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Izdevējs: Jūrmalas pilsētas dome
Druka: SIA “IBC Print Baltic”
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25. maijs
KŪRORTA SVĒTKI
Jūrmalas Kūrorta svētki iezīmē vasaras sezonas sākumu kūrortpilsētā. Krāšņs 
svētku gājiens, koncerti, tirdziņi, plašs dažādu aktivitāšu un izklaides pasākumu 
piedāvājums. Svētku noslēgumā – koncerts un uguņošana pludmalē. Ieeja bez 
maksas. 
Majori un Dzintari; www.visitjurmala.lv

1. jūnijs
DZINTARU KONCERTZĀLES 
VASARAS SEZONAS ATKLĀŠANAS KONCERTS
Koncertzāles vasaras sezonas atklāšanas galvenais viesis – izcilais Maestro 
Raimonds Pauls un Latvijas Radio bigbends. 
Dzintaru koncertzāle; www.dzintarukoncertzale.lv 

8. jūnijs
JŪRMALAS VELOMARATONS
Riteņbraukšanas sacensības pieaugušajiem un bērniem ar plašu pasākumu un 
izklaides aktivitāšu programmu. 
Dzintari; www.velojurmala.lv

15. jūnijs
PASAULES KAUSA POSMS IELU VINGROŠANĀ 
Pasaules kausa posms ielu vingrošanā, kurā sacentīsies sportisti no 14 valstīm. 
Vienlaikus norisināsies arī Latvijas čempionāts ielu vingrošanā. Ieeja bez maksas. 
Jūrmalas Pludmales centrs, Majoru pludmale; www.ieluvingrosana.lv

23. jūnijs
LĪGO JŪRMALĀ
Jāņu nakts programma aicina izbaudīt saulgriežu nakts burvību jūras krastā 
Kauguros un Mellužu estrādē. Ieeja bez maksas. 
Kauguru pludmale un Mellužu estrāde; www.visitjurmala.lv 
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30. jūnijs–1. septembris
12. STARPTAUTISKAIS ĒRĢEĻMŪZIKAS 
FESTIVĀLS “VOX ANGELICA”
Vairāku nedēļu garumā katru svētdienu plkst.18.00 interesenti tiek aicināti uz 
ērģeļmūzikas koncertiem ar dziedātāju un dažādu instrumentālistu piedalīša
nos, kā arī ērģeļu solo koncertiem. Festivāla tematiskais spektrs ir ļoti plašs, 
un tas allaž piedāvā klausītājiem augsta līmeņa profesionālas mākslas bau
dījumu. 
Dubultu evaņģēliski luteriskā baznīca

6. jūlijs
JOMAS IELAS SVĒTKI 
Krāšņajos svētkos, kas šogad notiks jau divdesmito reizi, tiek godināta senākā 
un galvenā Jūrmalas iela – Jomas iela. Gaidāma aizraujoša kultūras un iz
klaides programma un radošās darbnīcas bērniem. Svētku laikā norisināsies 
arī tautas deju festivāls “Soļi smiltīs”. Vasaras satikšanās festivālā paredzēta 
kopdejošana, cildeni ieskandinot svētkus un izdejojot garāko gatvi Jūrmalā. 
Visas dienas garumā notiks plašs dižkoncerts, kurā tiks izdejots rekorddaudz 
deju. Ieeja pasākumos bez maksas.  
Jomas iela un Majoru stāvlaukums; www.visitjurmala.lv

18.–21. jūlijs
FESTIVĀLS “LAIMA RENDEZVOUS JŪRMALA”
Uz vasaras aizraujošāko muzikālo randiņu – izsmalcināto un romantisko festi
vālu “Laima Rendezvous Jūrmala” – jūrmalniekus un pilsētas viesus aicina po
pulāri un iemīļoti skatuves mākslinieki no daudzām pasaules valstīm. Festivāla 
koncertu apmeklētāji varēs baudīt gan leģendāru mūziķu, gan izcilu jauno 
talantu uzstāšanos. Dziedātāji izpildīs ne tikai populārus un jau vairākās pa
audzēs zināmus hitus, bet pārsteigs klausītājus arī ar jauniem, vēl nedzirdētiem 
duetiem un trio.  
Dzintaru koncertzāle; www.jurmalarandevu.lv
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18. jūlijs–1. septembris
2. STARPTAUTISKĀ JŪRAS TEMATIKAI VELTĪTĀ 
BIENNĀLE “MARĪNA 2019”
Starptautisks jūras tematikai vizuālajā mākslā veltīts notikums. Šā gada bien
nāles tēma – “Vētra”. Ieeja bez maksas. 
Jūrmalas muzeji un izstāžu zāles; www.fb.com/MarinaBiennale

22.–28. jūlijs
TENISA FESTIVĀLS “BALTIC OPEN” 
Tenisa asociācijas (WTA) “International” sērijas turnīrs, kurā sacentīsies pa
saulē labākās tenisistes. 
Nacionālais tenisa centrs “Lielupe”; www.balticopentennis.com

22.–28. jūlijs
“JŪRMALAS FESTIVĀLS” 
Ar krāšņiem koncertiem Dzintaru koncertzālē norisināsies piektais “Jūrmalas 
festivāls”. Festivāla goda mākslinieks dziedātājs Aleksandrs Antoņenko kopā 
ar Latvijā un pasaulē atzītiem mūziķiem gādās par neaizmirstamu vasaras mu
zikālo piedzīvojumu.  
Dzintaru koncertzāle; www.jurmalasfestivals.lv

27. jūlijs
JŪRMALAS KRĀSU SKRĒJIENS
Aizraujoši skriešanas svētki. Krāsu skrējiens ir populārs visā pasaulē – katru 
gadu tas norisinās vairāk nekā 50 pasaules valstīs, arī Latvijā, Jūrmalā. 
Kauguri; www.visitjurmala.lv

Lielākie pasākumi
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3. augusts plkst. 20.00
20. STARPTAUTISKAIS BALETA FESTIVĀLS 
“BALETA ZVAIGZNES JŪRMALĀ”
Festivālā piedalīsies izcilākie baletdejotāji no pasaulē labākajām baleta trupām. 
Dzintaru koncertzāle; www.dzintarukoncertzale.lv
 

5.–11. augusts
15. STARPTAUTISKAIS MŪZIKAS FESTIVĀLS 
“SUMMERTIME – AICINA INESE GALANTE” 
Uz Dzintaru koncertzāles skatuves kāps gan pati festivāla patronese operas 
dīva Inese Galante, gan viņas viesi – izcili dažādu žanru mūzikas pārstāvji no 
Latvijas un citām valstīm. 
Dzintaru koncertzāle; www.festivalsummertime.com
 

9.–10. augusts
NAKTS EKSPEDĪCIJA BĒRNIEM 
“NESTĀSTI PASACIŅAS”
Nakts ekspedīcija piedzīvojumu un fantāzijas pasaulē bērniem kopā ar pieau
gušajiem. Izzinoši eksperimenti, radošas darbnīcas, meistarklases, atklājumi 
un pārsteigumi. Ieeja bez maksas. 
Dzintaru mežaparks; www.visitjurmala.lv
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16. augusts–1. septembris
MŪZIKAS FESTIVĀLS 
“RĪGA JŪRMALA”
Simfonisko orķestru festivāla “Rīga Jūrmala” ietvaros Jūrmalā viesosies izci
lākie pasaules mēroga simfoniskie orķestri un diriģenti, būs iespēja klausīties 
simfoniskās, kamermūzikas un solokoncertus, kā arī iepazīt akadēmiskās mū
zikas izpildītājmākslas zvaigznes un jaunos talantus.  
Dzintaru koncertzāle; www.riga-jurmala.com

31. augusts
20. STARPTAUTISKAIS SENO SPĒKRATU 
SALIDOJUMS “RETRO JŪRMALA 2019” 
Visas dienas garumā no Dubultiem līdz Ķemeriem notiks retro automobiļu pa
rāde, ko interesentiem būs iespēja vērot gan pilsētas vidē, gan pludmales ai
navā. Parāde pulcēs senos automobiļus no Baltijas, Skandināvijas un Rietum
eiropas valstīm, kā arī Krievijas un Baltkrievijas. Ieeja bez maksas.
Dubultu laukums, Jomas iela, Kauguru pludmale

31. augusts
KAUGURU SVĒTKI
Ar atraktīviem priekšnesumiem, koncertiem un daudzveidīgām aktivitātēm jau 
tradicionāli tiks aizvadīti Kauguru svētki. Svētku noslēgumā – vakara koncerts 
un krāšņa uguņošana. Ieeja bez maksas. 
Kauguri; www.visitjurmala.lv
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ATKLĀJ 
PLUDMALES 
DAUDZVEIDĪBU
Viena no lielākajām Jūrmalas vērtībām ir 24 km garā smilšainā pludmale. Visā 
tās garumā var gan aizbēgt no pilsētas burzmas, gan pazvilnēt šarmantās 
kafejnīcās, uzspēlēt volejbolu, izbraukt ar ūdens motociklu un, protams, vērot 
neatkārtojamu saulrietu. Diennakts tumšajās stundās iesakām doties pastaigā 
pa apgaismoto celiņu pludmales posmā no Dzintariem līdz Majoriem.

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, strītbo
la laukums un kafejnīcas – tas viss vienuviet Dzintaru mežaparkā. Drosmīgākie 
varēs kāpt 33,5 m augstajā skatu tornī ar neaizmirstamu skatu pāri priedēm uz 
Baltijas jūru, bet azartiskākie gaidīti piedzīvojumu parkā “Jūrmalas Tarzāns”, kur 
kokos izvietotas piecas dažādu līmeņu un sarežģītības pakāpes šķēršļu trases. 
Lazdonas iela, Dzintari; www.tarzans.lv/jurmala

“RullRoll” skrituļnomā var iznomāt skrejriteņus, skrituļslidas, skrituļdēļus un 
balansēšanas riteņus bērniem, kā arī elektriskos mini segvejus, hoverbordus. 
www.fb.com/rullrollrent

IEPAZĪSTI NEPARASTO 
RAGAKĀPAS DABAS PARKU
Lai saglabātu ar senu priežu mežu apaugušās kāpas un dabas daudzveidību 
jūras piekrastē, ap Ragakāpu, vienu no Latvijā augstākajām kāpām, izveido
ta īpaši aizsargājama dabas teritorija un labiekārtotas takas. Iepazīsti dabas 
parku neaizmirstamā pastaigā! 

Idejas brīvajam laikamIdejas brīvajam laikam



18

Idejas brīvajam laikam

IZSTAIGĀ ĶEMERU 
NACIONĀLO PARKU
MELNALKŠŅU DUMBRĀJA LAIPA 
600 m garā taka sākas pie parka informācijas centra “Meža māja”. Pie takas 
sākuma 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 da žādi elementi fiziskām aktivitātēm.

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 piedzīvot neparas
tus dabas skatus. Takas lielā apļa garums ir 3,4 km, mazā apļa – 1,4 km. 

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

Idejas brīvajam laikam
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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/JurmalasMaksla 

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

IZZINI MUZEJUS 
UN MĀKSLAS TELPAS
JŪRMALAS PILSĒTAS MUZEJS
Kā Jūrmala attīstījusies no kūrorta pirmsākumiem 19. gs. beigās līdz pat mūs
dienām? To var izzināt pilsētas stāstu muzejā! Te skatāma pastāvīgā ekspozīci
ja “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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VIESNĪCA “LIELUPE HOTEL BY SEMARAH“
25 m garš baseins. Apsildāms āra baseins, burbuļvannas, 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 peldbaseins ar siltu jūras ūdeni. Peldēšanas nodarbības. 
Krievu pirts komplekss „The Banja”, spa atpūtas komplekss „The Garden”. 
Jūras iela 23/25, Majori; www.balticbeach.lv 

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

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

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

SANATORIJA “JANTARNIJ BEREG”
25 m garš baseins 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 laikamIdejas brīvajam laikam

ĻAUJIES 
ŪDENSPRIEKIEM 
LĪVU AKVAPARKS
Silts ūdens, viļņi, burbuļvannas, slidkalniņi ar dažādu ātrumu nobraucieniem, 
unikālais tornado slidkalniņš, baseins ar pretstraumi un silta pirts. Atrakcijas ir 
piemērotas gan lieliem, gan maziem apmeklētājiem. Vairākos nobraucienos 
atļauts doties kopā arī ar mammu, tēti, māsu vai draugu! “Līvu Akvaparks” ir 
lielākais slēgta tipa akvaparks Ziemeļeiropā, kurš darbojas visu gadu!
Viestura iela 24, Lielupe; www.akvaparks.lv
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BAUDI ATPŪTU PLUDMALĒ 
UN UZ ŪDENS 
JŪRMALAS PLUDMALES CENTRS
Pludmales centrā iekārtoti seši pludmales volejbola laukumi, kas pielāgojami 
arī pludmales tenisam, trīs pludmales futbola un handbola laukumi, laukums 
ielu vingrotājiem, pieejamas ģērbtuves un skatītāju tribīnes. Centrs ir atvērts 
ikvienam pludmales sporta veidu cienītājam un sniedz iespējas iznomāt lauku
mus un inventāru treniņiem vai sacensībām.
Majoru pludmale Kaiju ielas galā; jssc.jurmala.lv  

JŪRMALAS ŪDENSSLĒPOŠANAS UN VEIKBORDA PARKS
Parkā var nodarboties ar ūdensslēpošanu un veikbordu, vizināties ar piepūša
mo pūsli un doties ekskursijā ar motorlaivu. Pieejama airu laivu, kajaku un SUP 
dēļu noma, atpūtas vietas un pirts Lielupes krastā. 
Priedaine, “Smilgas”; www.waterskis.lv 

SUP DĒĻU NOMA “SUP BROTHERS”
Iespēja nomāt SUP dēli un doties braucienā gan pa Lielupi, gan jūru. Tiek 
piedāvātas arī īpaši sagatavotas SUP ekspedīcijas 10 km garumā pa Lielupes 
grīvas pļavām, Babītes ezeru un Varkaļu kanālu. 
Majoru pludmalē, pie pludmales kafejnīcas “Simply”;
www.fb.com/supbrothers.lv 

JAHTKLUBS “JŪRMALA”
Jahtklubā ir iespējams iznomāt SUP dēļus un airu laivas un doties izbraucienā 
pie Baltās kāpas, kā arī izpētīt Lielupes upes saliņu un niedru labirintus.
Buļļuciems, Tīklu iela 10; www.jurmalasosta.lv/jahtklubs-jurmala

PIEKRASTES PIRTS KOMPLEKSS “PORTO MARINE”
Laivu un velosipēdu noma, piknika vietas ar gleznainu skatu uz Lielupi, pirtis.
Vikingu iela 8, Lielupe; www.portomarine.lv
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UPES KUĢĪTIS “NEW WAY”
Ar kuģīti vari doties 2,5 stundu braucienā no Rīgas uz Jūrmalu plkst.11.00 un 
atpakaļ plkst.16.00, kā arī vienas stundas izbraucienā pa Lielupi plkst.14.00. 
Jūrmalā kuģītis atiet no Majoru piestātnes, kas atrodas tuvu Majoru sporta 
halles ēkai. Rīgā kuģītis atiet no Lielā Kristapa skulptūras pretī Rīgas pilij. 
www.rigaship.lv

VĒSTURISKAIS BURINIEKS “LĪBAVA”
Ar 17. gadsimta atpūtas kuģa kopiju, kas būvēta pēc holandiešu seklas iegri
mes herren jahtu parauga, vasarās tiek organizēti izbraucieni pa Rīgas jūras 
līci ar iespēju ikvienam izmēģināt savus spēkus buru uzvilkšanā un burinieka 
vadīšanā.
Buļļuciems; www.libavasail.lv 
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UZTURI VESELĪGU 
DZĪVESVEIDU
NŪJOŠANA, JOGA, CIGUNS UN IELU VINGROŠANA
Ikviens Jūrmalas iedzīvotājs aicināts uz bezmaksas sportiskām aktivitātēm brī
vā dabā, pludmalē. Informāciju par nodarbību norises laikiem un vietām var 
atrast  www.jurmala.lv/Sabiedrība/Veselības veicināšana

RITEŅBRAUKŠANA
Jūrmalas veloceliņi ļauj ar velosipēdu ātri nokļūt no Jūrmalas viena gala līdz 
otram, pa ceļam izzinot arhitektūras un dabas brīnumus. Izmantojot “SIXT” 
nomas tīklu, velosipēdu var paņemt vienā punktā un nodot citā punktā Jūrmalā 
vai pat Rīgā. Jūrmalā pieejami arī citi velosipēdu nomas punkti. 

INLINE SKRITUĻSLIDOŠANA
Vasarā Majoru sporta laukums kļūst par inline skrituļslidošanas arēnu. Daļēji 
slēgtā sporta hallē, svaigā gaisā, tomēr zem jumta, skrituļslidotāji var apgūt 
pirmās iemaņas slidošanā un arī organizēt pilnvērtīgu skrituļslidošanas treniņu. 
Halle piedāvā arī inventāra nomas pakalpojumus. 
Rīgas iela 1; jssc.jurmala.lv 

GOLFS 
Kompleksā “Jūrmala Golf Club” ir 18 bedrītes un daudzveidīgs reljefs. Golfa 
spēles iemaņu apgūšanai iesācējiem pieejams PAR3 deviņu bedrīšu Golfa 
akadēmijas laukums.
Golfa iela 1, Babītes pagasts; www.jurmalagolf.lv 

TENISS
Sporta centrs “Concept” ir mūsdienīgs atpūtas un sporta centrs pašā Liel
upes krastā ar multifunkcionālu sporta zāli, slēgtiem un atklātiem tenisa kor
tiem nomai. Centrā notiek tenisa spēles apmācības 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 apmācības iesācējiem. Visa gada 
garumā šeit norisinās dažāda līmeņa tenisa sacensības. 
O. Kalpaka prospekts 16, Lielupe; www.tenisslielupe.lv
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ATPŪTIES KINO 
“Star Cinema Jūrmala” ir augstas klases kinoteātris ar divām zālēm. Kinote
ātra repertuārā vienmēr ir jaunākās filmas. Ir iespēja pieteikt arī privātus kino 
vakarus ar apkalpošanu atpūtai draugu lokā vai korporatīviem pasākumiem.
Iepirkšanās un izklaides galerija “Korso”, Jomas iela 37, Majori; 
www.fb.com/StarCinemaJurmala

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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10.00 Jūrmalas velomaratons. Starts pie Dzintaru koncertzāles. 
Turaidas iela 1; www.velojurmala.lv

10.00 Starptautiskais Jūrmalas kauss pludmales regbijā Jūrmalas Pludmales 
centrā. Majoru–Dubultu pludmale

12.00 Starptautiskais Jūrmalas kauss ūdens motosportā Lielupes akvatorijā. 
Ieeja bez maksas. Slokas iela 75

10.00 ITF “Jurmala Cup 1” pludmales tenisa sacensības “Beach Tennis 
Club” laukumos. Lielupes pludmale, P. Stradiņa ielas galā

11.00 Bērnu vasara Mellužos – “Veiklā svētdiena” Mellužu parkā. 
Ieeja bez maksas. Mellužu prospekts 6; www.visitjurmala.lv

12.00 Latvijas Smilšu animācijas teātra izrāde “Krāsainās pasakas” 
(latviešu valodā) izklaides un izglītības centrā “KORSO Brīnumi”. 
Jomas iela 37; www.sandshow.pro/lsat

14.00 Latvijas Smilšu animācijas teātra izrāde “Puškina pasakas” 
(krievu valodā) izklaides un izglītības centrā “KORSO Brīnumi”. 
Jomas iela 37; www.sandshow.pro/lsat

14.30 Vasaras koncerts Horna dārzā. Spēlē pūtēju orķestris “Røros Ja
nitsjarorkester” (Norvēģija). Ieeja bez maksas. Jomas iela 35

19.30 “HBDS šovs”. Ar priekšnesumiem Dzintaru koncertzālē – “Comedy 
Club” (Krievija) rezidenti Harlamovs, Batrudinovs, Karibidis un Skorohods.  
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

Konkurss–festivāls “Popfestjūrmala 2019” Jūrmalas Kultūras centrā.
Jomas iela 35; www.popfestjurmala.lv

10.00 ITF “Jurmala Cup 2” pludmales tenisa sacensības “Beach Tennis 
Club” laukumos. Lielupes pludmale, P. Stradiņa ielas galā

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

19.30 Jubilejas koncerts “Leonīdam Agutinam – 50” Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

19.00 Latvijas čempionāts pludmales futbolā Jūrmalas pludmales centrā. 
Majoru pludmale Kaiju ielas galā

Pasākumu kalendārs

9.00 Starptautiskais funkcionālo treniņu un pilates pasākums “Heart beat/
Sirdspuksti” viesnīcā “Lielupe Hotel by SemaraH”. 
Bulduru prospekts 64/68; www.heartbeat.lv 

20.00 Dzintaru koncertzāles vasaras sezonas atklāšanas koncerts. 
Īpašais viesis – Maestro Raimonds Pauls un Latvijas Radio bigbends. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

9.00 Starptautiskais funkcionālo treniņu un pilates pasākums “Heart beat/
Sirdspuksti” viesnīcā “Lielupe Hotel by SemaraH”. 
Bulduru prospekts 64/68; www.heartbeat.lv

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

11.00 Bērnu vasara Mellužos – “Burbuļsvētdiena” Mellužu parkā. 
Ieeja bez maksas. Mellužu prospekts 6; www.visitjurmala.lv

18.00 Koncertu cikls “Dzimuši Latvijā” – Marinas Rebekas un Andreja 
Osokina koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

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

12.00 Radošā darbnīca “Veltījums gleznotājam Valdim Bušam” 
Bulduru Izstāžu namā. Ieeja bez maksas. 
Muižas iela 6; www.fb.com/BulduruIzstazuNamsBulduriExhibitionHouse

13.00 Āra pludmales atklāšanas un jaunas atrakcijas “Ūdens skeletons” ie
mēģināšanas svētki “Līvu Akvaparkā”. Viestura iela 24; www.akvaparks.lv

19.00 Japāņu tradīciju performances grupa “Sakurakomachi Wagakudan” 
Dubultu Kultūras kvartāla Dubultu koncertzālē. Ieeja bez maksas. 
Strēlnieku prospekts 30, k.1; www.jurmala.lv

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

18.00 Cikls “Kafija ar Aspaziju” – tikšanās ar radošām personībām 
Aspazijas mājā. Ieeja – bez maksas. 
Meierovica prospekts 18/20; www.fb.com/aspazija.ir.majas

13.00 Starptautiskais Bērnu un jauniešu festivāls “New Star 2019” 
Dzintaru koncertzālē. Turaidas iela 1; www.rudaga.lv

11.00 Bērnu vasara Mellužos – “Līgo svētdiena” Mellužu parkā. 
Ieeja bez maksas. Mellužu prospekts 6; www.visitjurmala.lv

20.00 Līgo svinēšana pludmales bārā “Beach Bar & Grill”. 
Jūras iela 23/25; www.balticbeach.lv

21.00 Līgo svētki Kauguru pludmalē un Mellužu parkā. 
Kauguri, Melluži; www.visitjurmala.lv

19.00 19. starptautiskais horeogrāfijas festivāls – konkurss “Arabeska” 
Dzintaru koncertzālē. Bezmaksas ieeja ar ielūgumiem. 
Turaidas iela 1; www.dancefestival.lv.lv

19.00 Latvijas čempionāts pludmales futbolā Jūrmalas Pludmales centrā. 
Majoru pludmale Kaiju ielas galā

19.30 „LaScala” teātra zvaigžņu koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

11.00 Radošā darbnīca ģimenēm Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. 
Pliekšāna iela 5/7; www.fb.com/RainisAspazijaVasarnica

11.00 Latvijas čempionāts pludmales futbolā Jūrmalas Pludmales centrā. 
Majoru pludmale Kaiju ielas galā

12.00 Vasaras koncerts Horna dārzā. Folkloras kopu draudzības koncerts 
“Sadziedāsim pār novadiem!”. Ieeja bez maksas. Jomas iela 35

17.00 Latvijas futbola čempionāts pilsētas stadionā. Sloka, Skolas iela 5

19.00 Grupas “Pesņari” 50 gadu jubilejas koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

11.00 Bērnu vasara Mellužos – “Jautrā svētdiena” Mellužu parkā. 
Ieeja bez maksas. Mellužu prospekts 6; www.visitjurmala.lv

18.00 12. starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “Vox angelica”. 
Koncerts “Ērģeles diviem” Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā – ērģel
nieki Ilze un Aigars Reiņi. Baznīcas iela 13; www.dubultudraudze.lv

20.00 Festivāls “Artissimo”. Fadu dīvas Ana Moura (Portugāle) koncerts 
Dzintaru koncertzālē. Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

Pasākumu kalendārs

17.00 Starptautiskā porcelāna apgleznošanas simpozija “Kopā” noslēgu
ma izstāde Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. 
Pliekšāna iela 5/7; www.fb.com/RainisAspazijaVasarnica

10.00 Latvijas čempionāts pludmales futbolā Jūrmalas Pludmales centrā. 
Majoru pludmale Kaiju ielas galā

11.00 Radošā darbnīca ģimenēm Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. 
Pliekšāna iela 5/7; www.fb.com/RainisAspazijaVasarnica

11.00 WSWCF Pasaules kausa posms un Latvijas čempionāts ielu 
vingrošanā Jūrmalas Pludmales centrā. 
Majoru pludmale Kaiju ielas galā; www.ieluvingrosana.lv

12.00 Interaktīvi izglītojošs pasākums “Līgotāji, līgotāji, nav vairs tālu Jāņu 
diena” Jūrmalas brīvdabas muzejā. Ieeja bez maksas. 
Tīklu iela 1A; www.jbmuzejs.lv

12.00 Gastronomisks pasākums svaigā gaisā “Gourmet Fair”. 
Bulduri, starp 4. un 5. līniju

12.30–15.00 „Amerikas Auto 2019” seno spēkratu salidojums. 
Jomas iela

11.00 Bērnu vasara Mellužos – “Drošā svētdiena” Mellužu parkā. 
Ieeja bez maksas. Mellužu prospekts 6; www.visitjurmala.lv

10.00 Starptautiskais Jūrmalas kauss pludmales regbijā Jūrmalas Pludmales 
centrā. Majoru pludmale Kaiju ielas galā

15.00 Starptautiskais boksa turnīrs “Jāņa Roviča kauss” sporta namā 
„Taurenītis”. Kļavu iela 29/31

17.00 Latvijas futbola čempionāts pilsētas stadionā. Sloka, Skolas iela 5

18.00 Starptautiskā mākslas foruma “EuroJurmala” koncerts “Zvaigznes un 
bērni” Dzintaru koncertzālē. Turaidas iela 1; www.eurojurmala.com

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

12.00 Radošā darbnīca “Veltījums gleznotājam Valdim Bušam” 
Bulduru Izstāžu namā. Ieeja bez maksas. 
Muižas iela 6; www.fb.com/BulduruIzstazuNamsBulduriExhibitionHouse
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18.00 12. starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “Vox angelica”. 
Koncerts “Fantāzijas pieskārieni” (ērģeles, arfa) Dubultu evaņģēliski luteris
kajā baznīcā. Baznīcas iela 13; www.dubultudraudze.lv

20.00 Garika Sukačova koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

20.00 Maskavas Operetes teātra koncerts “Lielais kankans” 
Dzintaru koncertzālē. Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

12.00 Radošā darbnīca “Veltījums gleznotājam Valdim Bušam” 
Bulduru Izstāžu namā: zīmēšana, dziedāšana, muzikāli priekšnesumi. 
Ieeja bez maksas. Muižas iela 6; 
www.fb.com/BulduruIzstazuNamsBulduriExhibitionHouse

20.00 Dziedātājas Jolkas koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

12.00 “Ceturtdiena – zivju diena”. Zivju kūpināšana un degustācija 
Jūrmalas brīvdabas muzejā. Tīklu iela 1A; www.jbmuzejs.lv

19.00 Latvijas čempionāts pludmales futbolā Jūrmalas Pludmales centrā. 
Majoru pludmale Kaiju ielas galā

19.30 Bonijas Taileres koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

18.00 Vasaras koncerts Horna dārzā. Alises Kantes džeza duo ar ģitāru. 
Ieeja bez maksas. Jomas iela 35

19.00 Burgeru nakts festivāls pludmales bārā “Beach Bar & Grill”. 
Jūras iela 23/25; www.balticbeach.lv

19.30 Maksima Galkina koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

11.00 Radošā darbnīca ģimenēm Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. 
Pliekšāna iela 5/7 

20.00 Jan Khalib koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

Zvejnieksvētku balle Mellužu estrādes parkā. Ieeja bez maksas. 
Mellužu prospekts 6; www.visitjurmala.lv

11.00 Bērnu vasara Mellužos – “Veiklā svētdiena” Mellužu parkā. 
Ieeja bez maksas. Mellužu prospekts 6; www.visitjurmala.lv

Pasākumu kalendārs

20.00 Festivāls “Artissimo”. Rišāra Galjāno koncerts “Piazzola forever” 
Dzintaru koncertzālē. Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

20.00 Festivāls “Artissimo”. A capella grupas “Take 6” (ASV) koncerts 
Dzintaru koncertzālē. Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

19.30 Allas Duhovas baleta “Todes” koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

12.00 “Ceturtdiena – zivju diena”. Zivju kūpināšana un degustācija 
Jūrmalas brīvdabas muzejā. Tīklu iela 1A; www.jbmuzejs.lv

19.00 Spāņu nakts pludmales bārā “Beach Bar & Grill”. 
Jūras iela 23/25; www.balticbeach.lv

19.30 Borisa Grebenščikova un grupas “Akvarium” koncerts Dzintaru 
koncertzālē. Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

10.00 ITF “Jurmala Cup 3” pludmales tenisa sacensības “Beach Tennis 
Club” laukumos. Lielupes pludmale, P. Stradiņa ielas galā

10.00 Starptautiskais Jūrmalas kauss pludmales regbijā Jūrmalas Pludmales 
centrā. Majoru pludmale Kaiju ielas galā

12.00 Jomas ielas svētki un festivāls “Soļi smiltīs”. Ieeja bez maksas. 
Majori; www.visitjurmala.lv

19.30 Denisa Macujeva koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

10.00 ITF “Jurmala Cup 4” pludmales tenisa sacensības “Beach Tennis 
Club” laukumos. Lielupes pludmale, P. Stradiņa ielas galā

10.00 Starptautiskais Jūrmalas kauss pludmales regbijā Jūrmalas Pludmales 
centrā. Majoru pludmale Kaiju ielas galā

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

11.00 Bērnu vasara Mellužos – “Gudrā svētdiena” Mellužu parkā. 
Ieeja bez maksas. Mellužu prospekts 6; www.visitjurmala.lv

12.00 Latvijas Smilšu animācijas teātra izrāde “Pasakas par ziediem” 
(latviešu valodā) izklaides un izglītības centrā “KORSO Brīnumi”. 
Jomas iela 37; www.korsobrinumi.lv
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Pasākumu kalendārs

10.00 Jūrmalas pilsētas atklātās meistarsacīkstes pludmales tenisā (MD, 
WD, MXD) “Beach Tennis Club” laukumos. 
Lielupes pludmale, P. Stradiņa ielas galā

11.00 Latvijas čempionāts pludmales volejbolā “Ergo Open” Jūrmalas 
Pludmales centrā. Majoru pludmale Kaiju ielas galā

11.00 Bērnu vasara Mellužos – “Leļļu svētdiena” Mellužu parkā. Ieeja bez 
maksas. Mellužu prospekts 6; www.visitjurmala.lv

12.00 Latvijas Smilšu animācijas teātra izrāde “Puškina pasakas” 
(krievu valodā) izklaides un izglītības centrā “KORSO Brīnumi”. 
Jomas iela 37; www.sandshow.pro/lsat

15.00 Ekskursija izstādē “Modernā telpa. Nacionālie dārgumi” 
“Mākslas stacijā “Dubulti””. 
Zigfrīda Meierovica prospekts 3; www.fb.com/ArtStationDubulti

18.00 12. starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “Vox angelica”. 
Koncerts “Musica Mirabilis” Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā – 
Līga Dejus (ērģeles) un Rihards Millers (baritons). 
Baznīcas iela 13; www.dubultudraudze.lv

19.00 Festivāls “Laima Rendezvous Jūrmala” Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.jurmalarandevu.lv

04.00 “Jūrmalas festivāls”. Ērģeļmūzika saullēktā Dzintaru pludmalē. 
Dzintari; www.jurmalasfestivals.lv

Tenisa asociācijas (WTA) “International” sērijas turnīrs tenisa centrā 
“Lielupe”. O. Kalpaka prospekts 16; www.balticopentennis.com

20.00 “Jūrmalas festivāla” atklāšanas koncerts “Dzimuši Latvijā” 
Dzintaru koncertzālē: Intars Busulis, Iveta Apkalna, Aleksandrs Antoņenko, 
Vestards Šimkus, Latvijas jauniešu simfoniskais orķestris. Turaidas iela 1; 
www.jurmalasfestivals.lv

Tenisa asociācijas (WTA) “International” sērijas turnīrs tenisa centrā 
“Lielupe”. O. Kalpaka prospekts 16; www.www.balticopentennis.com.lv

20.00 “Jūrmalas festivāls”. P. Čaikovska klavierkoncerts 
un F. Mendelszona vijoļkoncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.jurmalasfestivals.lv

Tenisa asociācijas (WTA) “International” sērijas turnīrs tenisa centrā 
“Lielupe”. O. Kalpaka prospekts 16; www.www.balticopentennis.com.lv

Pasākumu kalendārs

18.00 12. starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “Vox angelica”. 
Koncerts “Eiropas gadsimti” Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā – 
ērģelnieks Marelo Džanīni (Šveice). 
Baznīcas iela 13; www.dubultudraudze.lv

19.00 Grigorija Ļepsa koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

12.00 “Ceturtdiena – zivju diena”. Zivju kūpināšana un degustācija Jūrma
las brīvdabas muzejā. Tīklu iela 1A; www.jbmuzejs.lv

19.00 Festivāls “Laima Rendezvous Jūrmala” Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.jurmalarandevu.lv

11.00 Latvijas čempionāts pludmales volejbolā “Ergo Open” Jūrmalas 
Pludmales centrā. Majoru pludmale Kaiju ielas galā

18.00 Vasaras koncerts Horna dārzā. Ginta Pabērza džeza trio. Ieeja bez 
maksas. Jomas iela 35

19.00 Šašliku un karaoke nakts pludmales bārā “Beach Bar & Grill”. 
Jūras iela 23/25; www.balticbeach.lv

19.00 Festivāls “Laima Rendezvous Jūrmala” Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.jurmalarandevu.lv

10.00 Starptautiskais Jūrmalas kauss pludmales regbijā Jūrmalas Pludmales 
centrā. Majoru pludmale Kaiju ielas galā

10.00 Jūrmalas pilsētas atklātās meistarsacīkstes pludmales tenisā 
(MD, WD, MXD) “Beach Tennis Club” laukumos. 
Lielupes pludmale, P. Stradiņa ielas galā

11.00 Latvijas čempionāts pludmales volejbolā “Ergo Open” Jūrmalas 
Pludmales centrā. Majoru pludmale Kaiju ielas galā

12.00 Ievadmeistarklase ar grafiķi Robertu Koļcovu Jūrmalas Mākslas 
skolā Dubultu Kultūras kvartālā. 
Strēlnieku prospekts 30; www.jurmala.makslasskola.lv

15.00 Ekskursija izstādē “Modernā telpa. Nacionālie dārgumi” 
“Mākslas stacijā “Dubulti””. Zigfrīda Meierovica prospekts 3; 
www.fb.com/ArtStationDubulti

19.00 Festivāls “Laima Rendezvous Jūrmala” Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.jurmalarandevu.lv
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Pasākumu kalendārs

18.00 12. starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “Vox angelica”. 
Koncerts “Mozaīka” (ērģeles, oboja, angļu rags) Dubultu evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā. Baznīcas iela 13; www.dubultudraudze.lv

20.00 “Jūrmalas festivāls”. Galā koncerts “Itāļu operu ārijas” Dzintaru 
koncertzālē. Turaidas iela 1; www.jurmalasfestivals.lv

11.00 Radošā darbnīca ģimenēm Bulduru Izstāžu namā. 
Muižas iela 6; www.fb.com/BulduruIzstazuNamsBulduriExhibitionHouse

18.00 Cikls “Kafija ar Aspaziju” – tikšanās ar radošām personībām 
Aspazijas mājā. Ieeja bez maksas.
Z. Meierovica prospekts 18/20; www.fb.com/aspazija.ir.majas

12.00 “Ceturtdiena – zivju diena”. Zivju kūpināšana un degustācija Jūrma
las brīvdabas muzejā. Tīklu iela 1A; www.jbmuzejs.lv

19.00 Latvijas čempionāts pludmales futbolā Jūrmalas Pludmales centrā. 
Majoru pludmale Kaiju ielas galā

19.30 Valērija Sjutkina koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

18.00 Vasaras koncerts Horna dārzā. “Klausies... Listen” – oriģināldzeja 
trīs valodās un improvizēta mūzika (džezs/ambient/fusion). Ieeja bez 
maksas. Jomas iela 35

19.00 Šansona mūzikas festivāls Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

19.00 Burgeru nakts festivāls pludmales bārā “Beach Bar & Grill”. Jūras 
iela 23/25; www.balticbeach.lv

10.00 Orientēšanās spēles “Ķemeri 181/41”. Ķemeri

10.00 ITF “Jurmala Cup 5” pludmales tenisa sacensības “Beach Tennis 
Club” laukumos. Lielupes pludmale, P. Stradiņa ielas galā

20.00 20. starptautiskais baleta festivāls “Baleta zvaigznes Jūrma-
lā” Dzintaru koncertzālē. Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

Pasākumu kalendārs

12.00 “Ceturtdiena – zivju diena”. Zivju kūpināšana un degustācija Jūrma
las brīvdabas muzejā. Tīklu iela 1A; www.jbmuzejs.lv

15.00 Radošā darbnīca “Veltījums gleznotājam Valdim Bušam” 
Bulduru Izstāžu namā: zīmēšana, dziedāšana, muzikāli priekšnesumi. 
Ieeja bez maksas. Muižas iela 6; 
www.fb.com/BulduruIzstazuNamsBulduriExhibitionHouse

20.00 “Jūrmalas festivāls”. Koncerts “3 Osokini” Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.jurmalasfestivals.lv

Tenisa asociācijas (WTA) “International” sērijas turnīrs tenisa centrā 
“Lielupe”. O. Kalpaka prospekts 16; www.balticopentennis.com

18.00 Vasaras koncerts Horna dārzā. Grupa “Pacific K” – Kristaps Bedrītis 
(balss, akustiskā ģitāra), Nauris Babris (bungas, perkusijas, taustiņi). Ieeja 
bez maksas. Jomas iela 35

19.00 Spāņu nakts pludmales bārā “Beach Bar & Grill”. Jūras iela 23/25; 
www.balticbeach.lv

20.00 “Jūrmalas festivāls”. Pjetro Maskanji operas “Zemnieka gods” 
koncertuzvedums Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.jurmalasfestivals.lv

Tenisa asociācijas (WTA) “International” sērijas turnīrs tenisa centrā 
“Lielupe”. O. Kalpaka prospekts 16; www.balticopentennis.com

11.00 Radošā darbnīca ģimenēm Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. 
Pliekšāna iela 5/7

18.00 Latvijas futbola čempionāts pilsētas stadionā. Sloka, Skolas iela 5

20.00 “Jūrmalas festivāls”. Brodvejas mūziklu zelta izlase Dzintaru 
koncertzālē. Turaidas iela 1; www.jurmalasfestivals.lv 

Tenisa asociācijas (WTA) “International” sērijas turnīrs tenisa centrā 
“Lielupe”. O. Kalpaka prospekts 16; www.balticopentennis.com

Jūrmalas “Krāsu skrējiens”. Kauguri; www.visitjurmala.lv

11.00 Bērnu vasara Mellužos – “Muzikālā svētdiena” Mellužu parkā. 
Ieeja bez maksas. Mellužu prospekts 6; www.visitjurmala.lv. 

Tenisa asociācijas (WTA) “International” sērijas turnīrs tenisa centrā 
“Lielupe”. O. Kalpaka prospekts 16; www.balticopentennis.com
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10.00 ITF “Jurmala Cup 6” pludmales tenisa sacensības “Beach Tennis 
Club” laukumos. Lielupes pludmale, P. Stradiņa ielas galā

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

11.00 Bērnu vasara Mellužos – “Gudrā svētdiena” Mellužu parkā. 
Ieeja bez maksas. Mellužu prospekts 6; www.visitjurmala.lv. 

12.00 Latvijas Smilšu animācijas teātra izrāde “Sprīdītis” (latviešu valodā) 
izklaides un izglītības centrā “KORSO Brīnumi”. 
Jomas iela 37; www.sandshow.pro/lsat

18.00 12. starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “Vox angelica”. 
Koncerts “Stīgas uz debesīm” Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā – 
Edīte Alpe (ērģeles) un Paula Šūmane (vijole). 
Baznīcas iela 13; www.dubultudraudze.lv

19.30 Hiblas Gerzmavas un Jakova Okuņa džeza grupas koncerts 
Dzintaru koncertzālē. Īpašais viesis – grupa “DAGAMBA”. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

20.00 15. starptautiskā mūzikas festivāla “Summertime – 
aicina Inese Galante” atklāšana – grupas “Hypnotic Brass Ensemble” 
(ASV; džezs, hiphops, fankmūzika) koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.festivalsummertime.com

20.00 15. starptautiskais mūzikas festivāls “Summertime – 
aicina Inese Galante”. Kolumbijas deju un džeza mūzikas grupas 
„Puerto Candelaria” (Kolumbija) koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.festivalsummertime.com

12.00 Radošā darbnīca “Veltījums gleznotājam Valdim Bušam” 
Bulduru Izstāžu namā: kartīšu izgatavošana pēc V. Buša darbu motīviem. 
Ieeja bez maksas. Muižas iela 6; 
www.fb.com/BulduruIzstazuNamsBulduriExhibitionHouse. 

20.00 15. starptautiskais mūzikas festivāls “Summertime – 
aicina Inese Galante”. Emira Kusturicas & “The No Smoking Orchestra” 
(Serbija) koncerts Dzintaru koncertzālē – Balkānu folks, pasaules mūzika. 
Turaidas iela 1; www.festivalsummertime.com

12.00 “Ceturtdiena – zivju diena”. Zivju kūpināšana un degustācija Jūrma
las brīvdabas muzejā. Tīklu iela 1A; www.jbmuzejs.lv

18.00 “Dziedam tautas dziesmas”. Visi dziedāt gribošie ļaudis aicināti 
uz Jūrmalas pilsētas muzeju dziedāt tautas dziesmas. Ieeja bez maksas. 
Tirgoņu iela 29 

19.00 Latvijas čempionāts pludmales futbolā Jūrmalas Pludmales centrā. 
Majoru pludmale Kaiju ielas galā

20.00 15. starptautiskais mūzikas festivāls “Summertime – 
aicina Inese Galante”. Stīvena Ridlija (klavieres; Lielbritānija) koncerts 
Dzintaru koncertzālē – soulmūzika, džezs. 
Turaidas iela 1; www.festivalsummertime.com

19.00 Šašliku un karaoke nakts pludmales bārā “Beach Bar & Grill”. 
Jūras iela 23/25; www.balticbeach.lv

20.00 15. starptautiskais mūzikas festivāls “Summertime – 
aicina Inese Galante”. Daniila Krāmera un Denisa Mažukova (Krievija) 
jazz’n’roll koncerts divām klavierēm Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.festivalsummertime.com

20.00 Nakts ekspedīcija bērniem “Nestāsti pasaciņas” Dzintaru me
žaparkā. Ieeja bez maksas. Jomas iela/Turaidas iela; www.visitjurmala.lv

18.00 15. starptautiskais mūzikas festivāls “Summertime – aicina 
Inese Galante”. Ineses Galantes koncerts “Ar mīlestību Jūrmalai!” Dzintaru 
koncertzālē. Turaidas iela 1; www.festivalsummertime.com

20.00 15. starptautiskais mūzikas festivāls “Summertime – 
aicina Inese Galante”. Jubilejas festivāls “Summertime 15” Bruut! Groove, 
Funk, Smooth Jazz (Amsterdama). 
Turaidas iela 1; www.festivalsummertime.com

20.00 Nakts ekspedīcija bērniem “Nestāsti pasaciņas” Dzintaru me
žaparkā. Ieeja bez maksas. Jomas iela/Turaidas iela; www.visitjurmala.lv

11.00 Bērnu vasara Mellužos – “Veiklā svētdiena” Mellužu parkā. 
Ieeja bez maksas. Mellužu prospekts 6; www.visitjurmala.lv

18.00 12. starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “Vox angelica”. 
Koncerts “Pasaules tilti” Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā – Guna 
Kise (ērģeles), Dainis Skutelis un Ingrīda Balode (vokāls). 
Baznīcas iela 13; www.dubultudraudze.lv

20.00 15. starptautiskais mūzikas festivāls “Summertime – 
aicina Inese Galante”. Festivāla noslēguma koncerts Dzintaru koncertzā
lē. Turaidas iela 1; www.festivalsummertime.com

40 41

8.

8.

9.

10.

11.

4.

5.

6.

7.



Pasākumu kalendārsPasākumu kalendārs

20.00 Humora šovs “Stand Up” (Krievija) Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

19.30 Vjačeslava Butusova (“Nautilus Pompilius”) koncerts Dzintaru kon
certzālē. Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

19.30 Grupas “Mumiy Troll” koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

12.00 “Ceturtdiena – zivju diena”. Zivju kūpināšana un degustācija Jūrma
las brīvdabas muzejā. Tīklu iela 1A; www.jbmuzejs.lv

18.00 Vasaras koncerts Horna dārzā. Ata Andersona trio. 
Ieeja bez maksas. Jomas iela 35

19.00 Mūzikas festivāls “Rīga Jūrmala”. Mišas Maiska (čells) 
un Lilijas Maiskas (klavieres) koncerts Dzintaru koncertzālē.
Turaidas iela 1; www.rigajurmala.com

11.00 Zīmēšana Vitālija Jermolajeva unikālajā jauktajā tehnikā 
V. Jermolajeva gleznu teātrī “Inner Light”. 
Omnibusa iela 19; www.yermolayev.eu

12.00 Gleznošana ar zemes materiāliem, dabas krāsām un jūras ūdeni 
Jūrmalas pilsētas muzejā. 
Tirgoņu iela 29; www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

14.00 Mūzikas festivāls “Rīga Jūrmala”. Ģitārista Miloša Karadagliča 
solokoncerts Dzintaru koncertzālē. Turaidas iela 1; www.rigajurmala.com

19.00 Mūzikas festivāls “Rīga Jūrmala”. Jozefa Kallejas (tenors) 
un Vinčenco Skaleras (klavieres) koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.rigajurmala.com

11.00 Bērnu vasara Mellužos – “Teātra svētdiena” Mellužu parkā. 
Ieeja bez maksas. Mellužu prospekts 6. 

11.00 Latvijas čempionāts pludmales futbolā Jūrmalas Pludmales centrā.
Majoru pludmale Kaiju ielas galā

12.00 Latvijas Smilšu animācijas teātra izrāde “Puškina pasakas” 
(krievu valodā) izklaides un izglītības centrā “KORSO Brīnumi”. 
Jomas iela 37; www.sandshow.pro/lsat

14.00 Mūzikas festivāls “Rīga Jūrmala”. Bendžamina Epla (baritons) 
un Saimona Lepera (klavieres) koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.rigajurmala.com

18.00 12. starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “Vox angelica”. 
Koncerts “Vasaras harmonija” (ērģeles, oboja) Dubultu evaņģēliski luteris
kajā baznīcā. Baznīcas iela 13; www.dubultudraudze.lv

19.00 Mūzikas festivāls “Rīga Jūrmala”. Krievijas Nacionālā orķestra 
un Mihaila Pļetņova koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.rigajurmala.com

15.00 Smilšu spēļu nodarbības un Pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas 
muzejā. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa numuru 29331883. 
Tirgoņu iela 29; www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum.

20.00 Semjona Sļepakova koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

19.00 Dziedātājas Nargizas koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

12.00 Radošā darbnīca “Veltījums gleznotājam Valdim Bušam” 
Bulduru Izstāžu namā: kartīšu izgatavošana pēc V. Buša darbu motīviem. 
Ieeja bez maksas. 
Muižas iela 6; www.fb.com/BulduruIzstazuNamsBulduriExhibitionHouse.

19.30 Dziedātājas Aņi Lorakas koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

12.00 “Ceturtdiena – zivju diena”. Zivju kūpināšana un degustācija Jūrma
las brīvdabas muzejā. Tīklu iela 1A; www.jbmuzejs.lv

18.00 Cikls “Kafija ar Aspaziju” – tikšanās ar radošām personībām 
Aspazijas mājā. Ieeja bez maksas. 
Z. Meierovica prospekts 18/20; www.fb.com/aspazija.ir.majas

19.00 Grāmatas “Mīlestība ir” atvēršanas svētku koncerts Dzintaru 
koncertzālē. Piedalās Guntars Račs, “Bet Bet”, “Saldās sejas”, 
Ivo Fomins un citi. Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

19.00 Mūzikas festivāls “Rīga Jūrmala”. Pianista Jana Ļisecka koncerts 
Dzintaru koncertzālē. Turaidas iela 1; www.rigajurmala.com

11.00 Darbnīca ģimenēm ar bērniem “Mākslas stacijā “Dubulti””. 
Zigfrīda Meierovica prospekts 3; www.fb.com/artstationdubulti

11.00 Radošā darbnīca ģimenēm Raiņa un Aspazijas vasarnīcā. 
Pliekšāna iela 5/7
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14.00 Mūzikas festivāls “Rīga Jūrmala”. Pianista Denisa Kožuhina 
koncerts Dzintaru koncertzālē. Turaidas iela 1; www.rigajurmala.com

15.00 Ekskursija izstādē “Modernā telpa. Nacionālie dārgumi” 
“Mākslas stacijā “Dubulti””. Zigfrīda Meierovica prospekts 3; 
www.fb.com/ArtStationDubulti

19.00 Mūzikas festivāls “Rīga Jūrmala”. Izraēlas filharmoniskā 
orķestra un Zubina Metas koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.rigajurmala.com

11.00 Bērnu vasara Mellužos – “Skaļā svētdiena” Mellužu parkā. 
Mellužu prospekts 6; www.visitjurmala.lv

14.00 Mūzikas festivāls “Rīga Jūrmala”. Aleksandras Konunovas 
un Denisa Kožuhina koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.rigajurmala.com

18.00 12. starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “Vox angelica”. 
Koncerts “Sirds lūgšana” Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā – 
Edīte Alpe (ērģeles) un Inga ŠļubovskaKancēviča (soprāns). 
Baznīcas iela 13; www.dubultudraudze.lv

19.00 Mūzikas festivāls “Rīga Jūrmala”. Izraēlas filharmoniskā 
orķestra un Zubina Metas koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.rigajurmala.com

15.00 Smilšu spēļu nodarbības un Pasaku darbnīca Jūrmalas pilsētas 
muzejā. Iepriekšēja pieteikšanās, zvanot uz tālruņa numuru 29331883. 
Tirgoņu iela 29; www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum.

19.00 Mihaila Turecka kora koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

Vasaras sezonas noslēguma pasākumi “Līvu Akvaparkā”. 
Viestura iela 24; www.akvaparks.lv

19.00 Raimonda Paula un Andra Bērziņa koncerts “Es šonakt sēdēšu 
uz jumta” Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

Vasaras sezonas noslēguma pasākumi “Līvu Akvaparkā”. 
Viestura iela 24; www.akvaparks.lv

Vasaras sezonas noslēguma pasākumi “Līvu Akvaparkā”. 
Viestura iela 24; www.akvaparks.lv

12.00 “Ceturtdiena – zivju diena”. Zivju kūpināšana un degustācija Jūrma
las brīvdabas muzejā. Tīklu iela 1A; www.jbmuzejs.lv

19.30 Dziedātāja Monatika koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.dzintarukoncertzale.lv

Vasaras sezonas noslēguma pasākumi “Līvu Akvaparkā”. 
Viestura iela 24; www.akvaparks.lv

20.00 Mūzikas festivāls “Rīga Jūrmala”. Londonas simfoniskā 
orķestra un Džanandrea Nozedas koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.rigajurmala.com

Vasaras sezonas noslēguma pasākumi “Līvu Akvaparkā”. 
Viestura iela 24; www.akvaparks.lv

9.30 20. starptautiskais seno spēkratu salidojums 
“Retro Jūrmala 2019”. Dubultu laukums, Jomas iela, Kauguru pludmale; 
www.visitjurmala.lv

12.00 Meistarklase jūras ainavu žanrā Alekseja Naumova vadībā Jūrma
las pilsētas muzejā. 
Tirgoņu iela 29; www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

14.00 Mūzikas festivāls “Rīga Jūrmala”. Dzjinas Fanas (soprāns) 
un Kena Nodas (klavieres) koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.rigajurmala.com

19.00 Mūzikas festivāls “Rīga Jūrmala”. Londonas simfoniskā orķestra 
un Džanandrea Nozedas koncerts Dzintaru koncertzālē. 
Turaidas iela 1; www.rigajurmala.com

Kauguru svētki. Ieeja bez maksas. Kauguri; www.visitjurmala.lv

Vasaras sezonas noslēguma pasākumi “Līvu Akvaparkā”. 
Viestura iela 24; www.akvaparks.lv

Pasākumu datumi un laiki var mainīties, aktuālajai informācijai sekojiet 
www.visitjurmala.lv sadaļā “Pasākumi”
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Pasākumu laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana, ieraksti var tikt 
publiskoti ar mērķi sekmēt kultūras vērtību saglabāšanu un vairot Jūrmalas 
pilsētas atpazīstamību.  

24. 29.

28.

30.

31.

25.

26.

27.



Pasākumu kalendārsPasākumu kalendārs

Līdz 22.06. Izstāde “Rainis. 1918.” Raiņa un Aspazijas vasarnīcā 
  J. Pliekšāna ielā 5/7

Līdz 22.06.  Mākslinieces Annas Heinrihsones izstāde 
  “Mans miers ir beigts” Jūrmalas Kultūras centrā
   Jomas ielā 35

Līdz 30.06. Fotogrāfa Jāņa Deināta personālizstāde “- šie” 
  “Mākslas stacijā “Dubulti”” Zigfrīda Meierovica prospektā 3

Līdz 13.07.  Andas Munkevicas stikla mākslas izstāde “Nospiedumi 
  gaismā” Bulduru Izstāžu namā Muižas ielā 6

6.06.–30.08. Gleznotājas Līvijas Pavlovskas jubilejas izstāde 
  “Tā zilā ilgu puķe” Aspazijas mājā 
  Z. Meierovica prospektā 18/20

12.06.–14.07. Gleznotāja Jāņa Gunāra Kalnmaļa personālizstāde 
  Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29

12.06.–14.07.  Gleznotājas Ilzes Mucenieces izstāde “Introverse” 
  Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29

5.07.–24.08. 2. starptautiskā jūras tematikai veltītā biennāle  
  “Marīna 2019”. Izstāde “Aspazija. Vētra” 
  Raiņa un Aspazijas vasarnīcā J. Pliekšāna ielā 5/7

17.07.–01.09.  2. starptautiskā jūras tematikai veltītā biennāle  
  “Marīna 2019”. Laikmetīgās mākslas izstāde “Atmiņu jūra” 
  Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29

18.07.–01.09.  2. starptautiskā jūras tematikai veltītā biennāle  
  “Marīna 2019”. Vitālija Jermolajeva darbu izstāde 
  “Jūras enerģija” gleznu teātrī “Inner Light” Omnibusa ielā 19

18.07.–01.09. 2. starptautiskā jūras tematikai veltītā biennāle  
  “Marīna 2019”. Jūra vecmeistaru darbos. 
  Gleznas no Latvijas Mākslinieku savienības muzeja krājuma 
  Jūrmalas pilsētas domes vestibilā Jomas ielā 1/5

18.07.– 01.09.  2. starptautiskā jūras tematikai veltītā biennāle  
  “Marīna 2019”. Izstāde “Vētras stāsti smiltīs” nacionālajā   
  rehabilitācijas centrā “Vaivari” Asaru prospektā 61

19.07.–01.09.  2. starptautiskā jūras tematikai veltītā biennāle  
  “Marīna 2019”. Jūras ainavas no muzeja krājuma privāto   
  kolekciju muzejā “Nellija” Dzelzceļa ielā 16

19.07–01.09.  2. starptautiskā jūras tematikai veltītā biennāle  
  “Marīna 2019”. Glezniecības konkursizstāde 
  Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29

19.07.–31.08.   2. starptautiskā jūras tematikai veltītā biennāle  
  “Marīna 2019”. Izstāde “13 metri sekundē”
  Jūrmalas Kultūras centrā Jomas ielā 35

19.07.–24.11.   2. starptautiskā jūras tematikai veltītā biennāle  
  “Marīna 2019”. Izstāde “Modernā telpa. Nacionālie dārgumi”  
  “Mākslas stacijā “Dubulti”” Zigfrīda Meierovica prospektā 3

20.07.–27.08.  2. starptautiskā jūras tematikai veltītā biennāle  
  “Marīna 2019”. 18. starptautiskā vizuālās mākslas konkursa 
  “Es dzīvoju pie jūras” laureātu darbu izstāde Jūrmalas Mākslas  
  skolas izstāžu zālē Strēlnieku prospektā 30

20.07.–01.09.  2. starptautiskā jūras tematikai veltītā biennāle  
  “Marīna 2019”. Mākslas izstāde “Marināde 2” 
  Bulduru Izstāžu namā Muižas ielā 6

20.07.–31.08.  2. starptautiskā jūras tematikai veltītā biennāle  
  “Marīna 2019”. Fotoizstāde “Marīna 2019” 
  Raiņa un Aspazijas vasarnīcā J. Pliekšāna ielā 5/7, 
  SIVA izstāžu zālē Dubultu prospektā 71, 
  viesnīcā “Daina” Mežsargu ielā 4/6 
  un izstāžu zālē “IO” Kāpu ielā 143/3

IZSTĀDES
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1. septembrī plkst. 17.00 
Mūzikas festivāls “Rīga Jūrmala”– 
pianista Likā Debarga solokocentrs 
Dzintaru koncertzālē Turaidas ielā 1. 
www.riga-jurmala.com

1. septembrī plkst. 18.00 
12. starptautiskais ērģeļmūzikas 
festivāls “Vox Angelica” – 
koncerts “Ma nas dvēseles logs” 
Dubultu ev. lut. baznīcā Baznīcas ielā 13

1. septembrī plkst. 19.00 
Dzintaru koncertzāles sezonas 
noslēguma koncerts 
“DAGAMBA feat. TCHAI KOVSKY” 
Dzintaru koncertzālē Turaidas ielā 1. 
www.dzintarukoncertzale.lv

5.–8. septembris
Kopā ar “Kremerata Baltica” un 
orķestra māksliniecisko vadītāju Gidonu 
Krēmeru Dzintaru koncertzālē Turaidas 
ielā 1 uzstāsies izcili mūziķi no Latvijas un 
citām valstīm. www.dzintarukoncertzale.lv

21.–22. septembris
4. starptautiskais Baltijas jūras 
koru konkurss 
Dzintaru koncertzālē Turaidas ielā 1. 
www.dzintarukoncertzale.lv

28. septembrī
“Electric Run Jūrmala” 5 kilometru 
distancē LED gaismās un mūzikas 
pavadībā Majoros un Dzintaros. Starts 
pie Dzintaru koncertzāles Turaidas ielā 1.
www.visitjurmala.lv

Decembrī
GAISMAS PARKS Dzintaru meža-
parkā – gaismas dekori no tūkstošiem 
LED lampiņu: Piena ceļš ar zvaigznājiem, 
tiltiņš un arka, kas atveido jūras vilni, 
pasaku tēli, dzīvnieku figūras un vēl 
daudz citu interesantu gaismas objektu. 
www.visitjurmala.lv

14. decembris–7. janvāris
“Ziemassvētku festivāls” – dažādu 
laiku, valstu un žanru Ziemassvētku 
mūzika Dzintaru koncertzāles 
Mazajā zālē Turaidas ielā 1. 
www.dzintarukoncertzale.lv

Pasākumu kalendārs

JŪRMALAS TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS CENTRS

Lienes iela 5, Majori, 
Jūrmala, LV2015
T. +371 67147900

visitjurmala

info@jurmala.lv

www.visitjurmala.lv
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