdubulti 

10.00 Latvijas pludmales tenisa līgas noslēguma turnīrs “Beach Tennis 
Club” laukumos pludmalē.P. Stradiņa ielas gals; www.fb.com/lptl.lv 

Izglītojošs pasākums visai ģimenei “ZintātNIEKS Ķemeros” Ķemeru nacio-
nālā parka “Meža mājā”. Dalība bez maksas. Tūristu iela 1; 
www.jurmala.lv 

19.00 Latviešu blūzi un klasiskās rokmūzikas “zelta” repertuārs Vjačes-
lava Mitrohina un Aivara Hermaņa izpildījumā Jūrmalas Džeza klubā.
Jomas iela 35 

20.00 4. Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss. 
Koncerts Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Baznīcas iela 13; 
www.balticchoir.com

10.00 25. Starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā “Mazā un lielā 
grācija” sporta namā “Taurenītis”. Ieeja bez maksas. Kļavu iela 29/31; 
www.gfl.lv 

11.00 Mellužu gadatirgus Mellužu estrādes parkā. 
Ieeja bez maksas. Mellužu prospekts 6

11.00 Latvijas Republikas čempionāts airēšanā MIX 2x un 4x Priedaines 
distancē pie Lielupes tilta. www.rowing.lv 

11.00 4. Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss. 
Koncerts Dzintaru koncertzālē. Obligātā programma. Ieeja bez maksas. 
Turaidas iela 1; www.balticchoir.com 

11.00 Rudens Stādu parāde Bulduru Dārzkopības vidusskolas dārzā. 
Viestura iela 6; www.bulduri.lv 

15.00 Latvijas čempionāts futbolā vīriešiem, “Optibet” virslīga, FK “Spar-
taks Jūrmala”–FK “Liepāja/Mogo” stadionā “Sloka”. Skolas iela 5

17.00 4. Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss. 
Koncerts Dzintaru koncertzālē. Izvēles programma. Ieeja bez maksas. 
Turaidas iela 1; www.balticchoir.com 
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Pasākumu kalendārs

10.00 25. Starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā “Mazā un lielā 
grācija” sporta namā “Taurenītis”. Ieeja bez maksas. Kļavu iela 29/31; 
www.gfl.lv

11.00 4. Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss. 
Koncerts Dzintaru koncertzālē. Grand Prix programma. Ieeja bez maksas. 
Turaidas iela 1; www.balticchoir.com 

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas 
muzejā. Ieeja bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa 
numuru 29331883. Tirgoņu iela 29; 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

Zinātnieku nakts Bulduru Dārzkopības vidusskolā. Viestura iela 6; 
www.bulduri.lv 

“Electric Run Jūrmala”. Starts pie Dzintaru koncertzāles, Turaidas iela 1

13.00 Vīna svētki zvejnieka sētā Jūrmalas brīvdabas muzejā. 
Ieeja bez maksas. Tīklu iela 1A; www.jbmuzejs.lv 

14.00 Koncertu cikls “Brīvdienu mūzika”. Džeza trio “Čudars, Auziņš, 
Arutjunjans” Dzintaru koncertzālē. Turaidas iela 1; 
www.dzintarukoncertzale.lv

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas 
muzejā. Ieeja bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa 
numuru 29331883. Tirgoņu iela 29; 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

18.00 Elzas diena Aspazijas mājā. Muzikāls pasākums. 
Piedalās soliste Ieva Parša un mūziķi Veronika un Jānis Rinkuļi (klavieres, 
čells). Ieeja bez maksas. Z. Meierovica prospekts 18/20; 
www.fb.com/aspazijas.maja 

Eiropas Putnu vērošanas dienas Ķemeru nacionālajā parkā.  
Dalība bez maksas. “Meža māja”; www.kemerunacionalaisparks.lv 

11.00 Mākslas izglītības centra “Trīs krāsas” radošā darbnīca bērniem 
un vecākiem Mākslas stacijā “Dubulti”. Dalība bez maksas. 
Z. Meierovica prospekts 3; www.fb.com/artstationdubulti
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Pasākumu kalendārs

13.00 Ekskursija izstādē ar kuratori Ingu Šteimani Mākslas stacijā 
“Dubulti”. Dalība bez maksas. Z. Meierovica prospekts 3; 
www.fb.com/artstationdubulti

17.00 Latvijas–Igaunijas apvienotās basketbola līgas spēle 
BK “Jūrmala”–“Kalev/Cramo” Jūrmalas Valsts ģimnāzijā. Raiņa iela 55; 
www.estlatbl.com 

10.00 Jūrmalas MTB velomaratons. 
Starta zona – Majoru pludmale 

11.00 Pavārmākslas meistarklase bērniem restorānā “Neptūns”. 
Jaunķemeru ceļš 1; www.restoransneptuns.lv  

Eiropas Putnu vērošanas dienas Ķemeru nacionālajā parkā. 
Dalība bez maksas. “Meža māja”; www.kemerunacionalaisparks.lv 

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas 
muzejā. Ieeja bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa 
numuru 29331883. Tirgoņu iela 29; 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

18.00 Dziedam tautas dziesmas Jūrmalas pilsētas muzejā. 
Ieeja bez maksas. Tirgoņu iela 29; 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

20.30 Dzīvās mūzikas vakars “V. Mitrohins & Draugi” 
restorānā “Neptūns”. Jaunķemeru ceļš 1; www.restoransneptuns.lv  

17.00 Latvijas–Igaunijas apvienotās basketbola līgas spēle 
BK “Jūrmala”–“TalTech” Jūrmalas Valsts ģimnāzijā. Raiņa iela 55; 
www.estlatbl.com 

19.00 Rudens kamermūzikas festivāls. Koncerts “Mūzika divām kla-
vierēm” Dzintaru koncertzālē. Programmā Pēteris Vasks, Francis Šūberts, 
Igors Stravinskis. Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

20.00 Dzīvās mūzikas vakars restorānā “Roof Bar B&Q Music”. 
Jomas iela 37; www.roofbbq.lv

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas 
muzejā. Ieeja bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa 
numuru 29331883. Tirgoņu iela 29; 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

19.30 “Jūrmala Jazz”. Lindas Oh kvarteta (Austrālija) koncerts Dzintaru 
koncertzālē. Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv
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Pasākumu kalendārs

17.00 Latvijas–Igaunijas apvienotās basketbola līgas spēle 
BK “Jūrmala”–“Latvijas Universitāte” Jūrmalas Valsts ģimnāzijā. 
Raiņa iela 55; www.estlatbl.com 

19.00 Rudens kamermūzikas festivāls. Stīgu kvarteta 
“Quatuor Modigliani” (Francija) koncerts “Haidns, Bartoks un Šūberts” 
Dzintaru koncertzālē.Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

13.00 Ekskursija izstādē ar kuratori Ingu Šteimani Mākslas stacijā 
“Dubulti”. Dalība bez maksas. Z. Meierovica prospekts 3; 
www.fb.com/artstationdubulti

14.00 Koncertu cikls “Brīvdienu mūzika”. Kalvja Kalniņa, 
Ingas Šļubovskas-Kancēvičas un Mihaila Čuļpajeva koncerts 
“Skaistākās operu ārijas” Dzintaru koncertzālē. Turaidas iela 1; 
www.dzintarukoncertzale.lv

14.00 Latvijas čempionāts futbolā vīriešiem, “Optibet” virslīga, 
FK “Spartaks Jūrmala”–FK “Metta/LU” stadionā “Sloka”. Skolas iela 6

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas 
muzejā. Ieeja bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa 
numuru 29331883. Tirgoņu iela 29; 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

10.00 Tenisa turnīrs “LTS Kauss Masters” nacionālajā tenisa centrā 
“Lielupe”. Ieeja bez maksas. O. Kalpaka prospekts 16; 
www.tenisslielupe.lv

10.00 Tenisa turnīrs “LTS Kauss Masters” nacionālajā tenisa centrā 
“Lielupe”. Ieeja bez maksas. O. Kalpaka prospekts 16; 
www.tenisslielupe.lv

10.00 Orientēšanās sacensības “Jūrmalas rogainings”. 
Starts pie Lielupes vidusskolas. Aizputes iela 1A; www.magnets.lv 

10.00 Tenisa turnīrs “LTS Kauss Masters” nacionālajā tenisa centrā “Liel-
upe”. Ieeja bez maksas. O. Kalpaka prospekts 16; www.tenisslielupe.lv

18.00 “Halloween Gala dinner & Disco Party” viesnīcā “Baltic Beach 
Hotel”. Jūras iela 23/25; www.balticbeach.lv 

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas 
muzejā. Ieeja bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa 
numuru 29331883. Tirgoņu iela 29; 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum
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Pasākumu kalendārs

11.00 Pavārmākslas meistarklase bērniem restorānā “Neptūns”. 
Jaunķemeru ceļš 1; www.restoransneptuns.lv 

16.00 Izrāde “Kas esi tu – Alise Bērziņa?” Jūrmalas teātrī. Muižas iela 7; 
www.jurmalasteatris.lv 

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas 
muzejā. Ieeja bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa 
numuru 29331883. Tirgoņu iela 29; 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

10.00 Koncertu cikls skolu jaunatnei. Koncerts “Saules raksti” 
Dzintaru koncertzālē. Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv 

18.00 Laikmetīgās mākslas izstādes “Pārvietojumi. 
Starp atmiņu un iztēli” atklāšana Mākslas stacijā “Dubulti”. Ieeja bez 
maksas. Z. Meierovica prospekts 3; www.fb.com/artstationdubulti

15.00 Ekskursija laikmetīgās mākslas izstādē kopā ar darbu autoriem 
un kuratoriem Mākslas stacijā “Dubulti”. Dalība bez maksas. 
Z. Meierovica prospekts 3; www.fb.com/artstationdubulti

20.00 Dzīvās mūzikas vakars restorānā “Roof Bar B&Q Music”. 
Jomas iela 37; www.roofbbq.lv

Mārtiņdienas pasākumi Ķemeru nacionālajā parkā. 
Dalība bez maksas. “Meža māja”; www.kemerunacionalaisparks.lv 

15.00 Ekskursija laikmetīgās mākslas izstādē kopā ar darbu autoriem 
un kuratoriem Mākslas stacijā “Dubulti”. Dalība bez maksas. 
Z. Meierovica prospekts 3; www.fb.com/artstationdubulti

16.00 Leļļu teātra izrāde “Diegabikša piedzīvojumi” Jūrmalas teātrī. 
Muižas iela 7; www.jurmalasteatris.lv 

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas 
muzejā. Ieeja bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa 
numuru 29331883. Tirgoņu iela 29; 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

16.00 Lāčplēša dienas pasākumi Jūrmalā – Slokā un Kauguros. 
Dalība bez maksas. www.jurmala.lv 
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Pasākumu kalendārs

18.00 Dziedam tautas dziesmas Jūrmalas pilsētas muzejā. 
Ieeja bez maksas. Tirgoņu iela 29; 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

18.00 Konkursa izstādes “JĀ/NEatkarība-2019” atklāšana Bulduru 
Izstāžu namā. Ieeja bez maksas. Muižas iela 6

16.00 Izrāde “Santa Krusa” Jūrmalas teātrī. Muižas iela 7; 
www.jurmalasteatris.lv 

Latvijas Republikas proklamēšanas 101. gadadienai veltīts pasā-
kums pie Kauguru Kultūras nama. Raiņa iela 110; www.jurmala.lv 

10.00 Latvijas klubu komandu čempionāts tenisā nacionālajā tenisa 
centrā “Lielupe”. Ieeja bez maksas. O. Kalpaka prospekts 16; 
www.tenisslielupe.lv

10.00 Latvijas klubu komandu čempionāts tenisā nacionālajā tenisa 
centrā “Lielupe”. Ieeja bez maksas. O. Kalpaka prospekts 16; 
www.tenisslielupe.lv

17.00 Latvijas–Igaunijas apvienotās basketbola līgas spēle BK “Jūrma-
la”–“Tarvas” Jūrmalas Valsts ģimnāzijā. Raiņa iela 55; www.estlatbl.com 

10.00 Latvijas klubu komandu čempionāts tenisā nacionālajā tenisa 
centrā “Lielupe”. Ieeja bez maksas. O. Kalpaka prospekts 16; 
www.tenisslielupe.lv

14.00 Koncertu cikls “Brīvdienu mūzika”. Grupas “Autobuss debesīs” 
koncerts Dzintaru koncertzālē. Turaidas iela 1; 
www.dzintarukoncertzale.lv

16.00 Izrāde “Santa Krusa” Jūrmalas teātrī. Muižas iela 7; 
www.jurmalasteatris.lv

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas 
muzejā. Ieeja bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa 
numuru 29331883. Tirgoņu iela 29; 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

11.00 Mākslas izglītības centra “Trīs krāsas” radošā darbnīca bērniem 
un vecākiem Mākslas stacijā “Dubulti”. Dalība bez maksas.  
Z. Meierovica prospekts 3; www.fb.com/artstationdubulti

17.00 Latvijas–Igaunijas apvienotās basketbola līgas spēle BK “Jūrma-
la”–“Rapla” Jūrmalas Valsts ģimnāzijā. Raiņa ielā 55; www.estlatbl.com 
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Pasākumu kalendārs

11.00 Pavārmākslas meistarklase bērniem restorānā “Neptūns”. 
Jaunķemeru ceļš 1; www.restoransneptuns.lv 

16.00 Brīvdienu pasākums Gaismas parkā. Ieeja bez maksas. 
Dzintaru mežaparks, Lazdonas iela

16.00 Izrāde bērniem “Patiess stāsts par Čingo Babu, Lielo Gliemezi 
un Jūras Karaļa bēdām” Jūrmalas teātrī. Muižas iela 7; 
www.jurmalasteatris.lv

17.00 Raimonda Ozola jubilejas koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas 
muzejā. Ieeja bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa 
numuru 29331883. Tirgoņu iela 29; 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

15.00 Ekskursija laikmetīgās mākslas izstādē kopā ar darbu autoriem 
un kuratoriem Mākslas stacijā “Dubulti”. Z. Meierovica prospekts 3; 
www.fb.com/artstationdubulti

16.00 Brīvdienu pasākums Gaismas parkā. Ieeja bez maksas. 
Dzintaru mežaparks, Lazdonas iela

16.00 Izrāde bērniem “Tuntuļu Jurītis” Jūrmalas teātrī. Muižas iela 7; 
www.jurmalasteatris.lv

16.00 Brīvdienu pasākums Gaismas parkā. Ieeja bez maksas. 
Dzintaru mežaparks, Lazdonas iela

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas 
muzejā. Ieeja bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa 
numuru 29331883. Tirgoņu iela 29; 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

18.00 Dziedam tautas dziesmas Jūrmalas pilsētas muzejā. 
Ieeja bez maksas. Tirgoņu iela 29; 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

19.30 Ziemassvētku festivāls Dzintaru koncertzālē. 
Hendeļa “Mesija”. Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv
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15.00 Konkursa izstādes “JĀ/NEatkarība-2018” laureāta Ata Jurge-
novska izstādes „Bronzas darbi” atklāšana Bulduru Izstāžu namā. 
Ieeja bez maksas. Muižas iela 6

16.00 Brīvdienu pasākums Gaismas parkā. Ieeja bez maksas. 
Dzintaru mežaparks, Lazdonas iela

17.00 Latvijas–Igaunijas apvienotās basketbola līgas spēle 
BK “Jūrmala”–“Valmiera Glass/ViA” Jūrmalas Valsts ģimnāzijā. 
Raiņa iela 55; www.estlatbl.com 

19.00 Ziemassvētku festivāls Dzintaru koncertzālē. Jāņa Lūsēna, 
Zigfrīda Muktupāvela un Elīnas Šimkus koncerts “Zvaigžņotā ziemas 
naktī”. Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

16.00 Brīvdienu pasākums Gaismas parkā. Ieeja bez maksas. 
Dzintaru mežaparks, Lazdonas iela

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas 
muzejā. Ieeja bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa 
numuru 29331883. Tirgoņu iela 29; 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

19.00 Muzikāla izrāde bērniem “Buratino Jaungada piedzīvojumi” 
Dzintaru koncertzālē. Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

18.30 Vakariņas ar izklaides programmu “Christmas Party Fiesta” 
viesnīcas “Baltic Beach Hotel” restorānā. Jūras iela 23/25; 
www.balticbeach.lv 

18.30 Vakariņas ar izklaides programmu “Christmas Party Fiesta” 
viesnīcas “Baltic Beach Hotel” restorānā. Jūras iela 23/25; 
www.balticbeach.lv 

19.30 Ziemassvētku festivāls Dzintaru koncertzālē. 
Latvijas Radio Bigbenda un grupas “Framest” koncerts. Turaidas iela 1; 
www.dzintarukoncertzale.lv

11.00, 14.00 un 16.00 Ziemassvētku eglītes bērniem viesnīcā 
“Lielupe by SemaraH”. Bulduru prospekts 64/68; 
www.semarahhotels.com 

16.00 Brīvdienu pasākums Gaismas parkā. Ieeja bez maksas. 
Dzintaru mežaparks, Lazdonas iela
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17.00 Latvijas–Igaunijas apvienotās basketbola līgas spēle BK “Jūrma-
la”–“Liepāja” Jūrmalas Valsts ģimnāzijā. Raiņa iela 55; www.estlatbl.com 

17.00 Koncerts “Iedziedi Ziemassvētkus ” Dubultu evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā. Baznīcas iela 13

18.30 Vakariņas ar izklaides programmu “Christmas Party Fiesta” 
viesnīcas “Baltic Beach Hotel” restorānā. Jūras iela 23/25; 
www.balticbeach.lv 

19.00 Ziemassvētku festivāls Dzintaru koncertzālē. Koncerts “Vival-
di un Pjacollas Gadalaiki”. Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

Ziemassvētku pasākums Kauguros, Kauguru Kultūras nama pagalmā. 
Ieeja bez maksas. Raiņa iela 110

11.00, 14.00 un 16.00 Ziemassvētku eglītes bērniem viesnīcā “Lielupe 
by SemaraH”. Bulduru prospekts 64/68; www.semarahhotels.com 

16.00 Brīvdienu pasākums Gaismas parkā. Ieeja bez maksas. 
Dzintaru mežaparks, Lazdonas iela

17.00 Ziemassvētku festivāls Dzintaru koncertzālē. 
Koncerts “Hortus Musicus”. Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas 
muzejā. Ieeja bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa 
numuru 29331883. Tirgoņu iela 29; 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

18.00 Ziemassvētku vakariņas ar dzīvo mūziku un izklaides programmu 
bērniem viesnīcas “Baltic Beach Hotel” restorānā. Jūras iela 23/25; 
www.balticbeach.lv 

13.00 Ziemassvētku brančs ar izklaides programmu bērniem viesnīcas 
“Baltic Beach Hotel” restorānā. Jūras iela 23/25; 
www.balticbeach.lv 

19.00 Ziemassvētku vakariņas restorānā Jūrmala, dzīvā mūzika svētku 
noskaņās viesnīcas “Hotel Jūrmala Spa” restorānā. Jomas iela 47/49; 
www.hoteljurmala.com 

19.30 Ziemassvētku festivāls Dzintaru koncertzālē. Rīgas Doma 
zēnu kora koncerts “Skaistākās Ziemassvētku melodijas”. Turaidas iela 1; 
www.dzintarukoncertzale.lv
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12.00 un 15.00 Ziemassvētku festivāls Dzintaru koncertzālē. 
Koncerts visai ģimenei “Brīnumskapis Ziemassvētkos”. Turaidas iela 1; 
www.dzintarukoncertzale.lv

16.00 Brīvdienu pasākums Gaismas parkā. Ieeja bez maksas. 
Dzintaru mežaparks, Lazdonas iela

17.00 Latvijas–Igaunijas apvienotās basketbola līgas spēle 
BK “Jūrmala”–“Parnu Sadam” Jūrmalas Valsts ģimnāzijā. Raiņa iela 55; 
www.estlatbl.com

16.00 Brīvdienu pasākums Gaismas parkā. Ieeja bez maksas. 
Dzintaru mežaparks, Lazdonas iela

17.00 Ziemassvētku festivāls Dzintaru koncertzālē. Spāņu un čigānu 
mūzikas koncerts. Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

15.00 Smilšu spēļu nodarbība un pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas 
muzejā. Ieeja bez maksas. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa 
numuru 29331883. Tirgoņu iela 29; 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

19.00 Ziemassvētku festivāls Dzintaru koncertzālē. Jaungada kon-
certs un Vīnes valši. Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

20.00 Salūts par godu “Līvu akvaparka” 16. gadadienai Lielupes krastā 
pie akvaparka. Viestura iela 24; www.akvaparks.lv 

Jaunais gads Kauguros, Kauguru Kultūras nama pagalmā. 
Ieeja bez maksas. Raiņa iela 110

20.00 Jaungada balle viesnīcā “Baltic Beach Hotel”. Jūras iela 23/25; 
www.balticbeach.lv 

21.00 Jaungada balle “Rokenrola virpulī” viesnīcā “Hotel Jūrmala Spa”. 
Jomas iela 47/49; www.hoteljurmala.com 

21.00 Jaungada balle “Jaungada nakts Versaļā” 
viesnīcā “Lielupe by SemaraH”. Bulduru prospekts 64/68; 
www.semarahhotels.com 
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19.07.–20.10. Izstāde “Modernā telpa. Nacionālie dārgumi” 
  Mākslas stacijā “Dubulti” Z. Meierovica prospekts 3; 
  www.fb.com/artstationdubulti 

21.–27.09. Rudens ražas izstāde Bulduru Dārzkopības vidusskolā. 
  Viestura iela 6; www.bulduri.lv 

28.08.–02.11 Eiropas Kultūras mantojuma dienas. “Restaurācija”. 
  Izstāde “Cilvēki. Ielas. Mājas. Jūrmala. Hanko. Sopota”  
  Aspazijas mājā. Z. Meierovica prospekts 18/20; 
  www.fb.com/aspazijas.maja  

04.09.–28.10. Dzintara Adieņa izstāde “Pasaules elpa” Jūrmalas Kultūras  
  centrā. Jomas iela 35; www.fb.com/jurmalaskultcentrs 

05.09. – 13.10. Dinas Ābeles un Lauras Feldbergas izstāde 
  “Piliens gaismas” un keramiķes Edītes Zvagules 
  personālizstāde “Variācijas keramikā – Kurzemīte” 
  Jūrmalas pilsētas muzejā. Tirgoņu iela 29; 
  www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

10.09.–19.10. Viļņa Raudsepa gleznu izstāde “Abrakadabra krāsās” 
  Bulduru Izstāžu namā. Muižas iela 6; 
  www.fb.com/BulduruIzstazuNamsBulduriExhibitionHouse 

16.10.–24.11. Mākslinieka Jāņa Veisa personālizstāde 
  “Ainavas un ziedi”. Mākslinieces Ineses Ziemeles 
  personālizstāde “Alfa un Omega”. 
  Mākslinieces Antras Ivdras personālizstāde 
  “Ūdens raksts” Jūrmalas pilsētas muzejā. Tirgoņu iela 29;  
  www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

IZSTĀDES
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Pasākumu laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana, ieraksti var tikt 
publiskoti ar mērķi sekmēt kultūras vērtību saglabāšanu un vairot Jūrma-
las pilsētas atpazīstamību.  

Pasākumu datumi un laiki var mainīties, aktuālajai informācijai aicinām 
sekot līdzi tīmekļvietnē www.visitjurmala.lv, sadaļā “Pasākumi”.

8.11.–12.01. Starptautiskā laikmetīgās mākslas izstāde 
  “Pārvietojumi. Starp atmiņu un iztēli” 
  Mākslas stacijā “Dubulti”. Z. Meierovica prospekts 3; 
  www.fb.com/artstationdubulti 

12.11.–07.12. Konkursa izstāde “JĀ/NEatkarība-2019” 
  Bulduru Izstāžu namā. Muižas iela 6; 
  www.fb.com/BulduruIzstazuNamsBulduriExhibitionHouse 

27.11.–05.01. Izstāde “Mākslas kolekcionāram Mārtiņam 
  Pormanim – 130”. Darbi no Jūrmalas pilsētas muzeja 
  un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja krājuma. 
  Neles Zirnītes grafikas izstāde. 
  Tēlnieka Genādija Stepanova personālizstāde 
  Jūrmalas pilsētas muzejā. Tirgoņu iela 29; 
  www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum 

14.12.–17.01. Konkursa izstādes “JĀ/NEatkarība-2018” 
  laureāta Ata Jurgenovska izstāde „Bronzas darbi” 
  Bulduru Izstāžu namā. Muižas iela 6; 
  www.fb.com/BulduruIzstazuNamsBulduriExhibitionHouse 
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Veselīgais piejūras gaiss un priežu meži, ārstnieciskās dūņas un minerālūdeņi apvie-
nojumā ar kūrortviesnīcu, kūrorta rehabilitācijas centru un spa sezonas piedāvāju-
miem ikvienam sniegs netraucētas atpūtas iespējas kūrortpilsētā Jūrmalā arī rudenī. 

Informācija par vienas vai vairāku dienu atpūtas piedāvājumiem ar spa un skais-
tumkopšanas rituāliem, ūdens procedūrām, pirts un baseina apmeklējumu, atvese-
ļošanas programmām, Jūrmalas restorānu sezonas ēdienkartēm un pasākumiem ir 
pieejama mājaslapā www.visitjurmala.lv.

VESELĪBAS 
ATJAUNOŠANA 
UN SPA JŪRMALĀ



JŪRMALAS TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS CENTRS

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

visitjurmala

info@jurmala.lv

visitjurmala.lv

Visit Jurmala



visi tjurmala.lv


