JŪRMALA
AICINA
PLUDMALE
Apbrīnojami dabas skati – balto smilšu pludmale 24 kilometru garumā, kāpu
priedes, tik dažādā un mainīgā jūra un neaizmirstami saulrieti visos gadalaikos.
DZINTARU MEŽAPARKS
Pastaigu celiņi, skatu tornis 33 metru augstumā, rotaļu un sporta spēļu laukumi
aktīvai atpūtai visai ģimenei.
DZINTARU KONCERTZĀLE
Dabas un arhitektūras pērle Baltijas jūras krastā, unikāla akustiskā skanējuma
koncertzāle, kur baudīt izcilu mākslinieku muzikālo sniegumu.
“LĪVU AKVAPARKS”
Neaizmirstams piedzīvojums lielākajā ūdens atrakciju parkā Baltijā. Slīdkalniņi,
dažādi baseini, aizraujošas atrakcijas un spa komplekss – izklaide un atpūta
gan bērniem, gan pieaugušajiem.
KOKA ARHITEKTŪRA
Dekoratīvi tornīši, stiklotas verandas, krāšņi kokgriezuma dekori ēku apdarē –
līdz mūsdienām saglabātās unikālās koka arhitektūras būves ir kūrortpilsētas
lepnums.
PASTAIGAS DABĀ
Neskartā daba un sūnu purvs Ķemeru Nacionālajā parkā. Pastaigu takas Ragakāpas dabas parkā un skats uz Balto kāpu Lielupes krastā. Vēsturiskā elpa
Jūrmalas Brīvdabas muzejā piekrastes zvejnieku sētā.
MĀKSLAS STACIJA “DUBULTI”
Mākslinieku radošo darbu izstādes vienīgajā laikmetīgās mākslas telpā, kas
atvērta funkcionējošā dzelzceļa stacijā.

14. aprīlis
JŪRMALAS SKRIEŠANAS SVĒTKI

8. jūnijs
JŪRMALAS VELOMARATONS

4. maijs
NEATKARĪBAS DIENAS VELOMARATONS

15. jūnijs
PASAULES KAUSA POSMS IELU VINGROŠANĀ

Skriešanas sacensības dažādās distancēs, sportiskas aktivitātes visas dienas garumā gan pieaugušajiem, gan bērniem. Norises vieta: Majoru pludmale.

Riteņbraukšanas sacensības dažādās distancēs un sportiskas aktivitātes pieaugušajiem un bērniem. Norises vieta: Dzintari.

5. maijs
CEĻOTĀJU DIENA

Izzinošas aktivitātes un radošās darbnīcas, iepazīšanās ar Ķemeru Nacionālā
parka dabas bagātībām. Dalība bez maksas. Norises vieta: Ķemeru Nacionālais parks. www.kemerunacionalaisparks.lv

18. maijs
MUZEJU NAKTS

Muzeju nakts ir Eiropas mēroga kultūras notikums, kad durvis ver liela daļa muzeju
un apmeklētājiem piedāvā īpašus pasākumus bez maksas.
Norises vieta: Jūrmalas pilsētas muzeji un izstāžu nami.

25. maijs
KŪRORTA SVĒTKI

Jūrmalas Kūrorta svētki iezīmē vasaras sezonas sākumu kūrortpilsētā. Krāšņs svētku gājiens, koncerti, tirdziņi, plašs aktivitāšu un izklaides piedāvājums. Svētku noslēgumā – koncerts un uguņošana pludmalē. Ieeja bez maksas.
Norises vieta: Horna dārzs, Jomas iela, Dzintaru un Majoru pludmales.

1.jūnijs
DZINTARU KONCERTZĀLES
VASARAS SEZONAS ATKLĀŠANAS KONCERTS

Koncertzāles vasaras sezonas atklāšanas galvenais viesis – Maestro Raimonds
Pauls un Latvijas Radio bigbends. Norises vieta: Dzintaru koncertzāle.
www.dzintarukoncertzale.lv

Riteņbraukšanas sacensības pieaugušajiem un bērniem ar plašu pasākumu un izklaides aktivitāšu programmu. Norises vieta: Dzintari.

Pasaules kausa posms ielu vingrošanā, kur startēs sportisti no 14 valstīm. Vienlaikus
norisināsies arī Latvijas čempionāts ielu vingrošanā. Ieeja bez maksas.
Norises vieta: Jūrmalas Pludmales centrs, Majoru pludmale.

23. jūnijs
LĪGO SVĒTKI

Jāņu nakts programma aicina izbaudīt saulgriežu nakts burvību jūras krastā Kauguros un Mellužu estrādē. Ieeja bez maksas. Norises vietas: Kauguru pludmale
un Mellužu estrāde.

6. jūlijs
SIKSPĀRŅU NAKTS
ĶEMERU NACIONĀLAJĀ PARKĀ

Izzinoša informācija par sikspārņiem, radošās darbnīcas un sikspārņu vērošanas
ekskursija Ķemeru parkā. Dalība bez maksas. Norises vieta: Ķemeri.
www.kemerunacionalaisparks.lv

18.–21. jūlijs
FESTIVĀLS “LAIMA RENDEZVOUS JŪRMALA”

Četrus vakarus Dzintaru koncertzālē – muzikālas satikšanās romantiskā festivālā
“Laima Rendezvous Jūrmala 2019”. Norises vieta: Dzintaru koncertzāle.
www.dzintarukoncertzale.lv

18. jūlijs–1. septembris
2. STARPTAUTISKĀ BIENNĀLE “MARĪNA ’2019”

Starptautisks mākslas notikums, kas ataino jūras tematiku vizuālajā mākslā. Biennāles 2019. gada tēma – “Vētra”. Ieeja bez maksas. Norises vieta: Jūrmalas muzejos un izstāžu zālēs.

22.–28. jūlijs
SIEVIEŠU TENISA ASOCIĀCIJAS (WTA)
“INTERNATIONAL” SĒRIJAS TURNĪRS

10.–11. augusts
NAKTS EKSPEDĪCIJA BĒRNIEM “NESTĀSTI PASACIŅAS”

Augstākās raudzes turnīrs, kur sacenšas pasaulē labākās tenisistes.
Norises vieta: Tenisa centrs “Lielupe”.

Nakts ekspedīcija piedzīvojumu un fantāzijas pasaulē bērniem kopā ar pieaugušajiem. Izzinoši eksperimenti, radošas darbnīcas, meistarklases, atklājumi un
pārsteigumi. Ieeja bez maksas. Norises vieta: Dzintaru mežaparks.

23.–28. jūlijs
“JŪRMALAS FESTIVĀLS”

31. augusts
KAUGURU SVĒTKI

Festivāla Goda mākslinieks – pasaulslavenais Latvijas tenors Aleksandrs Antoņenko.
Vasaras muzikālo piedzīvojumu radīs Latvijā un pasaulē atzīti mūziķi.
Norises vieta: Dzintaru koncertzāle. www.dzintarukoncertzale.lv

27. jūlijs
JŪRMALAS “KRĀSU SKRĒJIENS”

Aizraujoši skriešanas svētki. “Krāsu skrējiens” ir populārs visā pasaulē – katru gadu
tas norisinās vairāk nekā 50 pasaules valstīs un arī Latvijā, Jūrmalā.
Norises vieta: Kauguri.

Augusts
STARPTAUTISKAIS MŪZIKAS FESTIVĀLS
“SUMMERTIME – AICINA INESE GALANTE”

Uz Dzintaru koncertzāles skatuves uzstāsies festivāla patronese un operas dīva Inese
Galante un viņas viesi – izcili dažādu mūzikas žanru pārstāvji no Latvijas un citām
valstīm. Norises vieta: Dzintaru koncertzāle. www.dzintarukoncertzale.lv

3. augusts
ĶEMERU SVĒTKI

Koncerti, ekskursijas, radošās darbnīcas, sporta spēles un sacensības. Ieeja bez
maksas. Norises vieta: Ķemeri.

3. augusts
20. STARPTAUTISKAIS BALETA FESTIVĀLS.
BALETA ZVAIGZNES JŪRMALĀ

Festivālā piedalās izcilības no pasaulē labākajām baleta trupām.
Norises vieta: Dzintaru koncertzāle. www.dzintarukoncertzale.lv

Atraktīvi priekšnesumi, koncerti, daudzveidīgas aktivitātes, svētku noslēgumā –
vakara koncerts un krāšņa uguņošana. Ieeja bez maksas. Norises vieta: Kauguri.

5.–8. septembris
“KREMERATA BALTICA” FESTIVĀLS

Kopā ar “Kremerata Baltica” un orķestra māksliniecisko vadītāju Gidonu Krēmeru
festivālā uzstāsies izcili mūziķi no Latvijas un citām valstīm. Norises vieta: Dzintaru koncertzāle. www.dzintarukoncertzale.lv

28. septembris
“ELECTRIC RUN JŪRMALA”

Piedzīvojumu skrējiens LED gaismās un mūzikas skaņās 5 kilometru distancē.
Norises vieta: Majori, Dzintari, starts pie Dzintaru koncertzāles.

Decembris
GAISMAS PARKS

Gaismas dekori, veidoti no tūkstošiem LED gaismiņu: Piena ceļš ar zvaigznājiem,
tiltiņš un arka, kas atveido jūras vilni, pasaku tēli, dzīvnieku figūras un citi. Ieeja
bez maksas. Norises vieta: Dzintaru mežaparks.

14. decembris–7. janvāris
“ZIEMASSVĒTKU FESTIVĀLS”

Dzintaru koncertzāles mazajā zālē – dažādu laiku, valstu un žanru Ziemassvētku
mūzika. Norises vieta: Dzintaru koncertzāle. www.dzintarukoncertzale.lv
Pasākumu datums un laiks var mainīties,
aktuālajai informācijai sekojiet www.visitjurmala.lv
Pasākumu laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana, ieraksti var tikt publiskoti
ar mērķi sekmēt kultūras vērtību saglabāšanu un vairot Jūrmalas pilsētas atpazīstamību.

KĀ NOKĻŪT
JŪRMALĀ
AR AUTOMAŠĪNU
Jūrmala no Rīgas pilsētas centra atrodas tikai 20 kilometru attālumā un
ir sasniedzama, braucot pa autoceļu A10/E22.
AR TAKSOMETRU
Jūrmalas centrs–Majori atrodas 15 km attālumā no starptautiskās lidostas “Rīga”. Brauciens no lidostas līdz Jūrmalai izmaksā līdz 17 EUR.
AR VILCIENU
Pasažieru vilcieni no Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas uz Jūrmalu atiet
no 4. perona 3. un 4. ceļa, virzienā uz Tukumu, Ķemeriem, Sloku un
Dubultiem. Brauciena ilgums ir 30 minūtes un cena 1.40 EUR.
IEBRAUKŠANAS MAKSA
Laika periodā no 1. aprīļa līdz 30. septembrim maksa par iebraukšanu
īpaša režīma zonā Jūrmalā ir 2 EUR. To var iegādāties caurlaižu automātos Priedainē un Vaivaros, kā arī automātos pilsētas centrā. Iebraukšanas caurlaide obligāti jāiegādājas iebraukšanas dienā jebkurā laikā
līdz plkst. 23.59.
JŪRMALAS TŪRISMA
INFORMĀCIJAS CENTRS
Lienes iela 5, Majori
T. 67147900
info@jurmala.lv
visitjurmala
www.visitjurmala.lv

25. maijs
KŪRORTA SVĒTKI

