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JŪRMALAS 
KŪRORTA SVĒTKI
26. maijā no plkst.11.00
Vasaras sākumā Jūrmalā tradicionāli tiek svinēti Kūrorta svētki. Visas dienas ga-
rumā svētku viesi aicināti izbaudīt Saldējuma festivālu, starptautiskas ielu deju 
sacensības “Ghetto Dance Jurmala Battle”, cirka un teātra izrādes, salsas un la-
tino meistarklases, koncertus, kā arī svētku gājienu. Plašs aktivitāšu klāsts tiks pie-
dāvāts arī bērniem. Vakarā uz lielās skatuves Majoru pludmalē koncertēs leģen-
dārā britu grupa “Smokie” un instrumentālās mūzikas grupa “Dagamba”. Svētku 
noslēgumā – krāšņa uguņošana jūras krastā. Ieeja pasākumos bez maksas.

Vairāk informācijas www.visitjurmala.lv 
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LĪGO JŪRMALĀ 
23. jūnijā no plkst. 21.00
Vasaras Saulgriežu nakts burvība jūras krastā pie ugunskuriem ar lustīgu Jāņu 
nakts programmu – dziedāšana un dejošana lieliem un maziem līgotājiem Dzin-
taru un Kauguru pludmalē. Dzintaru pludmalē koncertā skanēs “Tautumeitas” un 
grupa “Auļi”, balli līdz pat rīta gaismai spēlēs “Jelgavas Big Band” ar solistiem 
Miku Dukuru, Jāni Stībeli, Ievu Sutugovu u.c.
Kauguru pludmalē uzstāsies grupa “Ducele” un “Dakota”, pēc pusnakts – dejas 
kopā ar Latvijas Radio 2 DJ Viesturu Sproģi. Ieeja pasākumos bez maksas.

JOMAS IELAS SVĒTKI 
14. jūlijā plkst. 13.00
Jomas ielas svētkos tiek godināta galvenā Jūrmalas iela – Jomas iela. Svētkos 
apmeklētājus priecēs dažādi teatrāli uzvedumi un muzikāli priekšnesumi, gaidā-
ma aizraujoša kultūras un izklaides programma un radošās darbnīcas bērniem. 
Vakara noslēgums – Majoru stāvlaukumā mūzikas skaņās un deju ritmos. Ieeja 
pasākumos bez maksas. Norises vietas – Jomas iela un Majoru stāvlaukums.

KAUGURU RUDENS SVĒTKI 
1. septembrī
Vēl viena skaista tradīcija Jūrmalā – vasaras noslēgumu atzīmēt krāšņos svēt-
kos Kauguros. Visas dienas garumā bērni un pieaugušie aicināti vērot Jūrmalas 
kolektīvu priekšnesumus, iesaistīties radošajās darbnīcās un dažādās izklaidēs. 
Svētku noslēgumā – koncerts ar īpašu viesu – mūziķu uzstāšanos un grandioza 
svētku uguņošana.

Vairāk informācijas www.visitjurmala.lv

NAKTS EKSPEDĪCIJA 
ĢIMENĒM “NESTĀSTI 
PASACIŅAS” 
10. un 11. augustā
Nakts ekspedīcija ģimenēm “Nestāsti pasaciņas” aicina ģi-
menes ar lieliem un maziem bērniem uz nakts piedzīvojumu 
13 hektāru lielā, noslēpumiem un pārsteigumiem bagātā 
parkā. Pašā nakts melnumā, vairāku stundu garumā, da-
žādās norises vietās būs iespēja piedzīvot labi zināmas un 
pavisam jaunas pasakas un sastapties ar iemīļotiem pasaku 
tēliem. Lai nakts melnumā atrastu taciņu uz pasaciņu, līdzi 
vajadzētu paņemt kabatas lukturīti! Ieeja pasākumos bez 
maksas.

Vairāk informācijas www.visitjurmala.lv



DZINTARU KONCERTZĀLES VASARAS SEZONAS 
ATKLĀŠANAS KONCERTS 
2. JŪNIJĀ PLKST. 20.00
Raimonda Paula un Latvijas Radio bigbenda veltījums Latvijas valsts simtgadei.
Koncerta 1. daļā Sergeja Rahmaņinova klavierkoncertu Nr. 2. izpildīs pianists 
Andrejs Osokins un Jūrmalas festivāla orķestris Mārtiņa Ozoliņa vadībā.
Koncerta 2. daļā Maestro Raimonds Pauls, solistes Kristīne Prauliņa un Dināra Ru-
dāne, Latvijas Radio bigbends un Jūrmalas festivāla orķestris. Programmā latviešu 
tautas dziesmas Raimonda Paula apdarē, mūzika no kinofilmām un teātra izrādēm.

37. STARPTAUTISKAIS HANSA GABORA 
BELVEDERES JAUNO OPERAS SOLISTU KONKURSS 
3.–10. JŪNIJS
Latvijā pirmo reizi norisināsies 37. starptautiskā Hansa Gabora Belvederes jau-
no operas solistu konkursa fināls, kurā 160 perspektīvākos un talantīgākos jau-
nos dziedātājus no visas pasaules vērtēs prestižāko pasaules opernamu direktori. 
Iespēja vērot konkursu klātienē nozīmē – jau šodien dzirdēt rītdienas zvaigznes!

DŽONS MALKOVIČS AR PROGRAMMU 
“REPORT ON THE BLIND” 
16. JŪNIJĀ PLKST. 19.00
“Baltijas muzikālās sezonas” atklāšanas koncerta galvenais pārsteigums – teāt-
ra un kino kulta aktiera, režisora un producenta Džona Malkoviča uzstāšanās. 
Divkārtējais „Oskara” balvas nominants un vairāk nekā 20 prestižu kinobalvu sa-
ņēmējs Alfrēda Šnitkes nemirstīgās mūzikas pavadībā lasīs populārā Argentīnas 
rakstnieka Ernesto Sabato romāna „Par varoņiem un kapiem” nodaļu „Ziņojums 
par aklajiem”. Muzikālais pavadījums – viens no Ungārijas labākajiem orķestriem 
“Danubia Orchestra Obuda” un soliste – pianiste Anastasija Terenkova.

ELĪNA GARANČA UN VĪNES FILHARMONIĶI 
20. JŪNIJĀ PLKST. 20.00
Mecosoprāns Elīna Garanča un “Vīnes filharmoniķi” diriģenta Rafaela Pajare va-
dībā. Programmā Ludviga van Bēthovena Uvertīra “Leonora” Nr. 3, Gustava Mā-
lera “Rikerta dziesmas” un “Pirmatnējā gaisma”, Bēla Bartoka Koncerts orķestrim.

Vairāk informācijas www.dzintarukoncertzale.lv
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JURIJA ŠEVČUKA UN GRUPAS „DDT” KONCERTS 
“SKAŅAS VĒSTURE” 
5. JŪLIJĀ PLKST. 19.30
„DDT” līdera Jurija Ševčuka labākās dziesmas no leģendārā kolektīva nozīmīgā-
kajiem albumiem kopš dibināšanas brīža līdz mūsdienām pirmoreiz ir apkopotas 
vienā programmā, kuras paplašinātā versija skanēs koncertā.

INTARS BUSULIS UN “ABONEMENTA ORĶESTRIS” 
6. UN 7. JŪLIJĀ PLKST. 20.00
Divi vakari Dzintaru koncertzālē – Intara Busuļa un “Abonementa orķestra” zīmē 
koncertā “Ar mums”.

ELĪNAS GARANČAS, OLGAS PERETJATKO 
UN DMITRO POPOVA KONCERTS 
9. JŪLIJĀ PLKST. 20.00
Opermūzikas ikona, labākais mecosoprāns Latvijas vēsturē – Elīna Garanča – uz 
savu tradicionālo vasaras koncertu Dzintaros aicinājusi kolēģus – spožo soprānu 
Olgu Peretjatko-Marioti un izcilo tenoru Dmitro Popovu. Koncerta mākslinieciskais 
vadītājs un diriģents – Karels Marks Šišons. 

STARPTAUTISKAIS TEĀTRA 
UN KINO MŪZIKAS FESTIVĀLS “JŪRAS PĒRLE” 
30. JŪLIJS–3. AUGUSTS
2. starptautiskais teātra un kino mūzikas festivāls “Jūras Pērle” pulcēs leģendas 
– aktierus, režisorus un komponistus – tautā zināmu kinofilmu radītājus un lomu 
atveidotājus. Pieci aizraujoši tikšanās vakari, katrs no tiem ar atšķirīgu tēmu. 

KONCERTS “VAKARA TĒJA” AR GRUPU “MUMIY TROLL” 
BEZ SIMFONISKĀ ORĶESTRA 
16. AUGUSTĀ PLKST. 20.00
Akustiskais koncerts ir rets un unikāls formāts grupas “Mumiy Troll” dzīvē. Programmā 
vēl nebijušā skanējumā tiks atskaņotas romantiskas balādes un klausītāju iemīļotas 
populāras dziesmas. Koncertprogrammas sagatavošanā līdzdarbojas arī mūziķi no 
Latvijas – Shipsea un Gatis Zaķis.

Vairāk informācijas www.dzintarukoncertzale.lv

FESTIVĀLS 
“LAIMA RENDEZ VOUS 
JŪRMALA 2018” 
19.–22. jūlijs
Vasaras aizraujošākais muzikālais randiņš – izsmalcinātais un romantiskais fes-
tivāls “Laima Rendez Vous Jūrmala”. Šī gada jaunums – festivāla tematiskie va-
kari – Krāšņā atklāšana, Mīlestības vakars, Hitu vakars un Grandiozais Galā 
koncerts.

Vairāk informācijas www.jurmalarandevu.lv
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JŪRMALAS FESTIVĀLS
24.–28. jūlijs
Ar pieciem krāšņiem koncertiem Dzintaru koncertzālē norisināsies ceturtais “Jūr-
malas festivāls”. Festivāla goda mākslinieks dziedātājs Aleksandrs Antoņenko 
kopā ar pasaulē atzītiem māksliniekiem Kristīni Opolais, Kseniju Sidorovu, Egilu 
Siliņu, Alisu Zinovjevu, Georgiju Osokinu, Andreju Osokinu, Sergeju Osokinu, 
Vinetu Sareiku, Daniilu Bulajevu, diriģentu Aināru Rubiķi un Jūrmalas festivāla 
orķestri gādās par neaizmirstamu vasaras muzikālo piedzīvojumu.

24. JŪLIJĀ PLKST. 20.00
JŪRMALAS FESTIVĀLA ATKLĀŠANAS KONCERTS. 
DZIMUŠI LATVIJĀ
Koncertā piedalās: Kristīne Opolais, Ksenija Sidorova, Kalvis Kalniņš, Miks 
Akots, Vineta Sareika, Daniils Bulajevs un Latvijas Simtgades jauniešu simfonis-
kais orķestris diriģenta Aināra Rubiķa vadībā.

25. JŪLIJĀ PLKST. 20.00
KSENIJA SIDOROVA UN AVI AVITĀLS
Klausītājus koncertā priecēs virtuozā akordeoniste Ksenija Sidorova un koncer-
ta īpašais viesis Avi Avitāls (mandolīna). Programmā: Volfganga Amadeja Mo-
carta, Manuela de Falja, Igora Stravinska, Sergeja Rahmaņinova un Nikolaja 
Budaškina skaņdarbi.

26. JŪLIJĀ PLKST. 20.00
3 OSOKINI
Tikšanās ar trīs izciliem pianistiem: tēvu, profesoru Sergeju Osokinu, un dēliem, 
daudzu starptautisku konkursu laureātiem un spilgtiem mūzikas interpretiem – 
Andreju un Georgiju Osokiniem. Koncertprogrammā Johana Sebastiana Baha, 
Volfganga Amadeja Mocarta, Frederika Šopēna, Sergeja Rahmaņinova, Mori-
sa Ravēla un Johana Štrausa klaviermūzikas šedevri.

27. JŪLIJĀ PLKST. 20.00 
BRODVEJAS MŪZIKLU ZELTA IZLASE
Koncertā piedalās: Kesidija Džensone, Īens Virgo, Vils Arendels, Jūrmalas fes-
tivāla orķestris, diriģents Roberts Pērviss. Programmā skaņdarbi no mūzikliem 
“Operas Spoks”, “Vestsaidas stāsts”, “Mūzikas skaņas”, “Jesus Christ Superstar”, 
Endrū Loida Vēbera, Leonarda Bernsteina un citu komponistu populārākie darbi.

28. JŪLIJĀ PLKST. 20.00
JŪRMALAS FESTIVĀLA NOSLĒGUMA KONCERTS
Koncertā piedalās: Aleksandrs Antoņenko, Alise Zinovjeva un Egils Siliņš kopā 
ar Jūrmalas festivāla orķestri. Programmā skaistākās operu ārijas.

Vairāk informācijas www.jurmalasfestivals.lv
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FESTIVĀLS “SUMMERTIME – 
AICINA INESE GALANTE” 
9.–12. un 14.–15. augusts
14. starptautiskais mūzikas festivāls “Summertime – aicina Inese Galante” šo-
vasar norisināsies klasikas, džeza un Balkānu rokenrola zīmē. Uz Dzintaru kon-
certzāles skatuves, festivāla patroneses Ineses Galantes aicināti, pulcēsies izcili 
latviešu un ārzemju tradicionālā un jaunā džeza, folkloras, roka, Balkānu mūzi-
kas izpildītāji un akadēmiskā vokāla meistari.

MY WAY & FRENKS SINATRA
9. AUGUSTĀ PLKST. 20.00
Toms Gēbels (vokāls), Inese Galante (soprāns), “Jelgavas Big Band”. Program-
mā vieglas džeza un retro-popa melodijas leģendārā balāžu izpildītāja Frenka 
Sinatras zīmē.

NIRVANA, QUEEN, LED ZEPPELIN DŽEZĀ!
10. AUGUSTĀ PLKST.20.00
Daniils Krāmers (klavieres) un Antona Rumjanceva džeza kvartets ar mūzikas 
programmām “Nirvana in Jazz”, “The Beatles in Jazz”, “Queen in Jazz” u.c.

KLAVIERES UN OPERA PAR MĪLESTĪBU
11. AUGUSTĀ PLKST.18.00
Inese Galante (soprāns), Aleksandrs Šmaļcs (klavieres), Ineses Galantes talantu 
konkursa laureāti. Skaistāko operu mīlas ārijas un mūzikas skaņdarbi.

GORANS BREGOVIČS: BALKĀNI JŪRMALĀ
11. AUGUSTĀ PLKST. 20.00
Pasaules mēroga zvaigzne Gorans Bregovičs ar Balkānu un čigānu tradicio-
nālās mūzikas elementiem, pūšamo instrumentu spēli un mūsdienīgiem mūzikas 
ritmiem piesātinātiem skaņdarbiem.

GALA GALANTE
12. AUGUSTĀ PLKST. 20.00
Raimonds Bramanis, Mihails Čuļpajevs un Juris Vizbulis muzikālā apvienībā “Te-
noru trio”, kontrtenors Sergejs Jēgers un soprāns Inese Galante, mecosoprāns 
Oļesja Petrova (Krievija) un džeza pianists Daniils Krāmers (Krievija). Koncerta 
noslēgumā – Džovanni Kastello (Itālija), Festivāla orķestris diriģenta Ekharta Vi-
cika (Vācija) vadībā un konkursa “Ineses Galantes talanti” laureāti.

VIVA ITALIA!
14. AUGUSTĀ PLKST.20.00
Džovanni Kastello (Itālija) solokoncertā izpildīs populāras itāļu melodijas un ba-
lādes no Karuzo līdz Čelentano repertuāram.

TRIO PARIS ROYALE
15. AUGUSTĀ PLKST.20.00
Baptists Pavliks (vijole), Tino Kals (ģitāra), Mikaēls Kerauss (kontrabass). Ar “Trio 
Paris Royale” un izcilā solista, vijolnieka Baptista Pavlika koncertu noslēgsies    
14. starptautiskais mūzikas festivāls “Summertime – aicina Inese Galante”.

Vairāk informācijas www.festivalsummertime.com
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JŪRMALAS VELOMARATONS
9. jūnijs
Jūrmalā notiks jau tradicionālais Jūrmalas velomaratons ar plašu pasākumu un 
izklaides aktivitāšu programmu visai ģimenei. Velomaratonā būs pieejamas trīs 
distances – 40 km Tautas distance, 14,5 km Ģimenes distance, kuras maršruts 
ved cauri centrālajai Jūrmalas daļai, un distances bērniem līdz 12 gadu vecu-
mam (500–1000 m). 
Starts pie Dzintaru koncertzāles Turaidas ielā 1, www.visitjurmala.lv

PASAULES KAUSA POSMS 
IELU VINGROŠANĀ
16. jūnijs
Majoru pludmalē notiks Pasaules kausa posms ielu vingrošanā. Pasākums pul-
cēs labākos ielu vingrotājus no Somijas, Dānijas, Itālijas, Zviedrijas, Norvēģijas, 
Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Profesionāļu klases dalībnieki Jūrmalā sacentīsies 
frīstaila kategorijā, savukārt skatītāji varēs sacensties tautas klases spēka sacen-
sībās. 
Majoru pludmale, www.ieluvingrosana.lv

JŪRMALAS KRĀSU SKRĒJIENS
7. jūlijs
Starptautiskā Krāsu skrējiena dalībniekiem 5 km distances laikā būs iespēja pie-
dzīvot krāsu festivāla sajūtas. Katrā distances kilometrā vairākos “krāsu punktos” 
pasākuma dalībnieki tiks “iekrāsoti” dažādās krāsās. Skrējienā var piedalīties 
ikviens interesents bez vecuma ierobežojuma, distanci veicot skrienot, nūjojot, 
dejojot vai vienkārši pastaigājoties un izbaudot festivāla atmosfēru. Bērniem pa-
redzētas 500–1000 m garas distances. 
Tallinas iela, Kauguri, www.visitjurmala.lv
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EIROPAS ČEMPIONĀTS 
PLUDMALES TENISĀ
12.–15. jūlijs
Pirmo reizi Latvijā, Majoru pludmalē būs iespēja vērot pludmales tenisu augstā-
kajā līmenī – Jūrmalā notiks Eiropas čempionāts pludmales tenisā. Paralēli pieau-
gušo Eiropas čempionātam, četru dienu garumā norisināsies sacensības arī U-18 
vecuma grupā. Majoru smiltīs pulcēsies ap 150 pludmales tenisistu no 20 valstīm. 
Jūrmalas Pludmales centrs, Majoru pludmale, www.beachtennis.io/ec2018

EIROPAS U-22 ČEMPIONĀTS 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ
26.–29. jūlijs
Majoru pludmalē norisināsies Eiropas pludmales volejbola čempionāts vecuma 
grupā līdz 22 gadiem, kur par medaļām pludmales volejbolā sacentīsies talantī-
gākie jaunieši. Augsta līmeņa pludmales volejbola spēles Jūrmalā notiek ik gadu, 
pagājušajā gadā volejbola līdzjutējus iepriecināja Eiropas čempionāta finālturnīrs 
pieaugušajiem.
Jūrmalas Pludmales centrs, Majoru pludmale, www.beachvolley.jurmala.lv

PASAULES ČEMPIONĀTS TOPCAT 
K1 KLASES KATAMARĀNIEM
11.–17. augusts
Vairāku dienu garumā Majoru pludmali un Rīgas līča ūdeņus iekrāsos katamarānu 
buras  –  Jūrmala uzņems Pasaules čempionātu TopCat K1 klases katamarāniem. 
Vienlaikus Majoru pludmalē notiks arī Starptautiskais K2/K3/K3X čempionāts. Sa-
censībās piedalīsies apmēram 70 katamarāni no deviņām valstīm. 
Majoru pludmale, www.jurmala.lv

Jūrmala iesaka
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JŪRMALAS PILSĒTAS MUZEJS 
Vēsturiskā ekspozīcija par Jūrmalas kūrorta pirmsāku-
miem un attīstību no 19. gs. beigām līdz pat mūsdienām. 
Muzeja pastāvīgā ekspozīcija „Bērns kūrortā“ fotogrā-
fijās, grāmatās, spēlēs un rotaļlietās rosinās atmiņas 
par bērnību. Multimediālā ekspozīcija „RAIŅA T ELPA. 
Plašums. Dziļums. Bezgalība” aicina satikties ar latviešu 
dižgaru Raini. Muzeja izstāžu zālēs notiek mākslinieku 
izstādes. Muzejā atvērts suvenīru veikaliņš. 

Tirgoņu iela 29, Majori. Darba laiks trešdienas–svētdienas 
plkst. 10.00–18.00. Ieeja bez maksas.

ASPAZIJAS MĀJA 
Ekspozīcija “Aspazija atgriežas Dubultos” ar interak-
tīviem un digitāliem elementiem sniedz iespēju muzeja 
apmeklētajiem plašāk iepazīt dzejnieces dzīvi un daiļ-
radi.  

Z. Meierovica prospekts 18/20, Dubulti. Darba laiks otr-
dienas–sestdienas plkst. 10.00–18.00. Ieeja bez maksas.

BULDURU IZSTĀŽU NAMS 
Divas izstāžu zāles un izstāžu nama brīvdabas teritorija 
pilnībā atvēlēta mākslai, inovatīviem un kreatīviem pro-
cesiem – izstāžu zālēs mājvietu rod mākslas izstādes un 
apmeklētājus iesaistošas mākslas akcijas. 

Muižas iela 6, Bulduri. Darba laiks otrdienas–piektdienas 
plkst. 12.00–19.00, sestdiena plkst. 12.00–16.00. 
Ieeja bez maksas.

MĀKSLAS STACIJA DUBULTI 
“Mākslas stacija Dubulti” ir Eiropā vienīgā laikmetīgās 
mākslas telpa, kas darbojas joprojām funkcionējošā 
dzelzceļa stacijā. “Mākslas stacija Dubulti” ir izcils pie-
mērs kā, apvienojot transporta, kultūras un publiskās 
pārvaldes resursus, radīta unikāla un ikvienam pieeja-
ma mākslas platforma. 

Dzelzceļa stacija “Dubulti”. Darba laiks katru dienu plkst. 
8.00–21.00. Ieeja bez maksas.

RAIŅA UN ASPAZIJAS VASARNĪCA 
Vasarnīcas telpas ar autentiskiem priekšmetiem un mu-
zeja izstāžu zāles ļauj izjust tos laikus, kad dzejnieku pā-
ris radīja izcilus literāros darbus, kas atstājuši neizdzē-
šamas pēdas ne tikai latviešu literatūrā, bet arī valodā 
un dzīvesziņā. 

J. Pliekšāna iela 5/7, Majori. Darba laiks otrdienas–sest-
dienas plkst. 10.00–17.00. Biļešu cena pieaugušajiem 2 eiro, 
skolēniem, studentiem, senioriem 1 eiro, ģimenei ar bērniem            
3 eiro. Ekskursija gida pavadībā 5 eiro.

JŪRMALAS BRĪVDABAS MUZEJS
Muzejs aicina izbaudīt pagājušā un aizpagājušā gad-
simta mijas zvejnieka ikdienu un mājas soli. 

Tīklu iela 1a, Buļļuciems. Darba laiks otrdienas–svētdienas 
plkst. 10.00–18.00, nokļūšana ar 1. vai 5. autobusu. Ieeja bez 
maksas. Līdz jūlijam muzeja stāvvietā plānoti remontdarbi, to-
mēr muzejs būs pieejams apmeklētājiem. 

MĀKSLAS GALERIJA “INNER LIGHT” 
Galerijā var ne tikai baudīt luminiscējošo krāsu radīto 
noskaņu un meditatīvu stāstījumu mūzikas pavadībā, bet 
arī piedalīties mākslas meistarklasēs, radot savu gleznu. 

Omnibusa iela 19, Majori. Darba laiks katru dienu plkst. 
11.00–17.00. Biļešu cena pieaugušajiem 5 eiro, studentiem 
un grupām līdz 10 pers. 3 eiro, skolēniem un senioriem 1 eiro.

JŪRMALAS
MUZEJI
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Nacionālais parks ir izveidots vietā, kur pirms tūkstošiem gadu skalojās senā Li-
torīnas jūra. Atkāpjoties tā atstāja aiz sevis lagūnas, kurām aizaugot izveidojās 
unikāli purvi un ezeri ar sērūdeņražu minerālūdens avotiem, upītēm un ik gadus 
applūstošām mežu audzēm.
 
LIELĀ ĶEMERU TĪREĻA LAIPA
Lielā tīreļa laipa ir populārākais apskates objekts Ķemeru Nacionālajā parkā, kas 
ļauj iepazīt cilvēka darbības neskartu augsto sūnu purvu, izbaudīt mieru un unikā-
lus dabas skatus. Takas lielā apļa garums ir 3,4 km, mazā apļa garums – 1,4 km. 
Lielā Ķemeru tīreļa laipa ļauj iepazīt citkārt grūti pieejamo sūnu, purva priedīšu, 
akaču, tumšo ezeriņu un vaivariņu smaržas valstību.

MELNALKŠŅU DUMBRĀJA LAIPA
Šī Ķemeru Nacionālā parka taka sākas pie parka informācijas centra “Meža 
māja” un ir 600 m gara. Taka ir piemērota pastaigai ģimenēm ar bērniem – takas 
sākumā ir rotaļu laukums, netālu ir arī Ķemeru vēsturiskais kūrorta parks ar inte-
resantu pagājušā gadsimta sākuma apbūvi, tiltiņiem, baznīcām un citiem vides 
objektiem. Parkā ir arī sērūdeņraža minerālūdens avotiņš “Ķirzaciņa”.

SLOKAS EZERA TAKA UN PUTNU VĒROŠANAS TORNIS
Taka gar ūdensputniem bagāta ezera krastiem vijas caur dažādu audžu mežiem. 
Taka sākas un beidzas pie Slokas ezera, tās sākumā ir autostāvvieta, piknika vieta 
un arī 7 m augsts “peldošs” putnu vērošanas tornis. Takas maršrutā ir šūpoles un 
dažādi elementi fiziskām aktivitātēm – staigāšanai pa šauru laipu, kāpelēšanai.

LŪŽŅU GRĀVJA AVOTS
Aptuveni 3 km garais maršruts piedāvā pagarināt pastaigu pa Ķemeru apkārtni, 
dodoties uz spēcīgāko no šeit zināmajiem sēravotiem – Lūžņu grāvja avotu, kas 
paslēpies dziļāk mežā. Maršruts sākas pie informācijas centra “Meža māja” un 
pa ceļam uz avotu piedāvā arī lieliskas putnu vērošanas iespējas – tur esošā be-
braine ir viena no labākajām putnu, it īpaši dzeņu, vērošanas vietām apkārtnē.
 
Nokļūšanai Ķemeru Nacionālajā parkā var izmantot vilcienu, Jūrmalas mikroau-
tobusu Nr. 5 (Bulduri – Ķemeri) un autobusu Nr. 6 (Sloka – Ķemeri).
Vairāk informācijas www.kemerunacionalaisparks.lv

Idejas brīvajam laikamIdejas brīvajam laikam
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ĶEMERU
NACIONĀLAIS
PARKS
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DZINTARU MEŽAPARKS
Vieta atpūtai visai ģimenei. Mežaparkā pieejami bērnu rotaļu laukumi, skrituļslidoša-
nas trase, 36 metrus augsts skatu tornis, darbojas vairākas kafejnīcas.

RULLROLL SKRITUĻNOMĀ var iznomāt skrejriteņus, skrituļslidas, skrituļdēļus 
un balansēšanas riteņus bērniem, kā arī elektriskos mini segvejus, hoverbordus, 
elektriskos skrejriteņus un longbordus.
www.fb.com/rullrollrent

PIEDZĪVOJUMU PARKS “JŪRMALAS TARZĀNS” piemērots gan bērniem, 
gan pieaugušajiem. Kokos izvietotos šķēršļus var pārvarēt piecās dažāda līmeņa 
un sarežģītības pakāpes trasēs. Parkā var izbaudīt 80 m garu troses nobraucienu, 
atraktīvo “Tarzāna lēcienu”, braucienu pa laipu ar velosipēdu, “lidojošo skrituļdē-
li” un citus aizraujošus šķēršļus un trases.
www.tarzans.lv/jurmala

Vairāk informācijas www.visitjurmala.lv

Idejas brīvajam laikam
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“Līvu Akvaparka” trijos stāvos pieejamas vairāk nekā 20 dažādas slīdnes un 14 
dažādu dziļumu un lielumu baseini, atrakcijas bērniem, spa komplekss ar četrām 
pirtīm, auksto baseinu, sāls istabu, burbuļvannām, gaisa un zemūdens masāžas 
iekārtām. Atrakciju starta tornis sasniedz septiņstāvu ēkas augstumu.
Viestura iela 24, www.akvaparks.lv

LĪVU AKVAPARKS
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NŪJOŠANA, JOGA, 
CIGUNS UN IELU 
VINGROŠANA
Jūrmala aicina uz bezmaksas sportiskām aktivitātēm brīvā dabā, pludmalē. 
Informāciju par nodarbību norises laiku un vietu skatīt www.visitjurmala.lv

INLINE 
SKRITUĻSLIDOŠANA
Vasarā Majoru sporta laukums pārvēršas Inline skrituļslidošanas arēnā. Daļē-
ji slēgtā sporta hallē, svaigā gaisā, tomēr zem jumta, skrituļslidotāji var apgūt 
pirmās iemaņas slidošanā patstāvīgi vai trenera vadībā. Hallē tiek piedāvāti arī 
inventāra nomas pakalpojumi. 
Rīgas iela 1. Ar publiskās slidošanas grafiku var iepazīties 
https://jssc.jurmala.lv
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ATPŪTA PLUDMALĒ 
UN UZ ŪDENS
JŪRMALAS PLUDMALES CENTRĀ iekārtoti seši pludmales volejbola lauku-
mi, kas pielāgojami arī pludmales tenisam, trīs pludmales futbola un handbola 
laukumi, laukums ielu vingrotājiem, pieejamas ģērbtuves un skatītāju tribīnes. 
Centrs ir atvērts jebkuram pludmales sporta veidu cienītājam un sniedz iespē-
jas iznomāt laukumus un inventāru treniņiem vai sacensībām. Pludmales centrs 
atrodas Jūrmalas pludmalē, posmā no Vanagu ielas līdz Emelīnas ielai Majoros. 
Ar laukumu noslodzi var iepazīties https://jssc.jurmala.lv/   

JŪRMALAS ŪDENSSLĒPOŠANAS UN VEIKBORDA PARKS, kas Prie-
dainē darbojas kopš 1973. gada, aktīvās atpūtas cienītājiem piedāvā ūdensslē-
pošanas un veikborda pakalpojumus, vizināšanos ar piepūšamu pūsli un ekskur-
sijas ar motorlaivu. Pieejama airu laivu, kajaku un SUP dēļu noma, labiekārtotas 
atpūtas vietas un pirts Lielupes krastā. 
Priedaine, “Smilgas”, www.waterskis.lv 

“SUP BROTHERS” – tā ir iespēja nomāt SUP dēļus un doties braucienā gan 
pa Lielupi, gan jūru. Tiek piedāvātas arī īpaši sagatavotas SUP ekspedīcijas      
10 km garumā pa Lielupes grīvas pļavām, Babītes ezerā un Varkaļu kanālā. 
Pirms brauciena tiek nodrošināta pareizas un drošas supošanas instruktāža. SUP 
noma atrodas Majoru pludmalē pie pludmales kafejnīcas “Simply”. 
www.fb.com/supbrothers.lv/ 
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BASEINI UN ŪDENS 
ATPŪTAS ZONAS
BALANS AQUA
Baseins (16 x 14 metri), ūdens temperatūra baseinā +32°С. Peldēšanas nodarbī-
bas bērniem un ūdens aerobika.
Meža prospekts 49, Bulduri

VIESNĪCA “BALTIC BEACH & SPA”
25 metrus garš silta jūras ūdens peldbaseins. Peldētapmācība bērniem un pieaugu-
šajiem, ūdens aerobikas nodarbības. Krievu pirts komplekss “The Banja”. Spa atpū-
tas komplekss “The Garden”. 
Jūras iela 23/25, Majori, www.balticbeach.lv 

SANATORIJA “BELORUSIJA“
25 metrus garš dziednieciskā minerālūdens baseins. Turku pirts un sauna. Kūrort-
ārstniecības programmas.
Bulduru prospekts 4/8, Dzintari, www.belorusija.lv

SPA & WELLNESS LIELUPE 
25 metrus garš baseins ar divām kaskādēm. Bērnu baseins ar strūklaku. Apsil-
dāms āra baseins. Somu sauna un turku tvaika pirts. Džakuzi, kontrastduša. 
Bulduru prospekts 64/68, Lielupe, www.semarahhotels.com/lielupe  

SIVA (REHABILITĀCIJAS CENTRS)
Viesiem pieejams baseins un nodarbības baseinā, kā arī ārstnieciskās procedūras 
un relaksējošas rehabilitācijas programmas. 
Dubultu prospekts 71, Dubulti,  www.siva.gov.lv

NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS CENTRS “VAIVARI”
25 metrus garš minerālūdens baseins, ārstnieciskās vingrošanas nodarbības.     
Iepriekš piesakot, pieejams pirts komplekss – sauna, turku pirts, džakuzi.
Asaru prospekts 61, Vaivari, www.nrcvaivari.lv

SPORTA CENTRS “CONCEPT” ir mūsdienīgs atpūtas un sporta centrs pašā 
Lielupes krastā ar multifunkcionālu sporta zāli, slēgtiem un atklātiem tenisa kortiem 
nomai. Sporta centrā notiek tenisa spēles apmācības grupās un individuāli. 
Vienības prospekts 36, Lielupe. www.concept.lv 

“BALANS BOWLING” zālē pieejami seši boulinga celiņi, arī celiņi ar paceļa-
mām apmalēm, kas paredzēti mazajiem boulinga spēlētājiem. 
Meža prospekts 49, Bulduri. www.iwcbalans.com  

TENISS 
UN BOULINGS
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BĒRNU VASARA MELLUŽOS 
UN KAUGUROS
Visas vasaras garumā katru svētdienu Mellužu parkā tiek piedāvāta ģimeniska un 
jautra brīvā laika pavadīšana – rotaļas ar pasaku tēliem, sporta spēles, radošās 
darbnīcas un citas izklaidējošas un attīstošas aktivitātes. Pasākumi Mellužu parkā 
notiks 3., 10., 17., 24. jūnijā, 1., 8., 15., 22., 29. jūlijā un 5., 12., 19., 26. augustā, 
sākums plkst. 11.00.
Tematiskie pasākumi bērniem Kauguru kultūras nama pagalmā Raiņa ielā 110 
notiks 28. jūnijā, 12. un 26. jūlijā, 9. un 23. augustā, sākums plkst. 13.00.
Ieeja visos pasākumos bez maksas. www.visitjurmala.lv

ZILI BRĪNUMI
Izklaides un izglītības centrā “Zili brīnumi Jūrmala” ekspozīcijā, kas veidota pēc 
bērnu grāmatas “Zili brīnumi/Sociālā fizika bērniem” tēmām, apskatāmi neparasti 
un interaktīvi eksponāti. Centrā bērniem ir iespēja vērot priekšnesumus ar fizikas un 
ķīmijas elementiem, piedalīties grupu nodarbībās, kā arī nosvinēt dzimšanas dienu. 
Iepirkšanās un izklaides centrs “Korso” Jomas ielā 37, Majori, 
www.zilibrinumi.lv 
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PAVĀRMĀKSLAS 
MEISTARKLASES
GRILBĀRS LIGHTHOUSE
29. jūnijā, 27. jūlijā un 24. augustā plkst. 11.00–13.00 rīko pavārmākslas 
meistarklases bērniem. Tā ir iespēja bērniem kopā ar šefpavāru pagatavot trīs 
dažādus ēdienus. Vecāki tikmēr var baudīt atpūtu restorānā. Dalības maksa 
meistarklasē – 15 eiro. 
Jomas ielā 63, fb.com/pg/GrilbarsLighthouse/events

RESTORĀNS “NEPTŪNS”
Katra mēneša pirmajā svētdienā plkst. 11.00–13.00 vecākais Jūrmalas 
restorāns “Neptūns” piedāvā tematiskos bērnu rītus. Vecākiem tās ir laiskas bro-
kastis, bērniem – radošā darbnīca, mazo pavāru meistarklase un interesantas 
rotaļas. Dalības maksa – 3 eiro. 
Jaunķemeru ceļš 1, www.restoransneptuns.lv

Brīnišķīga iespēja, lai vasara paliktu atmiņā kā aizraujošs piedzīvojums – rado-
šās vasaras nometnes bērniem un jauniešiem. Saturīgi pavadīts laiks, piedaloties 
aizraujošos piedzīvojumos, sportiskās aktivitātēs, darbojoties mākslinieciskās 
jaunrades jomā un gūstot spēku un prieku kopā ar draugiem. Jūrmalā pieejamas 
visdažādākās vasaras nometnes bērniem un jauniešiem, vairāk informācijas par 
vasaras nometnēm www.visitjurmala.lv 

DIENAS NOMETNES 
BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM

PASĀKUMU
KALENDĀRS
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19.30 Krievu kultūras dienas Latvijā. Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis” 
ansambļa “Otrada” koncerts sanatorijā “Jantarnij bereg” Zvīņu ielā 2.

12.00 Rīgas Starptautiskās laikmetīgās mākslas biennāles (RIBOCA) izstādes 
“Sensorium” atklāšana “Mākslas stacijā Dubulti” dzelzceļa stacijā “Dubulti”, 
www.fb.com/artstationdubulti 

20.00 Dzintaru koncertzāles Vasaras sezonas atklāšanas koncerts. Rai-
monda Paula un Latvijas Radio bigbenda veltījums Latvijas valsts simtgadei 
Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv 

11.00 Bērnu vasara Jūrmalā. “Skaistā svētdiena” Mellužu parkā Mellužu 
prospektā 6, www.visitjurmala.lv 

11.00 Tematiskais bērnu rīts – radošās darbnīcas, pavārmākslas meistarkla-
ses bērniem restorānā “Neptūns” Jaunķemeru ceļā 1, 
www.restoransneptuns.lv 

15.00 izstādes “Sensorium” mākslinieces – ķīmiķes Siselas Tolāsas lekcija 
“Beyond SE(A)nse. Smarža kā informācija – Baltijas jūras smaržas” “Mākslas 
stacijā Dubulti” dzelzceļa stacijā “Dubulti”, www.fb.com/artstationdubulti

16.00 izstādes “Sensorium” mākslinieka - datormūziķa Erel Korhan koncerts 
“Mākslas stacijā Dubulti” dzelzceļa stacijā “Dubulti”, 
www.fb.com/artstationdubulti

17.00 Krievu kultūras dienu Latvijā noslēguma koncerts sanatorijā 
“Jantarnij bereg” Zvīņu ielā 2.

15.00 Smilšu spēļu nodarbības bērniem Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu 
ielā 29. Dalību aicināti iepriekš pieteikt pa tālruni 29331883, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

10.00 37. starptautiskais Hansa Gabora Belvederes jauno operas solistu 
konkurss. 1. atlases kārtas 1. diena Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē Turai-
das ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv. Ielūgumus uz pasākumu iespējams 
izņemt Biļešu paradīzes vai Dzintaru koncertzāles kasēs.

10.00 37. starptautiskais Hansa Gabora Belvederes jauno operas solistu 
konkurss. 1. atlases kārtas 2. diena Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē Turai-
das ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv. Ielūgumus uz pasākumu iespējams 
izņemt Biļešu paradīzes vai Dzintaru koncertzāles kasēs.

18.00 Dziedam tautas dziesmas. Visi dziedāt gribošie ļaudis aicināti 
uz sadziedāšanos Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum
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11.00 Jūrmalas Kūrorta svētki – vasaras sezonas atklāšanas svētki Majoru 
stāvlaukumā, Horna dārzā, Dzintaru mežaparkā, Majoru un Dzintaru 
pludmalē, www.visitjurmala.lv

17.00 Rostokas Mūzikas akadēmijas kora koncerts Dubultu ev. lut. baznīcā 
Baznīcas ielā 13, www.dubultudraudze.lv

19.30 Krievu kultūras dienas Latvijā. Salaspils kultūras nama “Enerģētiķis” 
vokālās studijas “Sunrise” koncerts sanatorijā “Jantarnij bereg” Zvīņu ielā 2.

16.00 Teātra izrāde pēc Rūdolfa Blaumaņa stāsta motīviem “Paradīzē”, 
režisors Aigars Balulis. Jūrmalas teātrī Muižas ielā 7, 
www.jurmalasteatris.lv 

16.00 Vasaras koncerts Horna dārzā. Sadraudzības koncertā dzied vīru 
kori „Sandnessjøen Mannskor” (Norvēģija) un “Burinieks” (Jūrmala, Latvija). 
Horna dārzā Jomas ielā 35, www.jurmala.lv

19.30 Krievu kultūras dienas Latvijā. Vokālā ansambļa “Presto” koncerts 
sanatorijā “Jantarnij bereg” Zvīņu ielā 2.

19.30 Krievu kultūras dienas Latvijā. Eduarda Vartanova autorvakars sanato-
rijā “Jantarnij bereg” Zvīņu ielā 2.

15.00 Krievu kultūras dienas Latvijā. Nikolaja Zabolocka 115. gadadienas 
piemiņas vakars sanatorijā “Jantarnij bereg” Zvīņu ielā 2.

16.00  Latvijas Nacionālās bibliotēkas ceļojošās izstādes “Bibliotēkas, kas 
palīdzēja izaugt Latvijai” atklāšana A.Kronenberga Slokas bibliotēkā Raiņa 
ielā 3, www.jurmala.lv/lv/kultura/bibliotekas   

10.00 37. starptautiskā Hansa Gabora Belvederes jauno operas solistu kon-
kursa pēdējā brīža atlases kārta Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē Turaidas 
ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv. Ielūgumus uz pasākumu iespējams izņemt 
Biļešu paradīzes vai Dzintaru koncertzāles kasēs.

19.00 Aicina Jūrmalas Džeza klubs! “Mirage Jazz Orchestra” 
un Diāna Pīrāgs “Jūrmalas Kultūras centrā” Jomas ielā 35, www.visitjurmala.lv

26.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

27.

30.

31.

1.

Maijs

Jūnijs
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11.00 Bērnu vasara Jūrmalā. “Radošā svētdiena” Mellužu parkā Mellužu 
prospektā 6, www.visitjurmala.lv

7. starptautiskais mākslas forums “Eurojurmala” Dzintaru koncertzālē Turaidas 
ielā 1, www.eurojurmala.com

15.00 Smilšu spēļu nodarbības bērniem Jūrmalas pilsētas muzejā 
Tirgoņu ielā 29. Dalību aicināti iepriekš pieteikt pa tālruni 29331883, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

20.00 Vīnes filharmoniķi un Elīna Garanča Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē 
Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

19.30 Grupa “DiDuĻa” Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

15.00 Vasaras Saulgriežu svētki. Stāstniece Inese Kiršteine Jūrmalas Centrā-
lās bibliotēkas Ķemeru bibliotēkā Tukuma ielā 20, 
www.jurmala.lv/lv/kultura/bibliotekas  

21.00 Līgo vakars Jūrmalā. Vasaras Saulgriežu svētki jūras krastā Dzintaru 
un Kauguru pludmalē, www.visitjurmala.lv 

11.00 Bērnu vasara Jūrmalā. “Košā svētdiena” Mellužu parkā Mellužu 
prospektā 6, www.visitjurmala.lv

25.15.00 Smilšu spēļu nodarbības bērniem Jūrmalas pilsētas muzejā 
Tirgoņu ielā 29. Dalību aicināti iepriekš pieteikt pa tālruni 29331883, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

19.00 XVIII starptautiskā horeogrāfijas festivāla – konkursa “Arabeska” 
noslēguma koncerts Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē, 
www.dzintarukoncertzale.lv 

13.00 Bērnu vasara Jūrmalā. “Drošā ceturtdiena” Kauguros Raiņa ielā 110, 
www.visitjurmala.lv

17.00-19.00 Starptautiskās jūras tematikai veltītās mākslas biennāles 
“Marina” starpgada izstāžu atklāšana. Anetes Kalniņas personālizstāde 
“Ainava – abstrakcija”. Gleznas no Latvijas un Igaunijas muzeju krājumiem 
izstādē “Par jūru” Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum  

17.00-19.00 Zitas Sudņikas gleznu izstādes “Dagdas parketa stāsti” atklā-
šana Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum  

19.30 Humora projekts “Dīzeļšovs” Dzintaru koncertzālē, 
www.dzintarukoncertzale.lv
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10.00 37. starptautiskais Hansa Gabora Belvederes jauno operas solistu 
konkurss. Pusfināla pirmā diena Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē Turaidas 
ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv. Ielūgumus uz pasākumu iespējams izņemt 
Biļešu paradīzes vai Dzintaru koncertzāles kasēs.

10.00 37. starptautiskais Hansa Gabora Belvederes jauno operas solistu 
konkurss. Pusfināla otrā diena Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē Turaidas 
ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv. Ielūgumus uz pasākumu iespējams izņemt 
Biļešu paradīzes vai Dzintaru koncertzāles kasēs.

Jūrmalas velomaratons. Velo svētki ar izklaidējošām aktivitātēm pieauguša-
jiem un bērniem. Starts pie Dzintaru koncertzāles Turaidas ielā 1, 
www.visitjurmala.lv 

11.00 Bērnu vasara Jūrmalā. “Veiklā svētdiena” Mellužu parkā Mellužu 
prospektā 6, www.visitjurmala.lv

19.00 37. starptautiskais Hansa Gabora Belvederes jauno operas solistu 
konkurss. Fināla koncerts Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

15.00 Smilšu spēļu nodarbības bērniem Jūrmalas pilsētas muzejā 
Tirgoņu ielā 29. Dalību aicināti iepriekš pieteikt pa tālruni 29331883, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

20.00 Simfoniskais orķestris “Jaunā Krievija” Jurija Bašmeta vadībā 
un Diāna Arbeņina ar rokgrupu “Nakts Snaiperi” Dzintaru koncertzāles 
Lielajā zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

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

19.30 Grupa “Uma2rman” Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē 
Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

14.00 Latvijas smilšu animācijas teātra izrāde bērniem “Mazais princis” 
Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

11.00 Pasaules kausa posms ielu vingrošanā Majoru pludmalē, 
www.ieluvingrosana.lv

19.00 Džons Malkovičs ar programmu “Report On The Blind” 
Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv
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20.00 Intara Busuļa un Abonementa orķestra koncerts “Ar mums” Dzintaru 
koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

Jūrmalas krāsu skrējiens. Tallinas iela, Kauguri, www.visitjurmala.lv 

12.00–16.00 Agneses Bules Latviešu gaisa dārzu hepenings izstādē 
“Sensorium” “Mākslas stacijā Dubulti” dzelzceļa stacijā “Dubulti”, 
www.fb.com/artstationdubulti

17.00 Sikspārņu nakts Ķemeru Nacionālā parka “Meža mājā” Ķemeros, 
www.daba.gov.lv 

20.00 Intara Busuļa un Abonementa orķestra koncerts “Ar mums” Dzintaru 
koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

11.00 Bērnu vasara Jūrmalā. “Veiklā svētdiena” Mellužu parkā Mellužu 
prospektā 6, www.visitjurmala.lv

18.00 11. starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “Vox Angelica” 
Dubultu ev. lut. baznīcā Baznīcas ielā 13, www.dubultudraudze.lv

20.00 Studijas “Kvartāls 95” šovs “Smieklu līga” Dzintaru koncertzālē 
Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

20.00 Elīnas Garančas, Olgas Peretjatko un Dmitro Popova koncerts 
Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

20.00 Nino Katamadze, grupa “Insight” un ansamblis “Rustavi” Dzintaru 
koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

Eiropas čempionāts pludmales tenisā “Jūrmalas Pludmales centrā” Majoru 
pludmalē, www.beachtennis.io/ec2018 

13.00 Bērnu vasara Jūrmalā. “Radošā ceturtdiena” Kauguros Raiņa ielā 110, 
www.visitjurmala.lv

19.30 Miša Maiskis un “Maskavas virtuozi” programmā “Maestro jubileja” 
Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

19.30 Grupa “A-Studio” Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

13.00 Jomas ielas svētki, www.visitjurmala.lv

20.00 Maskavas klasiskā baleta teātra “Moscow State Ballet” pirmizrāde. 
Balets “Spartaks” Dzintaru koncertzālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

Pasākumu kalendārs

40

11.00 Pavārmākslas meistarklases bērniem grilbārā “Lighthouse” Jomas ielā 
63. Vairāk informācijas www.fb.com/pg/GrilbarsLighthouse/events 

18.00 Vasaras koncerts Horna dārzā. Pūtēju orķestris “Jūrmala”, diriģents 
Bruno Jurgenbergs, Dziesmu un Deju svētku ieskaņas koncertā Horna dārzā 
Jomas ielā 35, www.jurmala.lv

20.00 Jeļenas Vaengas koncerts Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas 
ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

16.00 Agneses Bules projekta “Latviešu gaisa dārzi” atklāšana un hepenings  
izstādē “Sensorium” “Mākslas stacijā Dubulti” dzelzceļa stacijā “Dubulti”, 
www.fb.com/artstationdubulti

19.30 Nargiz koncerts Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

11.00 Bērnu vasara Jūrmalā. “Drošā svētdiena” Mellužu parkā Mellužu 
prospektā 6, www.visitjurmala.lv

11.00 Tematiskais bērnu rīts – radošās darbnīcas, pavārmākslas meistarkla-
ses bērniem restorānā “Neptūns” Jaunķemeru ceļā 1, 
www.restoransneptuns.lv 

18.00 11. starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “Vox Angelica” 
Dubultu ev. lut. baznīcā Baznīcas ielā 13, www.dubultudraudze.lv 

19.30 Festivāla “Artissimo” atklāšanas koncerts. Kamerorķestris “I Virtuosi del 
Teatro alla Scala” (Itālija) un soliste Elīna Bukša (vijole) Dzintaru koncertzāles 
Lielajā zālē Turaidas ielā 1, www.hbf.lv

20.00 Festivāls “Artissimo”. Manu Dibango (saksofons) un grupa 
“Soul Makossa Gang” Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.hbf.lv

20.00 Festivāls “Artissimo”. Retro koncerts “Čaplins un mūzika” Dzintaru 
koncertzālē Turaidas ielā 1, www.hbf.lv

19.30 Denisa Macujeva koncerts Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas 
ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

19.30 Jurija Ševčuka un grupas „DDT” koncerts “Skaņas vēsture” Dzintaru 
koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

Jūlijs
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Eiropas čempionāts pludmales volejbolā U22 “Jūrmalas Pludmales centrā” 
Majoru pludmalē, www.beachvolley.jurmala.lv

13.00 Bērnu vasara Jūrmalā. “Veiklā ceturtdiena” Kauguros Raiņa ielā 110, 
www.visitjurmala.lv

15.00 Anniņas svētki Ķemeros. Tukuma vokālā studija „Varavīksne“ Anitas 
Geidānes vadībā Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Ķemeru bibliotēkā Tukuma 
ielā 20, www.jurmala.lv/lv/kultura/bibliotekas   

20.00 Jūrmalas festivāls. 3 Osokini. Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turai-
das ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

11.00 Pavārmākslas meistarklases bērniem grilbārā “Lighthouse” Jomas ielā 
63. Vairāk informācijas www.fb.com/pg/GrilbarsLighthouse/events 

18.00 Vasaras koncerts Horna dārzā. Nepieradinātā Folka Orķestra kon-
certs “Septītais kontinents” Horna dārzā Jomas ielā 35, www.jurmala.lv

20.00 Jūrmalas festivāls. Brodvejas mūziklu zelta izlase. Dzintaru koncertzā-
les Lielajā zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

20.00 Jūrmalas festivāls. GALA koncerts. Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē 
Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

11.00 Bērnu vasara Jūrmalā. “Krāsainā svētdiena” Mellužu parkā Mellužu 
prospektā 6, www.visitjurmala.lv

18.00 11. starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “Vox Angelica” 
Dubultu ev. lut. baznīcā Baznīcas ielā 13, www.dubultudraudze.lv 

19.00 Starptautiskais teātra un kino mūzikas festivāls “Jūras Pērle”. Latvijas 
kultūras mantojuma diena. Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

18.00 Cikls “Kafija ar Aspaziju”. “Rūtas diena”. Arhitektei un sabiedriskajai 
darbiniecei Rūtai Kronenbergai – 90. Tikšanās ar arhitektes meitu Ilzi Janso-
ni-Saulīti Aspazijas mājā Z. Meierovica prospektā 18/20, 
www.fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS 

19.00 Starptautiskais teātra un kino mūzikas festivāls “Jūras Pērle”. Teātra 
diena. Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

Pasākumu kalendārs

42

11.00 Bērnu vasara Jūrmalā. “Radošā svētdiena” Mellužu parkā Mellužu 
prospektā 6, www.visitjurmala.lv

18.00 11. starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “Vox Angelica” 
Dubultu ev. lut. baznīcā Baznīcas ielā 13, www.dubultudraudze.lv 

22.00 Grigorija Ļepsa Dzimšanas Diena Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē 
Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

16.00 Tikšanās ar mākslinieci Zitu Sudņiku izstādē “Dagdas parketa stāsti” 
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29, www.fb.com/JurmalasPilsetasMu-
zejsJurmalaCityMuseum

19.00 Festivāla “Laima Rendez Vous Jūrmala 2018” koncerts Dzintaru kon-
certzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, www.jurmalarandevu.lv 

18.00 Vasaras koncerts Horna dārzā. Koncertprojekts Op. 2. 
Staņislavs Judins un Asnāte Rancāne Horna dārzā Jomas ielā 35, 
www.jurmala.lv

19.00 Festivāla “Laima Rendez Vous Jūrmala 2018” koncerts Dzintaru kon-
certzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, www.jurmalarandevu.lv 

12.00–16.00 Agneses Bules Latviešu gaisa dārzu hepenings izstādē “Sen-
sorium” “Mākslas stacijā Dubulti” dzelzceļa stacijā “Dubulti”, 
www.fb.com/artstationdubulti

19.00 Festivāla “Laima Rendez Vous Jūrmala 2018” koncerts Dzintaru kon-
certzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, www.jurmalarandevu.lv

11.00 Bērnu vasara Jūrmalā. “Košā svētdiena” Mellužu parkā Mellužu 
prospektā 6, www.visitjurmala.lv

18.00 11. starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “Vox Angelica” Dubultu ev. 
lut. baznīcā Baznīcas ielā 13, www.dubultudraudze.lv 

19.00 Festivāla “Laima Rendez Vous Jūrmala 2018” koncerts Dzintaru kon-
certzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, www.jurmalarandevu.lv  

“Sensorium” publiskā programma: Francesco Cavliere darbnīca “Laikapstāk-
ļu atdarinātāji” Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem 60+ ar interesi par mūziku 
un piedzīvojumu. Pieteikties publicprogram@rigabiennial.com vai dubulti.art.
station@gmail.com. Mākslas stacijā Dubulti dzelzceļa stacijā “Dubulti”, 
www.fb.com/artstationdubulti

20.00 Jūrmalas festivāls. Atklāšanas koncerts. Dzimuši Latvijā. Dzintaru 
koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

20.00 Jūrmalas festivāls. Ksenija Sidorova un Avi Avitāls. Dzintaru koncertzā-
les Mazajā zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv
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18.00 Dziedam tautas dziesmas – visi dziedāt gribošie ļaudis aicināti 
uz sadziedāšanos Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu iela 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum

19.30 Antonio Papano. Santa Cecilia. Nacionālās akadēmijas orķestris 
(Itālija). Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

13.00 Bērnu vasara Jūrmalā. “Jautrā ceturtdiena” Kauguros Raiņa ielā 110, 
www.visitjurmala.lv

18.00 “Sensorium” publiskā programma – portugāļu māksliniece Marisa 
Benjamim performancē “Flourestaruant” – “Ziedu restorāns” gatavo ziedu 
ēdienus “Mākslas stacijā Dubulti” dzelzceļa stacijā “Dubulti”, 
www.fb.com/artstationdubulti

20.00 Festivāla “Summertime – aicina Inese Galante” atklāšanas koncerts 
“My Way & Frenks Sinatra” Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 
1, www.festivalsummertime.com 

20.00 Festivāls “Summertime – aicina Inese Galante”. Koncerts “Nirvana – 
Queen – Led Zeppelin džezā!” Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas 
ielā 1, www.festivalsummertime.com 

Nakts ekspedīcija ģimenei “Nestāsti pasaciņas” Dzintaru mežaparkā, 
www.visitjurmala.lv

Pasaules čempionāts TopCat K1 burāšanā Majoru pludmalē, 
www.jurmala.lv 

12.00 Agneses Bules Latviešu gaisa dārzu hepenings izstādē “Sensorium” 
“Mākslas stacijā Dubulti” dzelzceļa stacijā “Dubulti”, 
www.fb.com/artstationdubulti

18.00 Festivāls “Summertime – aicina Inese Galante”. Koncerts “Klavieres 
& opera par mīlestību” Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.festivalsummertime.com

20.00 Festivāls “Summertime – aicina Inese Galante”. Koncerts “Gorans 
Bregovičs: Balkāni Jūrmalā” Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.festivalsummertime.com

Nakts ekspedīcija ģimenēm “Nestāsti pasaciņas” un Simtgades zaļumballe 
Dzintaru mežaparkā, www.visitjurmala.lv

11.00 Bērnu vasara Jūrmalā. “Veiklā svētdiena” Mellužu parkā Mellužu 
prospektā 6, www.visitjurmala.lv

18.00 11. starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “Vox Angelica” 
Dubultu ev. lut. baznīcā Baznīcas ielā 13, www.dubultudraudze.lv
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19.00 Kino un teātra mūzikas festivāls “Jūras Pērle”. Krievijas kino diena. 
Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv 

19.00 Kino un teātra mūzikas festivāls “Jūras Pērle”. NVS valstu kino diena. 
Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv 

18.00 Vasaras koncerts Horna dārzā. “Andre & The Giants” (Varšava, Polija) 
folkmūzikas programmā Horna dārzā Jomas ielā 35, 
www.jurmala.lv

19.00 Kino un teātra mūzikas festivāls “Jūras Pērle”. Pasaules kino diena. 
Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv 

22.00 Ķemeru svētku tradicionālais nakts koncerts pie “Ķirzaciņas” paviljona 
Ķemeru parkā, www.kemerunacionalaisparks.lv

17.00 “Sensorium” publiskā programma – japāņu mākslinieces Tomoko Sau-
vage performance - šķidrumu un priekšmetu skaņas “Mākslas stacijā Dubulti” 
dzelzceļa stacijā “Dubulti”, www.fb.com/artstationdubulti

20.00 19. starptautiskais baleta festivāls “Baleta zvaigznes Jūrmalā” Dzinta-
ru koncertzālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

Ķemeru svētki un zaļumballe. Norises vieta Emīla Dārziņa iela 28, 
www.kemerunacionalaisparks.lv

11.00 Bērnu vasara Jūrmalā. “Drošā svētdiena” Mellužu parkā Mellužu 
prospektā 6, www.visitjurmala.lv

11.00 Tematiskais bērnu rīts – radošās darbnīcas, pavārmākslas meistarklases 
bērniem restorānā “Neptūns” Jaunķemeru ceļā 1, www.restoransneptuns.lv

18.00 11. starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “Vox angelica” 
Dubultu ev. lut. baznīcā Baznīcas ielā 13, www.dubultudraudze.lv   

19.00 Aleksandrs Reva un Mihails Galustjans Dzintaru koncertzāles Lielajā 
zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

20.00 “Stand Up” šovs Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

19.30 “Todes” – Allas Duhovas balets Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē 
Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv
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11.

12.

Augusts
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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20.00 Festivāls “Summertime – aicina Inese Galante”. Koncerts “Galā 
Galante” Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.festivalsummertime.com

20.00 Eduarda Rozenštrauha 100 gadu jubilejas dižkoncerts Dzintaru 
koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

20.00 Festivāls “Summertime – aicina Inese Galante”. Koncerts “Viva Italia!” 
Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.festivalsummertime.com

15.20.00 Festivāls “Summertime – aicina Inese Galante”. 
“Trio Paris Royale” koncerts Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē 
Turaidas ielā 1, www.festivalsummertime.com

20.00 Koncerts “Vakara tēja” ar grupu “Mumiy Troll” bez simfoniskā orķes-
tra Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

18.00 Vasaras koncerts Horna dārzā. Laura Raila & The Power Band Horna 
dārzā Jomas ielā 35, www.jurmala.lv

19.30 Maksima Galkina koncerts Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas 
ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

18.19.00 Turecka kora koncerts Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas 
ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

11.00 Bērnu vasara Jūrmalā. “Radošā svētdiena” Mellužu parkā Mellužu 
prospektā 6, www.visitjurmala.lv

18.00 11. starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “Vox Angelica” 
Dubultu ev. lut. baznīcā Baznīcas ielā 13, www.dubultudraudze.lv 

19.00 Grupas “Ricchi e Poveri” koncerts Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē 
Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

19.30 Svetlanas Lobodas koncerts Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turai-
das ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

19.30 Kristinas Orbakaites koncerts Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē 
Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

18.00 Cikls “Kafija ar Aspaziju”. Ilzes  Jākobsones priekšlasījums “Jūrmalas 
ūdens sportu dzīves aizsākumi (1900- 1940)” Aspazijas mājā Z. Meierovica 
prospektā 18/20, www.fb.com/ASPAZIJA.IR.MAJAS 

19.30 “Bel Suono”. Trīs flīģeļu maģija Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē 
Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

13.00 Bērnu vasara Jūrmalā. “Veiklā ceturtdiena” Kauguros Raiņa ielā 110, 
www.visitjurmala.lv

20.00 Makss Barskih ar pogrammu “Tumani” Dzintaru koncertzāles Lielajā 
zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

11.00 Pavārmākslas meistarklases bērniem grilbārā “Lighthouse” Jomas ielā 
63. Vairāk informācijas fb.com/pg/GrilbarsLighthouse/events

18.00 Vasaras koncerts Horna dārzā. Katrīna Gupalo & The Black Birds 
Horna dārzā Jomas ielā 35, www.jurmala.lv

19.30 Stass Mihailovs koncertprogrammā “Labākā diena” Dzintaru koncert-
zāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

17.30 XV Šansona festivāls Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

11.30 “Retro Jūrmala 2018” spēkratu salidojums “Līvu Akvaparks” – Bulduri 
– Kauguri, www.jurmala.lv 

11.00 Bērnu vasara Jūrmalā. “Košā svētdiena” Mellužu parkā Mellužu 
prospektā 6, www.visitjurmala.lv

18.00 11. starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “Vox Angelica” 
Dubultu ev. lut. baznīcā Baznīcas ielā 13, www.dubultudraudze.lv 

19.00 Mihails Jefremovs. Mono izrāde “Labais, sliktais, niknais” Dzintaru 
koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

19.00 Latvijas labāko mūziķu veltījumu albums – koncerts “Mans draugs 
Mārtiņš Freimanis” Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē Turaidas ielā 1, 
www.dzintarukoncertzale.lv

19.30 Aleksandra Maļiņina koncerts Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē 
Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

17.00-19.00 Aivara, Madaras, Bārbalas un Kristapa Gulbju izstādes 
“Savvaļa” un Anitas Ņikuļcevas grafikas izstādes atklāšana 
Jūrmalas pilsētas muzejā Tirgoņu ielā 29, 
www.fb.com/JurmalasPilsetasMuzejsJurmalaCityMuseum  

20.00 Timati ar programmu “Paaudze” Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē 
Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

19.00 TV3 20 gadu jubilejas svinības Dzintaru koncertzāles Lielajā zālē 
Turaidas ielā 1, www.dzintarukoncertzale.lv

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

12. 23.

24.

25.

26.

28.

29.

30.

31.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
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JŪRMALAS TŪRISMA 
INFORMĀCIJAS CENTRS

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

visitjurmala

info@jurmala.lv

www.visitjurmala.lv

5. aprīlis – 2. jūnijs 
Mākslinieka un pedagoga Antona Vaivoda 
un viņa skolnieka Jakova Mitina izstāde 
“Saruna par dabu” Kauguru kultūras namā 
Raiņa ielā 110.

9. aprīlis – 3. jūnijs 
Mākslinieces Gundegas Muzikantes grā-
matu ilustrāciju izstāde “Bilžu stāsti” Jūrma-
las Mākslas skolā Strēlnieku prospektā 30.

10. maijs – 22. jūnijs 
Agneses Bules izstāde “Latviešu sapnis 
sapņo par Latviju”. Adriānas Vīgneres 
personālizstāde “Simts un viena ikdiena”. 
Jekaterinas Grjazevas grafikas izstāde 
“Laika plūsma” Jūrmalas pilsētas muzejā 
Tirgoņu ielā 29. 

11. maijs – 1. jūlijs 
Līvija Brigita Pavlovska “Gleznas. Akvareļi. 
Skices” Izstāžu zālē ‘’IO’’ Kāpu ielā143/3.

24. maijs – 31. augusts 
“Zīmē un rīmē”. Albertam Kronenbergam  
veltīta kultūrvēsturiska un literāra interaktīva 
izstāde Aspazijas mājā Z.Meierovica 
prospektā 18/20.

31. maijs – 7. jūlijs 
Izstāde “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt 
Latvijai” A.Kronenberga Slokas bibliotēkā 
Raiņa ielā 3.

31. maijs – 30. septembris 
Rīgas starptautiskās laikmetīgās mākslas 
biennāles projekts “Sensorum” par tēmu 

cilvēka identitāte “Mākslas stacijā Dubulti” 
dzelzceļa stacijā “Dubulti”.

8. jūnijs – 26. augusts 
Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu diplom-
darbu izstāde “Durvis” Jūrmalas Mākslas 
skolas izstāžu zālē Strēlnieku prospektā 30.

30. jūnijs – 30. septembris 
Pop-up brīvdabas galerija – Agneses 
Bules ekoinstalācija “Latviešu gaisa dārzs” 
“Mākslas stacijā Dubulti” dzelzceļa stacijā 
“Dubulti”.

28. jūnijs – 26. augusts 
Starptautiskās jūras tematikai veltītās 
mākslas biennāles “Marina” starpgada 
izstāžu atklāšana. Anetes Kalniņas perso-
nālizstāde “Ainava – abstrakcija”. Gleznas 
no Latvijas un Igaunijas muzeju krājumiem 
izstādē “Par jūru”. Jūrmalas pilsētas muzejā 
Tirgoņu ielā 29. 

28. jūnijs – 26. augusts 
Zitas Sudņikas gleznu izstāde “Dagdas 
parketa stāsti” Jūrmalas pilsētas muzejā 
Tirgoņu ielā 29. 

10. augusts – 30. septembris 
Pēterburgas un Lietuvas mākslinieku plenēra 
darbi Izstāžu zālē ‘’IO’’ Kāpu ielā 143/3  

29. augusts – 30. septembris 
Aivara, Madaras, Bārbalas un Kristapa 
Gulbju izstāde “Savvaļa”. Anitas Ņikuļ-
cevas grafikas izstāde. Jūrmalas pilsētas 
muzejā Tirgoņu ielā 29. 

IZSTĀDES
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