
Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

07.08.13.–31.08.13. Izdzīvošanas komplekts Es būšu muzejā

Latvijas Naivās mākslas muzejs ar starptautisku 

kolekciju popularizēs naivo mākslu un Latvijas kultūru 

Eiropā. Ikvienā slēpjas kāds radošais potenciāls, kam 

tikai nepieciešams impulss, lai tas izpaustos. Muzeja 

sauklis sabiedrības kreativitātes veicināšanas projektam 

– „Es būšu muzejā!” – rosinās ikvienu uzsākt radošu 

darbību vai atgriezties pie jau sen malā noliktām otām 

un pasteļkrītiņiem. Es būšu muzejā

Projekta „Es būšu muzejā” ietvaros Naivās mākslas 

muzejā notiks izraēļu mākslinieces Malkas Cenciperes 

(Malka Tsentsiper)  naivās mākslas izstāde. 7. augustā 

plkst. 18 paredzēta arī lekcija un diskusija, ko vadīs Ārije 

Cencipers (Arieh Tsentsiper ). Malka Cencipere dzimusi 

1947. gadā Viļņā, bet 1966. gadā kopā ar ģimeni devusies 

uz Izraēlu. Lai arī studējusi matemātiku un 20 gadus bijusi 

programmētāja, 1997. gadā viņa pilnībā pievērsās mākslai, 

un pašlaik ir atpazīstama māksliniece daudzās pasaules 

valstīs. Vizuālā māksla Izstāde

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Peldošajā galerijā 

„Noass” un 

„Betanovuss”, AB 

dambī Bezmaksas noass.lv

09.08.13.–11.08.13. Rīgas karnevāls RE RE Rīga!

Starptautiskais ielu mākslas un pasaules mūzikas 

festivāls "RE RE Rīga!" pulcēs vairāk nekā 20 

mākslinieku apvienības – aptuveni 100 dalībniekus no 

12 pasaules valstīm. Rīgas pilsētvidi piepildīs 

pārsteidzošas jaunā cirka izrādes, pasaules mūzika, deja 

un ielu teātris. Festivālā piedalīsies profesionāli 

mākslinieki, kas ar savu pārsteidzošo sniegumu strauji 

iekaro popularitāti pasaulē. RE RE Rīga!

Starptautiskais ielu mākslas un pasaules mūzikas festivāls 

"RE RE Rīga!" caur krāsu, skaņu, noskaņu un radošās 

izpausmes formu dažādību, piedāvās, piedzīvot mākslas 

brīnumu. Uzstāsies muzikālās apvienības "Jaune Toujours" 

(Beļģija), "The Retuses" (Krievija), "Electric Jalaba" 

(Lielbritānija), "Sus Dungo" (Latvija) u.c. Jaunā cirka 

virzienu un ielu performances pārstāvēs – "La Meute" 

(Francija), Bram Graafland (Nīderlande), "Patrik & Wes" 

(Zviedrija), "Magmanus" (Zviedrija) u.c.

Mūzika, teātris, 

deja, ielu 

māksla

Koncerts, izrāde, 

performance, 

festivāls

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

AB dambī, Operas 

skvērā, Esplanādē Bezmaksas rereriga.lv

09.08.2013. Dzintara ādere

Tenso Eiropas 

kamerkoris

Latvijas Radio kora diriģenta Kaspara Putniņa un Tenso 

Eiropas Profesionālo koru asociācijas iniciatīvas dēļ tiek 

veidots jauns – pirmais Eiropas profesionālais koris, par 

kura šūpuli ir gods kļūt Rīgai. Tas apvieno Eiropas 

izcilākos jaunos dziedātājus un atklāj jaunus ceļus kora 

mūzikas laukā. Rīgā 2013.–2014. gadā notiks TECC 

(Tenso Europe Chamber Choir) vasaras darbnīcas, kas 

vainagosies ar iestudējuma „Seriāls” pirmizrādi „Tenso 

dienās Rīgā”.

Tenso Eiropas kamerkora 

2013. gada vasaras darbnīcas 

noslēguma koncerts

Tenso Eiropas kamerkora projekta ietvaros Rīgā notiks 

kora pirmā darbnīca, kuras noslēgumā notiks koncerts. Tas 

būs aizraujošs notikums gan klausītājiem, gan pašiem 

jaunajiem profesionāļiem, pēc tik neilga kopā būšanas 

laika pirmo reizi prezentējot savu meistarību programmā, 

kas integrēs dažādu laikmetu mūziku. Piedalīsies Tenso 

Eiropas kamerkoris, mākslinieciskais vadītājs un diriģents 

Kaspars Putniņš un vokālais pedagogs Gērts Bergss (Geert 

Berghs) no Nīderlandes. Mūzika Koncerts

Jaunieši, 

pieaugušie Sv. Jāņa baznīcā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts radiokoris.lv

12.08.13. Ceļu karte

Rīgas fotomēnesis 2014. 

Urban Viewfinders

2014. gada maijā notiks „Rīgas Fotomēnesis 2014. 

Urban Viewfinders”. Tā daudzveidīgā programma 

sastāv no izstādēm, projektiem pilsētvidē, fotogrāfu un 

mākslinieku prezentācijām, diskusijām un citām 

aktivitātēm, kopā veidojot savdabīgu fotokarti 

ceļojumam un dodot iespēju izpaust un apzināt 

mūsdienu fotogrāfijas aktualitātes. No 2013. gada 12. 

augusta līdz 12. septembrim notiks projekta iesildīšanas 

pasākumi.

  

Radošas sarunas ar 

fotogrāfiem Andersu 

Petersenu (Zviedrija) un 

Jakobu Aues Sobolu (Dānija)

Projekta "Rīgas fotomēnesis 2014. Urban Viewfinders" 

iesildīšanas pasākumu ietvaros plkst. 18 (uzreiz pēc 

izstādes ''Dzīslas'' atklāšanas) notiks abu mākslinieku 

radošā darba prezentācija un sarunas.

Vizuālā māksla, 

fotogrāfija

Prezentācija, 

radošā darbnīca

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Mākslas 

akadēmijā Bezmaksas norden.lv

12.08.13.–12.09.13. Ceļu karte

Rīgas fotomēnesis 2014. 

Urban Viewfinders

2014. gada maijā notiks „Rīgas Fotomēnesis 2014. 

Urban Viewfinders”. Tā daudzveidīgā programma 

sastāv no izstādēm, projektiem pilsētvidē, fotogrāfu un 

mākslinieku prezentācijām, diskusijām un citām 

aktivitātēm, kopā veidojot savdabīgu fotokarti 

ceļojumam un dodot iespēju izpaust un apzināt 

mūsdienu fotogrāfijas aktualitātes. No 2013. gada 12. 

augusta līdz 12. septembrim notiks projekta iesildīšanas 

pasākumi.

  

Andersa Petersena (Zviedrija) 

un Jakoba Aues Sobola 

(Dānija) fotoizstāde "Dzīslas"

Projekta "Rīgas fotomēnesis 2014. Urban Viewfinders" 

iesildīšanas pasākumu ietvaros būs apskatāma 

pasaulslaveno fotogrāfu Andersa Petersena (Zviedrija) un 

Jakoba Aues Sobola (Dānija) darbu izstāde.

Vizuālā māksla, 

fotogrāfija Izstāde

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Mākslas 

akadēmijā Bezmaksas norden.lv

21.08.13.–25.08.13. Okeāna alkas

Gaidot... (Kādas idejas 

arheoloģija)

„Gaidot... (Kādas idejas arheoloģija)” ir izstāde, vizītes, 

publiskas uzstāšanās, teksti un mākslas darbi, kā 

pamatā ir domāšanas dažādo slāņu atsegšana un 

vizualizēšana. Tā ir programma, kas uzdod jautājumu 

„Kas interesē Rīgas publiku?”, rosina domāt, kā strādāt 

ar tās apmulsumu, kas vērojams saskarsmē ar 

laikmetīgo mākslu un diskusijās par to.

Starptautisku kuratoru-

domātāju izvietošanas vizītes 

Rīgā „Gaidot... (Kādas idejas 

arheoloģija)”

Projekta „Gaidot... (Kādas idejas arheoloģija)” ietvaros 

paredzēta starptautiski aktīvu mākslas un kultūras 

profesionāļu klātbūtne Rīgā aktuālo mākslas diskursa tēmu 

pārvaicāšanai un turpmāku diskusiju izvērsumam. Vizīšu 

programmas kuratori: Anne Bārlova (Anne Barlow) , 

Kortnija Finna (Courtenay Finn) , Egija Inzule, Ainārs 

Kamoliņš, Margarida Mendesa (Margarida Mendes) , 

Zane Onckule, Kriss Šārps (Chris Sharp) , Jānis Taurens, 

Alise Tīfentāle u.c. Norises datumi var tikt mainīti.

Mūzika, kino, 

literatūra, 

vizuālā māksla, 

dizains, 

arhitektūra, 

fotogrāfija, 

vēsture, zinātne, 

izglītība, 

multimedijs, 

tradīcija

Performance, 

izstāde, 

diskusija/lekcija, 

konference, 

radošā darbnīca, 

akcija, pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas kim.lv
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

30.08.13.–15.09.13. Izdzīvošanas komplekts Es būšu muzejā

Latvijas Naivās mākslas muzejs ar starptautisku 

kolekciju popularizēs naivo mākslu un Latvijas kultūru 

Eiropā. Ikvienā slēpjas kāds radošais potenciāls, kam 

tikai nepieciešams impulss, lai tas izpaustos. Muzeja 

sauklis sabiedrības kreativitātes veicināšanas projektam 

– „Es būšu muzejā!” – rosinās ikvienu uzsākt radošu 

darbību vai atgriezties pie jau sen malā noliktām otām 

un pasteļkrītiņiem. Es būšu muzejā

Projekta „Es būšu muzejā” ietvaros Naivās mākslas 

muzejā notiks rudens plenērs, kura laikā ikviens tiks 

aicināts atklāt savu radošo potenciālu, uzsākt radošu 

darbību vai atgriezties pie jau sen malā noliktām otām un 

izstādīt savus darbus līdzās Latvijā atzītu naivās mākslas 

meistaru darbiem.

Vizuālā māksla, 

iedzīvotāju 

dalība Radošā darbnīca

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Peldošajā galerijā 

„Noass” un 

„Betanovuss”, AB 

dambī Bezmaksas noass.lv

31.08.2013. Bez tematiskās līnijas

Seno ugunskuru nakts 

akcija

Ap Baltijas jūru dzīvojošās tautas katra savā veidā 

izsenis godājušas jūru, kas to dzīvēs nozīmējusi gan 

pārticību vai vienkārši iztiku, gan stāstus par tālām 

zemēm, gan draugu, gan svešinieku viesošanos. Šodien 

klāt nācis arī satraukums par Baltijas jūras 

piesārņojumu. Ko mēs katrs varam darīt, lai palīdzētu 

Baltijas jūrai? Turpinot divu Eiropas kultūras 

galvaspilsētu – „Turku 2011” (Somija) un „Tallinas 

2011” (Igaunija) – aizsākto, arī „Rīga 2014” aicina 

ikvienu Latvijas iedzīvotāju pievienoties šai iedzīvotāju 

izveidotajai ugunskuru ķēdei ap Baltijas jūru, lai ne tikai 

simbolizētu vienotību starp piekrastes iedzīvotājiem, bet 

arī apjēgtu, ka katra mūsu ikdienas rīcība ir saistīta ar 

Baltijas jūras likteni. Seno ugunskuru nakts akcija

Seno ugunskuru nakts akcijā nodibinājums „Rīga 2014” 

aicina visus Latvijas piekrastes novadu un pilsētu 

iedzīvotājus iedegt ugunskurus Vakarbuļļu pludmalē. 

Akcija paredzēta, lai cilvēki pievērstu uzmanību vides 

kvalitātei un dabas resursu saglabāšanai nākamajām 

paaudzēm. Iedzīvotājiem pievienosies gan uzaicinātie 

dažādu jomu mākslinieki, gan zinātnes pārstāvji.

Mūzika, 

izglītība, 

tradīcija

Diskusija/lekcija, 

pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Vakarbuļļu pludmalē Bezmaksas riga2014.org

01.09.13.–30.09.13. Ceļu karte Rīgas paš | portreti

Visa 2013. gada laikā Rīgas apkaimju iedzīvotāji 

piedalās radošās pašportretu veidošanas darbnīcās ar 

ārzemju māksliniekiem: Vesa Aaltonen  (FI), Vincen 

Beeckman  (BE), Eva Voutsaki (GR), kā arī Latvijas 

fotogrāfiem: Ivetu Vaivodi, Kasparu Gobu un Andri 

Kozlovski. Vienlaikus top arī mākslinieku radītas 

iedzīvotāju portretu sērijas. 2014. gada maijā projekta 

„Rīgas fotomēnesis 2014. Urban Viewfinders” ietvaros 

Rīgā viesosies Argentīnas fotogrāfs Markoss Lopess 

(Marcos Lopez) , lai radītu pop-latino stila portretus 

pilsētas apkaimēs. 

„Rīgas paš | portreti” radošās 

darbnīcas

Projekta „Rīgas paš | portreti” radošajās darbnīcas vadīs 

piesaistīti vietējie un ārvalstu eksperti un mākslinieki. 

Galvenais pašportretu medijs ir fotogrāfija, kuru iespējams 

kombinēt ar citām metodēm – autobiogrāfisku rakstīšanu, 

zīmēšanu, performanci, komiksiem utt. Darbnīcu 

organizācijā un vadīšanā kā brīvprātīgie tiks iesaistīti arī 

jaunie fotogrāfijas studenti (no „ISSP skolas”), sniedzot 

viņiem pieredzi iedzīvotāju iesaistē mākslas projektos. 

Paralēli darbam ar iedzīvotājiem, darbnīcu vadīšanā 

iesaistītie vietējie fotogrāfi radīs arī savus autordarbus – 

rajonu iedzīvotāju portretus, kas arī papildinās kopējā 

projekta rezultātus.

Vizuālā māksla, 

fotogrāfija, 

iedzīvotāju 

dalība Radošā darbnīca

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Purvciemā un 

Ķengaragā Bezmaksas issp.lv

05.09.13.–15.09.13. Brīvības iela Kaimiņi trokšņo

Projekts „Kaimiņi trokšņo” trīs gadu periodā no 2012. 

līdz 2014. gadam pulcē 22 dzejniekus no dažādām 

pasaules konfliktu zonām – no valstīm, kurās notiek 

bruņoti konflikti, kultūru un vērtību sadursmes, 

vērojama kultūrnetolerance, augsts aizspriedumu 

līmenis, ir zināmas vēsturiski veidojušās nesaprašanās 

kaimiņvalstu starpā.

„Kaimiņi trokšņo” ietvaros notiks dzejnieku lasījumi, 

radošās darbnīcas un publiskas lekcijas. Projekts notiks 

festivāla „Dzejas dienas” ietvaros. Kaimiņi trokšņo

„Dzejas dienu” laikā projekta „Kaimiņi trokšņo” ietvaros 

notiks dzejnieku lasījumi, radošās darbnīcas un publiskas 

lekcijas, kas apliecinās literatūru kā sociālās un kultūras 

integrācijas līdzekli, iespēju nogludināt konfliktus un 

sadarboties. Uz Rīgu projekta ietvaros tiks aicināti dažādu 

valstu un reģionu literāti un dzejnieki: armēņi / 

azerbaidžāņi; grieķi / turki Kiprā; alžīrieši / franči; armēņi / 

turki; krievi / čečeni; izraēļi / arābi; kurdi / turki; izraēlieši 

/ palestīnieši; gruzīni / abhāzi; gruzīni / osetieši; angļi / īri; 

angļi / skoti; bijusī Dienvidslāvija: serbi / horvāti, serbi / 

bosnieši; vācieši / čehi (Sudetija); vācieši / franči; krievi / 

somi; itālieši / austrieši.... Literatūra

Diskusija/lekcija, 

radošā darbnīca, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas dzejasdienas.lv

05.09.13.–15.09.13. Izdzīvošanas komplekts Survival Kit 5

„Survival Kit” ir starptautisks laikmetīgās mākslas 

festivāls, kas šogad notiks jau piekto reizi. Tajā 

piedalīsies vairāk nekā 50 mākslinieku no 14 Eiropas 

valstīm, kā arī ASV un Kanādas. Vērienīgo izstādi 

papildinās koncerti, performances, mākslinieku 

prezentācijas, "Occupy Sarkandaugava" un simpozijs ar 

starptautiskiem ekspertiem - „Lēnā revolūcija. Māksla 

un kultūra institucionālajās un teritoriālajās perifērijās”. Survival Kit 5. Lēnā revolūcija

„Survival Kit 5” centrālais notikums būs izstāde, simpozijs 

"Lēnā revolūcija. Māksla un kultūra institucionālajās un 

teritoriālajās perifērijās", kam papildus notiks arī citi 

pasākumi. Izstādē piedalīsies tādi mākslinieki, kā "The Yes 

Men" (ASV), Johanna Billing (Zviedrija), Minna L. 

Henriksson (Somija), Gabriel Lester (Nīderlande), Harun 

Farocki (Vācija), Matthieu Laurette (Francija), Oliver 

Ressler (Austrija), Ane Hjort Guttu (Norvēģija), Sasha 

Kurmaz (Ukraina), Leonards Laganovskis, Ivars Drulle, 

Krišs Salmanis, Vilnis Putrāms (visi - Latvija) u.c. 

Mūzika, teātris, 

deja, kino, 

literatūra, 

vizuālā māksla, 

fotogrāfija, 

vēsture, sports, 

iedzīvotāju 

līdzdalība, 

multimedijs, 

ielu māksla

Koncerts, izrāde, 

performance, 

prezentācija, 

izstāde, 

pilsētvides 

objekts, 

diskusija/lekcija, 

konference, 

radošā darbnīca, 

festivāls, 

pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Lāčplēša 60, Rīgā Bezmaksas survivalkit.lv
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

10.09.2013. Ceļu karte

Rīgas fotomēnesis 2014. 

Urban Viewfinders

2014. gada maijā notiks „Rīgas Fotomēnesis 2014. 

Urban Viewfinders”. Tā daudzveidīgā programma 

sastāv no izstādēm, projektiem pilsētvidē, fotogrāfu un 

mākslinieku prezentācijām, diskusijām un citām 

aktivitātēm, kopā veidojot savdabīgu fotokarti 

ceļojumam un dodot iespēju izpaust un apzināt 

mūsdienu fotogrāfijas aktualitātes. No 2013. gada 12. 

augusta līdz 12. septembrim notiks projekta iesildīšanas 

pasākumi.

  

Latvijas fotogrāfijas 

gadagrāmatas atvēršanas 

svētki

10. septembrī plkst. 18 notiks Latvijas fotogrāfijas 

gadagrāmatas prezentācijas pasākums, ko organizē žurnāls 

"Foto Kvartāls" un Arnis Balčus.

Vizuālā māksla, 

fotogrāfija

Prezentācija, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Rīgas Kino muzejā Bezmaksas fotokvartals.lv

11.09.2013. Ceļu karte

Rīgas fotomēnesis 2014. 

Urban Viewfinders

2014. gada maijā notiks „Rīgas Fotomēnesis 2014. 

Urban Viewfinders”. Tā daudzveidīgā programma 

sastāv no izstādēm, projektiem pilsētvidē, fotogrāfu un 

mākslinieku prezentācijām, diskusijām un citām 

aktivitātēm, kopā veidojot savdabīgu fotokarti 

ceļojumam un dodot iespēju izpaust un apzināt 

mūsdienu fotogrāfijas aktualitātes. No 2013. gada 12. 

augusta līdz 12. septembrim notiks projekta iesildīšanas 

pasākumi.

  

Andersa Petersena un Jakoba 

Aues Sobola jaunā fotoalbuma 

atvēršanas svētki. Lekcija par 

fotogrāmatu izdošanu

Projekta "Rīgas fotomēnesis 2014. Urban Viewfinders" 

iesildīšanas pasākumu ietvaros apskatāmās izstādes 

''Dzīslas'' kontekstā 11. septembrī plkst. 17.30 notiks arī 

pasaulslaveno fotogrāfu Andersa Petersena (Zviedrija) un 

Jakoba Aues Sobola (Dānija) jaunā fotoalbuma 

prezentācija un lekcija par fotogrāmatu izdošanu.

Vizuālā māksla, 

fotogrāfija

Prezentācija, 

diskusija/lekcija

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Mākslas 

akadēmijā Bezmaksas norden.lv

12.09.2013. Izdzīvošanas komplekts RīgaPunkts

Projekts „RīgaPunkts” iecerēts kā pasākumu 

komplekss, kuru apmeklētājs tiek saistošā, atraktīvā un 

praktiski izmantojamā formātā informēts par Rīgu kā 

radošu kultūras un zinātnes centru, apzinot gan kultūras 

mantojumu, gan inovatīvās parādības kultūras un 

zinātnes jomā. Programmas ietvaros paredzēts realizēt 

ciklu „Zinātnes kafejnīcas”, tematiskas izstādes, 

koncertus klubā „Nabaklab”, tematiskus radio 

raidījumus radio „Naba” un Zinātnes festivālu. Zinātnes kafejnīcas

Projekta „RīgaPunkts” ietvaros notiks dažādi ar zinātni 

saistīti pasākumi, tostarp sarunu cikls ar zinātniekiem 

„Zinātnes kafejnīcas”. Tā pasākumos būs iespēja klātienē 

satikt kādu zinātnieku un uzdot viņam jebkuru interesējošu 

jautājumu. „Zinātnes kafejnīcu” mērķis ir raisīt brīvu 

diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem 

zinātnes jautājumiem.

Mūzika, 

zinātne, izglītība

Koncerts, 

diskusija/lekcija, 

pasākums, 

TV/radio

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Universitātē, 

radio „Naba”, 

„Nabaklab” Bezmaksas rigapunkts.lv

12.09.13.–30.09.13. Izdzīvošanas komplekts Es būšu muzejā

Latvijas Naivās mākslas muzejs ar starptautisku 

kolekciju popularizēs naivo mākslu un Latvijas kultūru 

Eiropā. Ikvienā slēpjas kāds radošais potenciāls, kam 

tikai nepieciešams impulss, lai tas izpaustos. Muzeja 

sauklis sabiedrības kreativitātes veicināšanas projektam 

– „Es būšu muzejā!” – rosinās ikvienu uzsākt radošu 

darbību vai atgriezties pie jau sen malā noliktām otām 

un pasteļkrītiņiem. Es būšu muzejā

Projekta „Es būšu muzejā” ietvaros Naivās mākslas 

muzejā tiks atklāta un pāris nedēļu būs apskatāma muzeja 

rudens plenēra laikā tapušo darbu izstāde. Plenērā jau 

ierasti ikviens tiek aicināts atklāt savu radošo potenciālu, 

uzsākt radošu darbību vai atgriezties pie jau sen malā 

noliktām otām.

Vizuālā māksla, 

iedzīvotāju 

dalība Izstāde

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Peldošajā galerijā 

„Noass” un 

„Betanovuss”, AB 

dambī Bezmaksas www.noass.lv

11.10.2013. Izdzīvošanas komplekts RīgaPunkts

Projekts „RīgaPunkts” iecerēts kā pasākumu 

komplekss, kuru apmeklētājs tiek saistošā, atraktīvā un 

praktiski izmantojamā formātā informēts par Rīgu kā 

radošu kultūras un zinātnes centru, apzinot gan kultūras 

mantojumu, gan inovatīvās parādības kultūras un 

zinātnes jomā. Programmas ietvaros paredzēts realizēt 

ciklu „Zinātnes kafejnīcas”, tematiskas izstādes, 

koncertus klubā „Nabaklab”, tematiskus radio 

raidījumus radio „Naba” un Zinātnes festivālu. Zinātnes kafejnīcas

Projekta „RīgaPunkts” ietvaros notiks dažādi ar zinātni 

saistīti pasākumi, tostarp sarunu cikls ar zinātniekiem 

„Zinātnes kafejnīcas”. Tā pasākumos būs iespēja klātienē 

satikt kādu zinātnieku un uzdot viņam jebkuru interesējošu 

jautājumu. „Zinātnes kafejnīcu” mērķis ir raisīt brīvu 

diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem 

zinātnes jautājumiem.

Mūzika, 

zinātne, izglītība

Koncerts, 

diskusija/lekcija, 

pasākums, 

TV/radio

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Universitātē, 

radio „Naba”, 

„Nabaklab” Bezmaksas rigapunkts.lv

23.10.13.–27.10.13. Okeāna alkas

Gaidot.... (Kādas idejas 

arheoloģija)

„Gaidot.... (Kādas idejas arheoloģija)” ir izstāde, 

vizītes, publiskas uzstāšanās, teksti un mākslas darbi, 

kā pamatā ir domāšanas dažādo slāņu atsegšana un 

vizualizēšana. Tā ir programma, kas uzdod jautājumu 

„Kas interesē Rīgas publiku?”, rosina domāt, kā strādāt 

ar tās apmulsumu, kas vērojams saskarsmē ar 

laikmetīgo mākslu un diskusijās par to.

Starptautisku kuratoru-

domātāju izvietošanas vizītes 

Rīgā „Gaidot.... (Kādas idejas 

arheoloģija)”

Projekta „Gaidot.... (Kādas idejas arheoloģija)” ietvaros 

paredzēta starptautiski aktīvu mākslas un kultūras 

profesionāļu klātbūtne Rīgā aktuālo mākslas diskursa tēmu 

pārvaicāšanai un turpmāku diskusiju izvērsumam. Vizīšu 

programmas kuratori: Anne Bārlova (Anne Barlow) , 

Kortnija Finna (Courtenay Finn) , Egija Inzule, Ainārs 

Kamoliņš, Margarida Mendesa (Margarida Mendes) , 

Zane Onckule, Kriss Šārps (Chris Sharp) , Jānis Taurens, 

Alise Tīfentāle u.c. Norises datumi var tikt mainīti.

Mūzika, kino, 

literatūra, 

vizuālā māksla, 

dizains, 

arhitektūra, 

fotogrāfija, 

vēsture, zinātne, 

izglītība, 

multimedijs, 

tradīcija

Performance, 

izstāde, 

diskusija/lekcija, 

konference, 

radošā darbnīca, 

akcija, pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas kim.lv

14.11.2013. Izdzīvošanas komplekts RīgaPunkts

Projekts „RīgaPunkts” iecerēts kā pasākumu 

komplekss, kuru apmeklētājs tiek saistošā, atraktīvā un 

praktiski izmantojamā formātā informēts par Rīgu kā 

radošu kultūras un zinātnes centru, apzinot gan kultūras 

mantojumu, gan inovatīvās parādības kultūras un 

zinātnes jomā. Programmas ietvaros paredzēts realizēt 

ciklu „Zinātnes kafejnīcas”, tematiskas izstādes, 

koncertus klubā „Nabaklab”, tematiskus radio 

raidījumus radio „Naba” un Zinātnes festivālu. Zinātnes kafejnīcas

Projekta „RīgaPunkts” ietvaros notiks dažādi ar zinātni 

saistīti pasākumi, tostarp sarunu cikls ar zinātniekiem 

„Zinātnes kafejnīcas”. Tā pasākumos būs iespēja klātienē 

satikt kādu zinātnieku un uzdot viņam jebkuru interesējošu 

jautājumu. „Zinātnes kafejnīcu” mērķis ir raisīt brīvu 

diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem 

zinātnes jautājumiem.

Mūzika, 

zinātne, izglītība

Koncerts, 

diskusija/lekcija, 

pasākums, 

TV/radio

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Universitātē, 

radio „Naba”, 

„Nabaklab” Bezmaksas rigapunkts.lv
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

15.11.13.–18.11.13. Rīgas karnevāls Staro Rīga

Pilsētvide gaismas festivāla kontekstā ir aktuāla, 

laikmetīga mākslas telpa, kas uzrunā ikvienu 

pilsētnieku. Māksliniekam tā ir saruna ar skatītāju un 

izaicinājums piedāvāt publikai mūsdienīgu, vizuāli 

krāšņu vēstījumu, kas ir saistošs visplašākajiem 

sabiedrības slāņiem. Gaismas festivāla realizācijā 

iesaistītas dažādas radošās apvienības un tehniskie 

izpildītāji. Festivāla konkursa un sadarbības partneru 

programma ir atvērta vietējām un starptautiskām 

iniciatīvām. Īpašo festivāla gaisotni pilsētas viesi 

aicināti baudīt arī Gaismas kafejnīcu maršruta 

krodziņos un restorānos. Staro Rīga

Gaismas festivāla „Staro Rīga” laikā Rīgā tiek izgaismoti 

ap 100 gaismas objektu, kas aplūkojami gan tuvumā, gan 

no attāluma, gan kā pilsētas ainavas sastāvdaļa. Ēku 

fasādes, tilti, pieminekļi un parki kļūst par gaismas un 

video tehnoloģiju izstādes objektiem un gaismas instalāciju 

ekspozīcijām. Objektus papildina muzikālas un teatrālas 

norises. 

„Staro Rīga” apmeklētājs nav tikai vērotājs, bet gan 

gaismas spēļu dalībnieks, aktīva līdzdarbošanās nereti ir 

objekta realizācijas pamatā. 

Festivāls notiks jau sesto reizi.

Vizuālā māksla, 

multimedijs, 

iedzīvotāju 

dalība

Festivāls, 

pilsētvides 

objekts

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Rīgas pilsētvidē Bezmaksas riga2014.org

06.12.13.-31.01.14. Okeāna alkas

  

Daba. Pilsēta. Nākotne. 

/Nature. Urban. Future/

Ar pilsētvides mākslas un līdzdalības festivālu Sigulda 

piesaka jaunas, novatoriskas un interesantas norises 

savā pilsētā, kas veicina radošuma attīstību. Pilsētvidē 

tiks piedāvāti vides gaismas objekti, kas aicina 

apmeklētājus doties radošā gaismas pastaigā pa 

Siguldu. Festivāla mērķis ir aktivizēt dažādu mākslas 

jomu un iedzīvotāju sadarbību pilsētvidē.

Pirmoreiz projektā tiks izmantotas mūsdienu gaismas 

un video tehnoloģijas, lai ar izgaismojuma palīdzību 

pārvērstu Siguldas ainavu.

  

Daba. Pilsēta. Nākotne 

Siguldā gandrīz divus mēnešus notiks pilsētvides un 

līdzdalības festivāls, piedāvājot vides gaismas objektus. 

Mērķis ir novatorisku un radošumu veicinošu aktivitāšu 

piedāvājums.

Iedzīvotāju 

dalība, 

multimedijs

Izstāde, 

pilsētvides 

objekts, radošā 

darbnīca, festivāls

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Siguldas pilsētvidē Bezmaksas www.sigulda.lv

12.12.2013. Izdzīvošanas komplekts RīgaPunkts

Projekts „RīgaPunkts” iecerēts kā pasākumu 

komplekss, kuru apmeklētājs tiek saistošā, atraktīvā un 

praktiski izmantojamā formātā informēts par Rīgu kā 

radošu kultūras un zinātnes centru, apzinot gan kultūras 

mantojumu, gan inovatīvās parādības kultūras un 

zinātnes jomā. Programmas ietvaros paredzēts realizēt 

ciklu „Zinātnes kafejnīcas”, tematiskas izstādes, 

koncertus klubā „Nabaklab”, tematiskus radio 

raidījumus radio „Naba” un Zinātnes festivālu. Zinātnes kafejnīcas

Projekta „RīgaPunkts” ietvaros notiks dažādi ar zinātni 

saistīti pasākumi, tostarp sarunu cikls ar zinātniekiem 

„Zinātnes kafejnīcas”. Tā pasākumos būs iespēja klātienē 

satikt kādu zinātnieku un uzdot viņam jebkuru interesējošu 

jautājumu. „Zinātnes kafejnīcu” mērķis ir raisīt brīvu 

diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem 

zinātnes jautājumiem.

Mūzika, 

zinātne, izglītība

Koncerts, 

diskusija/lekcija, 

pasākums, 

TV/radio

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Universitātē, 

radio „Naba”, 

„Nabaklab” Bezmaksas rigapunkts.lv

01.01.14.–31.03.14. Dzintara ādere Dzintara pusē

„Vides Filmu studijas” jaunieši Dzintra un Dzintars ir 

devušies ekspedīcijā kopā ar zinātnes prātiem un ārlietu 

zinātājiem, lai atvestu uz Rīgu veselu TV raidījumu 

ciklu par to, kā šodien klājas senajam Dzintara 

tirdzniecības ceļam. Ko cilvēki joprojām stāsta par 

dzintaru, vai viņi to atceras, kāda nozīme dzintaram ir 

mūsdienu pilsētu steigā un vai to joprojām dēvē par 

dārgakmeni, kas vērtīgāks par zeltu? Ekspedīciju ceļi ir 

veduši cauri Latvijai, Lietuvai, Krievijai, Polijai, 

Vācijai, kā arī Centrāleiropai – līdz pat Indijai! 

Raidījumu ciklu TV ekrānā varēs redzēt jau 2014. gada 

sākumā, kā arī būs iespēja iepazīties ar ekspedīcijas 

notikumiem interneta mājaslapā.

TV raidījumu cikls „Dzintara 

pusē”

TV ēterā startēs atraktīvs, informatīvi izklaidējošs TV 

raidījumu cikls „Dzintara pusē” Baltijas valstu auditorijai 

par Jaunā dzintara ceļa faktisko pierādījumu meklējumiem, 

hipotēzēm un līdzībām mazāk pētītajā ziemeļu-dienvidu 

asī. Būtiska ir esošo stereotipu laušana par dzintaru kā 

kulta un kultūras reliktu (īpaši jauniešu auditorijā). 

Uzdevums ir definēt dzintaru, kā vienu no nozīmīgākajiem 

Latvijas un visa Baltijas jūras reģiona identitātes 

elementiem, veicināt tā atpazīšanu globālā kontekstā.

Iedzīvotāju 

dalība, 

multimedijs, 

tradīcija TV/radio

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijā, Lietuvā, 

Igaunijā Bezmaksas vfs.lv

09.01.2014. Izdzīvošanas komplekts RīgaPunkts

Projekts „RīgaPunkts” iecerēts kā pasākumu 

komplekss, kuru apmeklētājs tiek saistošā, atraktīvā un 

praktiski izmantojamā formātā informēts par Rīgu kā 

radošu kultūras un zinātnes centru, apzinot gan kultūras 

mantojumu, gan inovatīvās parādības kultūras un 

zinātnes jomā. Programmas ietvaros paredzēts realizēt 

ciklu „Zinātnes kafejnīcas”, tematiskas izstādes, 

koncertus klubā „Nabaklab”, tematiskus radio 

raidījumus radio „Naba” un Zinātnes festivālu. Zinātnes kafejnīcas

Projekta „RīgaPunkts” ietvaros notiks dažādi ar zinātni 

saistīti pasākumi, tostarp sarunu cikls ar zinātniekiem 

„Zinātnes kafejnīcas”. Tā pasākumos būs iespēja klātienē 

satikt kādu zinātnieku un uzdot viņam jebkuru interesējošu 

jautājumu. „Zinātnes kafejnīcu” mērķis ir raisīt brīvu 

diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem 

zinātnes jautājumiem.

Mūzika, 

zinātne, izglītība

Koncerts, 

diskusija/lekcija, 

pasākums, 

TV/radio

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Universitātē, 

radio „Naba”, 

„Nabaklab” Bezmaksas rigapunkts.lv
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

11.01.2014. Rīgas karnevāls

Grāmatas „Rīgas – 

karaliskās pilsētas 

Vidzemē – godātās rātes 

atjaunotais svētku un 

tērpu nolikums” 

faksimilizdevums

Grāmatu iespiešana atklāja jaunu laiku informācijas 

apritē un pasaules uztverē. Grāmata „Rīgas karaliskās 

pilsētas Vidzemē – godātās rātes atjaunotais svētku un 

tērpu nolikums” iespiesta pirmā Rīgas grāmatiespiedēja 

N. Mollīna tipogrāfijā 1593. Turaidas muzejrezervāta 

krājumā glabājas vienīgais šīs grāmatas eksemplārs. 

Izdevums pilnā mērā atbilst tā laika renesanses mākslas 

tradīcijām izdošanā un iesiešanā. Izdevumā pievienotie 

raksti vēsta par 16. gs beigu un 17. gs. sākuma greznību 

ierobežojošiem noteikumiem, izdevuma bukinistisko 

unikalitāti, grāmatiespiedēju Mollīnu un viņa laika 

grāmatniecību Rīgā, kā arī modi tā laika Latvijas 

teritorijā. 

Grāmatas „Rīgas – karaliskās 

pilsētas Vidzemē – godātās 

rātes atjaunotais svētku un 

tērpu nolikums” 

faksimilizdevuma atvēršana 

un izstādes „Jaunais un 

citādais laiks” atklāšana

Grāmatu „Rīgas – karaliskās pilsētas Vidzemē – godātās 

rātes atjaunotais svētku un tērpu nolikums” pirmoreiz Rīgā 

1593. gadā iespiedis Nikolauss Mollīns. Klajā tiks laists 

faksimilizdevums ar tulkojumu latviešu valodā un 

zinātniskiem komentāriem un rakstiem. Faksimilizdevuma 

atvēršanas svētkos būs grāmatas zinātnisko rakstu un 

komentāru autoru – mākslas zinātnieces Inas Līnes, LNA 

Latvijas Valsts vēstures arhīva vadošās pētnieces Valdas 

Kvaskovas un bibliogrāfes Aijas Taimiņas uzrunas, 

Turaidas muzejrezervāta izstādes „Jaunais un citādais 

laiks” atklāšana. 16. gadsimta tērpu demonstrēšana – 

Bauskas pils muzejs. 16. gadsimta mūzikas koncerts.

Deja, literatūra, 

vēsture

Prezentācija, 

izstāde, pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie

Turaidas 

muzejrezervātā Bezmaksas turaida-muzejs.lv

15.01.14.–19.01.14. Bez tematiskās līnijas

Eiropas kultūras 

galvaspilsētas gada 

atklāšana

Eiropas kultūras galvaspilsētas gads nozīmē bagātīgu, 

daudzveidīgu un augstvērtīgu kultūras programmu visa 

2014. gada garumā. Programma paredzēta dažādām 

auditorijām, kas ir saistoša Rīgas un Latvijas 

iedzīvotājiem, kā arī piesaista Eiropas un pasaules 

uzmanību. Zviedrijas pilsēta Ūmeo ir otra 2014. gada 

Eiropas kultūras galvaspilsēta. Rīgas oficiālā 

partnerpilsēta Latvijā ir Sigulda.

Eiropas kultūras 

galvaspilsētas gada atklāšana

Eiropas kultūras galvaspilsētas gads Rīgā tiks atklāts ar 

vairākām īpaši izveidotām izstādēm, īpašām akcijām un 

pasākumiem dažādās Rīgas vietās visplašākajai auditorijai. 

Atklāšanas pasākumi iezīmēs visa turpmākā Eiropas 

kultūras galvaspilsētas gada norises un programmas 

saturu.

Teātris, mūzika, 

vizuālā māksla, 

zinātne, vēsture

Izstāde, 

pasākums, 

iedzīvotāju 

dalība, izrāde

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Dažādās vietās Rīgā Bezmaksas riga2014.org

15.01.14.–31.12.14. Dzintara ādere Dzintara ceļš

Projekta „Dzintara ceļš” ietvaros Mākslas muzejs 

„Rīgas Birža”, Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs, 

Latvijas Dabas muzejs, Paula Stradiņa Medicīnas 

vēstures muzejs un Latvijas Vēstures muzejs katrs no 

sava skatpunkta parādīs dzintara izcelsmi, vēsturi, 

identitāti un izmantojamību. Dzintars laiku lokos

Dabas muzeja ekspozīcija „Dzintars laiku lokos” būs 

pirmais pieturas punkts Eiropas kultūras galvaspilsētas 

muzeju projektā „Dzintara ceļš”. Tā iepazīstinās ar Baltijas 

dzintaru, rādot tā dabīgās formas, krāsu toņu daudzveidību 

un nozīmīgo vietu pasaules dzintaru depozītu vidū. Izstādē 

tiks akcentēta dzintara unikalitāte kā pirmā materiāla 

nozīmība, kādēļ sāka veidoties mūsu reģiona atpazīstamība 

senajās Eiropas kultūrās. Tiks sniegta iespēja iepazīt 

dabīgo dzintaru, tā izmantojumu visdažādākajās jomās, 

īpaši akcentējot zinātnisko pētījumu rezultātā radītā 

dzintara diega izmantošanas perspektīvas.

Zinātne, 

izglītība Izstāde

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Dabas 

muzejā Latvijas Dabas muzejs www.dabasmuzejs.gov.lv

16.01.14.–16.03.14. Okeāna alkas

No Johansona līdz 

Johansonam

Projekta „No Johansona līdz Johansonam” ideja ir 

atklāt savstarpējās sakarības un pārmantojamību 

mākslas darbos, kas katrs pieder citam laikmetam un 

citai ideoloģiskajai ērai. Tas ir dialogs starp dažādiem 

laika periodiem (20. gs. 20. gadu sākums, 60. un 70. 

gadi un 21. gs. pirmā desmitgade). 

No Johansona līdz 

Johansonam

Kinētiskās mākslas izstādē „No Johansona līdz 

Johansonam” septiņi Latvijas mākslinieki, kas pārstāv trīs 

dažādas paaudzes un katrs savā laikā bijuši spilgti 

novatori, ar saviem mākslas darbiem izstādē atklās stāstu 

gan par Latvijas mākslas un kultūras vērtībām, gan tās 

vēstures griežiem. Izstādes īstenošanu veic Laikmetīgās 

mākslas centrs, un tās kuratore ir Ieva Astahovska. Izstādē 

pārstāvētie mākslinieki ir: Gustavs Klucis (1895–1938), 

Kārlis Johansons (1890–1929), Valdis Celms (1943), 

Jānis Krievs (1942), Artūrs Riņķis (1942), Gints Gabrāns 

(1970) un Voldemārs Johansons (1981).

Vizuālā māksla, 

vēsture Izstāde

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā Bezmaksas lcca.lv

17.01.14.– 20.04.14. Brīvības iela 1914

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja projekts „1914” ir 

viens no centrālajiem „Rīga 2014” programmas 

notikumiem. Tajā likts akcents uz Pirmā pasaules kara 

ietekmi kultūrā, parādot gan mākslinieku – 

aculiecinieku – liecības jeb mākslas darbus, gan 

laikmetīgas kara interpretācijas mūsdienu autoru 

sniegumā. Saistībā ar izstādi tiks rīkotas zinātniskas 

konferences, izstrādāta pedagoģiskā programma un 

interaktīvi komunikācijas līdzekļi. 1914

Izstādē „1914” būs apkopotas vizuālās mākslas liecības 

par Pirmo pasaules karu kā atskaites punktu 20. gs. 

Eiropas vēsturiskajā, sociālajā un kultūras attīstībā. Izstāde 

tiek rīkota sadarbībā ar Lietuvas, Igaunijas, Somijas, 

Polijas, Ungārijas, Čehijas, Slovākijas, Slovēnijas, 

Horvātijas un Serbijas nacionālajiem mākslas muzejiem. Vizuālā māksla

Izstāde, 

diskusija/lekcija, 

konference, 

radošā darbnīca, 

pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

LNMM izstāžu zālē 

„Arsenāls”

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts 1914.lv

17.01.2014. Okeāna alkas

Multimediāls operas 

iestudējums „Rienzi”

Riharda Vāgnera opera „Rienzi” nesaraujami saistīta ar 

Rīgu, jo tā tika komponēta Rīgā no 1837. līdz 1839. 

gadam. LNO ieplānojusi izveidot multimediālu Vāgnera 

„Rienzi” uzvedumu ar pasaules pirmizrādi 2014. gada 

sākumā, kas kļūtu par vienu no Eiropas līmeņa Eiropas 

kultūras galvaspilsētas gada atklāšanas pasākumiem. 

Iecere paredz ne tikai izveidot operas iestudējumu, bet 

veikt muzikālā materiāla pārveidi un integrēšanu 

atbilstoši režijai. Rienzi

Vāgnera operas „Rienzi” iestudējums ir multimediāla 

operas izrāde, ko veidos starptautiska radošā grupa.

Mūzika, teātris, 

multimedijs Izrāde Pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

operā opera.lv opera.lv
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

18.01.2014. Bez tematiskās līnijas Grāmatu draugu ķēde

LNB jaunā ēka ir būtisks, jauns kultūras infrastruktūras 

objekts. Pirmā Ziemassvētku eglīte. Grāmatu 

galvaspilsēta sagaidot valsts 100 gadi. Kopīga rokās 

sadošanās vienam mērķim Baltijas ceļā 1989. gadā 

atnesa neatkarību. Kopīga grāmatu draugu ķēde būs 

simboliska sadošanās rokās un apliecinās vērtību 

sistēmu Rīgā un Latvijā. Grāmatu draugu ķēde

Atklājot Eiropas kultūras galvaspilsētas gadu Rīgā, ikviens 

rīdzinieks, Latvijas iedzīvotājs, Rīgas viesis ir aicināts 

simboliski sadoties rokās par kultūras vērtībām, to 

saglabāšanu un tālāknešanu. Kopīga grāmatu draugu ķēde 

apliecinās vērtību sistēmu Rīgā un Latvijā, no rokas rokā 

nododot grāmatas no vecās Latvijas Nacionālās bibliotēkas 

ēkas un Gaismas pili.

Literatūra, 

iedzīvotāju 

dalība Akcija

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Rīgas ielās, posmā 

starp veco un jauno 

bibliotēku Bezmaksas riga2014.org

18.01.2014. Rīgas karnevāls

Pasaules uguns skulptūru 

čempionāts

Pasaules uguns skulptūru čempionātā nedēļas laikā 

aptuveni 12 komandas no visas pasaules katra veidos 

savu uguns skulptūru. Pasaules čempioni tiks 

noskaidroti finālā 18. janvārī.

Pasaules uguns skulptūru 

čempionāts

18. janvārī plkst. 19 notiks Pasaules uguns skulptūru 

čempionāta fināls, kurā ar skaistu, muzikālu šovu tiks 

noskaidroti pasaules čempioni uguns skulptūru veidošanā. 

Katra skulptūra tiks dedzināta – vērtēta desmit minūtes. 

Noslēgumā būs vērojama tēlnieka Kārļa Īles veidotā lielā 

uguns instalācija – teātris, ar publikas iesaistīšanu.

Mūzika, vizuālā 

māksla, 

iedzīvotāju 

dalība

Koncerts, izstāde, 

radošā darbnīca, 

pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Daugavas akvatorijā 

starp AB dambi un 

Kuģu ielu Bezmaksas makeart.lv

19.01.2014. Okeāna alkas

Multimediāls operas 

iestudējums „Rienzi”

Riharda Vāgnera opera „Rienzi” nesaraujami saistīta ar 

Rīgu, jo tā tika komponēta Rīgā no 1837. līdz 1839. 

gadam. LNO ieplānojusi izveidot multimediālu Vāgnera 

„Rienzi” uzvedumu ar pasaules pirmizrādi 2014. gada 

sākumā, kas kļūtu par vienu no Eiropas līmeņa Eiropas 

kultūras galvaspilsētas gada atklāšanas pasākumiem. 

Iecere paredz ne tikai izveidot operas iestudējumu, bet 

veikt muzikālā materiāla pārveidi un integrēšanu 

atbilstoši režijai. Rienzi

Vāgnera operas „Rienzi” iestudējums ir multimediāla 

operas izrāde, ko veidos starptautiska radošā grupa.

Mūzika, teātris, 

multimedijs Izrāde Pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

operā opera.lv opera.lv

20.01.14.–26.01.14. Brīvības iela forte forte

Laikmetīgā teātra programma „forte forte” iekļauj 

piecas Eiropas vadošo režisoru izrādes, kas papildinātas 

ar paralēlo programmu, apvienojot teorētisko, 

māksliniecisko un izglītības sadaļu un izvēršot 

centrālajā izrādē aktualizētās tēmas. Izrāžu sērijas 

mērķis ir fiksēt, kāds ir Eiropas teātris 2014. gadā. To 

vieno tēmu loks, kā centrā ir indivīda un varas, 

individualitātes un socialitātes, „nenormālā” un 

„normālā”, personības un masu attiecības gan uz lielo 

vēsturisko notikumu fona, gan gluži ikdienišķā 

kontekstā. Kopā tiks sarīkotas piecas viesizrāžu nedēļas 

Brīvības ielas tuvumā, katru nedēļu veltot viena 

mākslinieka daiļradei.

forte forte. Pirmā izrāžu 

nedēļa

Laikmetīgās teātra programmas „forte forte” pirmā izrāžu 

nedēļa. Režisors un programma tiks precizēti. Teātris

Izrāde, 

performance, 

diskusija/lekcija, 

radošā darbnīca

Jaunieši, 

pieaugušie

Kādā no teātriem vai 

netradicionālām 

spēles vietām 

Brīvības ielas tuvumā bilesuparadize.lv theatre.lv

21.01.2014. Okeāna alkas

Multimediāls operas 

iestudējums „Rienzi”

Riharda Vāgnera opera „Rienzi” nesaraujami saistīta ar 

Rīgu, jo tā tika komponēta Rīgā no 1837. līdz 1839. 

gadam. LNO ieplānojusi izveidot multimediālu Vāgnera 

„Rienzi” uzvedumu ar pasaules pirmizrādi 2014. gada 

sākumā, kas kļūtu par vienu no Eiropas līmeņa Eiropas 

kultūras galvaspilsētas gada atklāšanas pasākumiem. 

Iecere paredz ne tikai izveidot operas iestudējumu, bet 

veikt muzikālā materiāla pārveidi un integrēšanu 

atbilstoši režijai. Rienzi

Vāgnera operas „Rienzi” iestudējums ir multimediāla 

operas izrāde, ko veidos starptautiska radošā grupa.

Mūzika, teātris, 

multimedijs Izrāde Pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

operā opera.lv opera.lv

22.01.2014. Okeāna alkas Escaping Riga

Šis projekts ir mēģinājums atspoguļot notikumus, kas 

radušies Pirmā pasaules kara iespaidā. Filma demonstrē, 

kā karš ietekmējis divu ģēniju likteni. Tas ir stāsts par 

savdabīgu draudzību un 20. gadsimta notikumiem, kas 

veidoja šo gadsimtu un vēl arvien ietekmē arī laiku, kurā 

pašreiz dzīvojam. Escaping Riga

Filma „Escaping Riga” ir aizraujošs stāsts par divu ģēniju 

– krievu kinorežisora Sergeja Eizenšteina un britu 

domātāja sera Jesajas Berlina – īpašo un traģisko 

draudzību. Filmas režisors ir Dāvis Sīmanis, operatori – 

Andrejs Rudzāts un Valdis Celmiņš, filmas mākslinieces – 

Ieva Romānova un Kristīne Plūksna-Zvagule, grima 

māksliniece – Sarmīte Balode, montāžas režisore – Andra 

Lejniece, filmas direktore – Aiva Sīmane, producente – 

Līga Gaisa. Lomās – Mihails Karasikovs, Gints Grūbe, 

Mārtiņš Počs un citi. Kino, vēsture

Prezentācija, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts facebook.com/escapingriga
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

07.02.14.–16.03.14. Okeāna alkas

„Gaidot... (Kādas idejas 

arheoloģija)”

„Gaidot... (Kādas idejas arheoloģija)” ir izstāde, vizītes, 

publiskas uzstāšanās, teksti un mākslas darbi, kā 

pamatā ir domāšanas dažādo slāņu atsegšana un 

vizualizēšana. Tā ir programma, kas uzdod jautājumu 

„Kas interesē Rīgas publiku?”, rosina domāt, kā strādāt 

ar tās apmulsumu, kas vērojams saskarsmē ar 

laikmetīgo mākslu un diskusijās par to.

„Spinoza” – izstāde, 

dienasgrāmata un simpozijs

Projekta „Gaidot... (Kādas idejas arheoloģija)” ietvaros 

notiks viena no jaunlaiku nozīmīgākā filozofijas 

sacerējuma – nīderlandiešu filozofa Benedikta Spinozas 

darba „Ētika” aktualizēšana, vizualizēšana un 

pārkārtošana. Idejas autors – filozofs Ainārs Kamoliņš.

Literatūra, 

vizuālā māksla, 

dizains, vēsture, 

zinātne, 

izglītība, 

multimedijs

Izstāde, 

diskusija/lekcija, 

konference, 

radošā darbnīca

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

„kim?” Laikmetīgās 

mākslas centrā un 

citās kultūras iestādēs 

Rīgā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts kim.lv

13.02.2014. Izdzīvošanas komplekts RīgaPunkts

Projekts „RīgaPunkts” iecerēts kā pasākumu 

komplekss, kuru apmeklētājs tiek saistošā, atraktīvā un 

praktiski izmantojamā formātā informēts par Rīgu kā 

radošu kultūras un zinātnes centru, apzinot gan kultūras 

mantojumu, gan inovatīvās parādības kultūras un 

zinātnes jomā. Programmas ietvaros paredzēts realizēt 

ciklu „Zinātnes kafejnīcas”, tematiskas izstādes, 

koncertus klubā „Nabaklab”, tematiskus radio 

raidījumus radio „Naba” un Zinātnes festivālu. Zinātnes kafejnīcas

Projekta „RīgaPunkts” ietvaros notiks dažādi ar zinātni 

saistīti pasākumi, tostarp sarunu cikls ar zinātniekiem 

„Zinātnes kafejnīcas”. Tā pasākumos būs iespēja klātienē 

satikt kādu zinātnieku un uzdot viņam jebkuru interesējošu 

jautājumu. „Zinātnes kafejnīcu” mērķis ir raisīt brīvu 

diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem 

zinātnes jautājumiem.

Mūzika, 

zinātne, izglītība

Koncerts, 

diskusija/lekcija, 

pasākums, 

TV/radio

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Universitātē, 

radio „Naba”, 

„Nabaklab” Bezmaksas www.rigapunkts.lv

14.02.14.–17.02.14. Brīvības iela Līsistrate

Mūziķi un mākslinieki no Latvijas, Šveices un Vācijas 

veidos kopīgu skatuves darbu, iedvesmojoties no izcilā 

sengrieķu dramaturga Aristofāna lugas „Līsistrate”. 

Divas kameroperas, drāma un komēdija, katra 45 

minūšu gara, tiks atskaņotas vienā vakarā. Abu 

kameroperu galvenā tēma būs „Sieviete un karš”. Tā 

būs galvenā tēma un saturiskais pamats arī paralēli 

pirmizrādēm projekta ietvaros plānotajās lekcijās, 

studentu un amatieru īsfilmu konkursā, meistarklasēs 

u.c. aktivitātēs. Līsistrate

Projekta „Līsistrate” ietvaros, sadarbojoties starptautiskai 

mākslinieku komandai, tiks radītas divas viencēliena 

kameroperas jeb diptihs par tēmu „Sieviete un karš”– 

drāma (komponists J. Nīmanis, libretiste I. Zandere, 

režisore C. Cyris  (Šveice)) un komēdija (komponists K. 

Evalds (Šveice), režisore Z. Kreicberga). Galvenajās 

lomās: J. Hirzel , soprāns (Šveice), R. Koller , baritons 

(Šveice) un K. Gailīte, soprāns (Latvija). Scenogrāfe K. 

Jurjāne, gaismu mākslinieks – M. Feldmanis, diriģents – 

N. Dreģis, vokālās grupas „Putni” un „X”, kā arī mūziķi 

no Šveices, Latvijas un Vācijas. Mākslinieciskā vadītāja A. 

Dreģe. Mūzika, teātris Izrāde

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Dzelzceļa 

muzejā, Liepājas 

teātrī

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts spektrs-kultura.lv

15.02.2014. Rīgas karnevāls Rīgas ziemošanās

2013. gadā tika realizēts „Rīgas ziemošanās” 

pilotprojekts Bastejkalnā, apzinot un apspēlējot dažādās 

interakcijās populārākos tradicionālos un jaunos Rīgas 

simbolus. 2014. gadā karnevāls tiks attīstīts kā 

atpazīstama tradīcija ar norises pamatstruktūru, vizuālo 

imidžu un 2014. gada simbolu: Rīgas kanāla bebru. 

Norise Bastejkalnā tiks paplašināta, izveidojot vairāk 

dažādu sporta, kultūrizglītojošu un māksliniecisku 

atrakciju, piesaistot sportistus, aktierus, sabiedrībā 

pazīstamus cilvēkus. Rīgas ziemošanās

„Rīgas ziemošanās” pamatideja ir jauna ziemas tradīcija, 

apvienojot karnevālu norises ar kultūras, sporta izklaidēm 

visu vecumu pilsētniekiem un pilsētas viesiem. Pasākuma 

laikā visas dienas garumā paredzētas dažādas aktivitātes, 

kas vakarā noslēgsies ar Ziemas balli: karnevāla atklāšana 

ar „Rīgas ziemošanās” 2014. gada simbola – Rīgas kanāla 

bebra – prezentēšanu, masku parāde, sportiskas izklaides 

un sacensības, mākslinieku meistardarbnīcas, dažādi 

priekšnesumi un muzikālais noformējums un dejas 

populārāko DJ vadībā.

Sports, 

iedzīvotāju 

dalība, ielu 

māksla

Pasākums, 

performance

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Bastejkalnā Bezmaksas riga2014.org

15.02.14.–16.03.14. Rīgas karnevāls

		

Rīgas skijoringa svētki

Komplekss skijoringa svētku pasākums, kas iepazīstina 

ar vienu no spilgtākajām motorizācijas kultūrtradīcijām 

ziemas apstākļos. Tajā paredzēts iekļaut 

karnevālparādes rallija braucienu, atsevišķu veidu 

ekipāžu individuālos un grupu braucienus, kā arī saistīto 

pasākumu kompleksu – radošās ielu mākslas darbnīcas, 

vides mākslas objektus, filmu skati, fotomākslas 

konkursskati, suvenīrmākslas konkursu, lekciju, 

diskusiju, konferenci un pastmarkas izdošanu, grāmatas 

tulkojuma un bērnu bilžu grāmatas prezentāciju, 

atsevišķus pasākumus apkaimēs un novados. Rīgas skijoringa karnevāls

Rīgas skijoringa svētku ietvaros paredzēts karnevālrallija 

brauciens Rīgas centrā uz Daugavas ledus, kā arī atsevišķu 

ekipāžu braucieni, iepazīstinot rīdziniekus un Rīgas viesus 

ar savdabīgu ziemas motosporta tradīciju. Norises datums 

var tikt mainīts. Sports

Prezentācija, 

izstāde, 

pilsētvides 

objekts, 

diskusija/lekcija, 

konference, 

radošā darbnīca, 

festivāls

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Dabīgajā centra 

amfiteātrī (Daugavā, 

tās līčos un kanālos), 

apkaimes vides un 

kultūras objektos Bezmaksas

17.02.14.–23.02.14. Brīvības iela forte forte

Laikmetīgā teātra programma „forte forte” iekļauj 

piecas Eiropas vadošo režisoru izrādes, kas papildinātas 

ar paralēlo programmu, apvienojot teorētisko, 

māksliniecisko un izglītības sadaļu un izvēršot 

centrālajā izrādē aktualizētās tēmas. Izrāžu sērijas 

mērķis ir fiksēt, kāds ir Eiropas teātris 2014. gadā. To 

vieno tēmu loks, kā centrā ir indivīda un varas, 

individualitātes un socialitātes, „nenormālā” un 

„normālā”, personības un masu attiecības gan uz lielo 

vēsturisko notikumu fona, gan gluži ikdienišķā 

kontekstā. Kopā tiks sarīkotas piecas viesizrāžu nedēļas 

Brīvības ielas tuvumā, katru nedēļu veltot viena 

mākslinieka daiļradei. forte forte. Otrā izrāžu nedēļa

Laikmetīgās teātra programmas „forte forte” otrā izrāžu 

nedēļa. Režisors un programma tiks precizēti. Teātris

Izrāde, 

performance, 

diskusija/lekcija, 

radošā darbnīca

Jaunieši, 

pieaugušie

Kādā no teātriem vai 

netradicionālām 

spēles vietām 

Brīvības ielas tuvumā bilesuparadize.lv theatre.lv
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

26.02.14.–02.03.14. Okeāna alkas

Gaidot... (Kādas idejas 

arheoloģija)

„Gaidot... (Kādas idejas arheoloģija)” ir izstāde, vizītes, 

publiskas uzstāšanās, teksti un mākslas darbi, kā 

pamatā ir domāšanas dažādo slāņu atsegšana un 

vizualizēšana. Tā ir programma, kas uzdod jautājumu 

„Kas interesē Rīgas publiku?”, rosina domāt, kā strādāt 

ar tās apmulsumu, kas vērojams saskarsmē ar 

laikmetīgo mākslu un diskusijās par to.

Starptautisku kuratoru-

domātāju izvietošanas vizītes 

Rīgā „Gaidot... (Kādas idejas 

arheoloģija)”

Projekta „Gaidot... (Kādas idejas arheoloģija)” ietvaros 

paredzēta starptautiski aktīvu mākslas un kultūras 

profesionāļu klātbūtne Rīgā aktuālo mākslas diskursa tēmu 

pārvaicāšanai un turpmāku diskusiju izvērsumam. Vizīšu 

programmas kuratori: Anne Bārlova (Anne Barlow) , 

Kortnija Finna (Courtenay Finn) , Egija Inzule, Ainārs 

Kamoliņš, Margarida Mendesa (Margarida Mendes) , 

Zane Onckule, Kriss Šārps (Chris Sharp) , Jānis Taurens, 

Alise Tīfentāle u.c. Norises datumi var tikt mainīti.

Mūzika, kino, 

literatūra, 

vizuālā māksla, 

dizains, 

arhitektūra, 

fotogrāfija, 

vēsture, zinātne, 

izglītība, 

multimedijs, 

tradīcija

Performance, 

izstāde, 

diskusija/lekcija, 

konference, 

radošā darbnīca, 

akcija, pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas kim.lv

01.03.14.-09.03.14. Rīgas karnevāls

  

Ziemas festivāls 

  

Vairāk sporta. Vairāk mākslas. Vairāk izklaides.

Ziemas festivāls piedāvās daudzveidīgas sporta, 

mākslas un kultūras aktivitātes. Festivāla kulminācija 

būs atraktīvais pasākums “Ledus trašu zvaigznes un 

karaļi”, kurā līdzās profesionālām sporta sacensībām 

būs apskatāmi arī mākslas un mūzikas projekti, kā arī 

sniega skulptūru čempionāts.

Vienlaicīgi notiks Latvijas 3. Ziemas olimpiāde, kurā 

aicinātas piedalīties visu 109 Latvijas novadu un 

deviņas republikas nozīmes pilsētu komandas. 

  

Ziemas festivāls 

  

Ziemas festivālā būs apskatāmas tematiskas izstādes, 

notiks sporta sacensības slēpošanā un snovbordā, ziemas 

zveja un pelde, ledus braucēju paraugdemonstrējumi, īpašs 

čempionāts nobraucienos ar lāpstām un pannām,

unikāls koncerts ar mūziķiem, kuri līdztekus 

mākslinieciskajai darbībai guvuši vērā ņemamus 

sasniegumus sportā, kā arī konference, ziemas ballīte un, 

protams, Ziemas olimpiāde desmit sporta veidos. 

Atklāšanas pasākums būs unikāls uzvedums, iesaistot 

amatiermākslas kolektīvus, sporta klubus un īpaši 2014. 

gadam izveidoto "Aerodium" Lidošanas skolu. 

Mūzika, vizuālā 

māksla, sports, 

iedzīvotāju 

dalība Festivāls

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

  

Siguldas sporta bāzēs 

un kultūras iestādēs Bezmaksas www.sigulda.lv

12.03.2014. Dzintara ādere Šahs

Unikālās operas „Šahs” izrādē piedalīsies astoņi 

dziedātāji, astoņi dejotāji, 14 mūziķi un divi diriģenti. 

Kopējais dalībnieku skaits – 32 – nav izvēlēts nejauši, 

jo katrs no iesaistītajiem atveidos konkrētu figūru 

konkrētā pasaules šaha čempionāta mačā, kas 

norisinājās 1960. gadā Maskavā starp Mihailu Tālu un 

Mihailu Botviņiku. Precīzāk – tā bija dueļa sestā partija. 

Šahs ir fascinējoša spēle, kurā ir gan dramaturģija, gan 

psiholoģiskā spriedze, gan specifiski noteikumi. Tas 

viss šahu vieno gan ar teātri, gan ar mūziku. Šahs

Pasaules pirmizrādi piedzīvos jauna latviešu komponista 

Kristapa Pētersona opera „Šahs”, kas veltīta Burvim no 

Rīgas, pasaules čempionam šahā – Mihailam Tālam. 

Iestudējuma radošajā komandā piedalīsies arī diriģents 

Ainārs Rubiķis, Londonā rezidējošais latviešu horeogrāfs 

Kirils Burlovs, režisors Viesturs Meikšāns, scenogrāfs 

Reinis Suhanovs un franču video mākslinieks Karloss 

Frenklins (Carlos Franklin) . Opera tiks iestudēta krievu 

valodā.

Mūzika, teātris, 

multimedijs Izrāde

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālās 

operas Jaunajā zālē opera.lv opera.lv

13.03.2014. Izdzīvošanas komplekts RīgaPunkts

Projekts „RīgaPunkts” iecerēts kā pasākumu 

komplekss, kuru apmeklētājs tiek saistošā, atraktīvā un 

praktiski izmantojamā formātā informēts par Rīgu kā 

radošu kultūras un zinātnes centru, apzinot gan kultūras 

mantojumu, gan inovatīvās parādības kultūras un 

zinātnes jomā. Programmas ietvaros paredzēts realizēt 

ciklu „Zinātnes kafejnīcas”, tematiskas izstādes, 

koncertus klubā „Nabaklab”, tematiskus radio 

raidījumus radio „Naba” un Zinātnes festivālu. Zinātnes kafejnīcas

Projekta „RīgaPunkts” ietvaros notiks dažādi ar zinātni 

saistīti pasākumi, tostarp sarunu cikls ar zinātniekiem 

„Zinātnes kafejnīcas”. Tā pasākumos būs iespēja klātienē 

satikt kādu zinātnieku un uzdot viņam jebkuru interesējošu 

jautājumu. „Zinātnes kafejnīcu” mērķis ir raisīt brīvu 

diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem 

zinātnes jautājumiem.

Mūzika, 

zinātne, izglītība

Koncerts, 

diskusija/lekcija, 

pasākums, 

TV/radio

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Universitātē, 

radio „Naba”, 

„Nabaklab” Bezmaksas rigapunkts.lv

13.03.14.–25.08.14. Okeāna alkas re:visited

Projekta ietvaros plānots atvest uz Rīgu un parādīt 

mākslas darbu izlasi, kas ļautu Rīgas iedzīvotājiem 

iegūt priekšstatu par jaunākajām tendencēm laikmetīgās 

mākslas telpā. Tā būs vērienīga izstāde, kuru veidos 

būtiski un pamanāmi mākslas darbi, kas atlasīti no 

pēdējo divu gadu nozīmīgākajām laikmetīgās mākslas 

biennālēm Eiropā. re:visited

Izstādē „re:visited” tiks eksponēti 15–20 ārvalstu 

mākslinieku darbi, kas izpelnījušies ievērību kādā no 

pēdējo gadu Eiropas mākslas biennālēm. Vizuālā māksla Izstāde

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Dzelzceļa 

muzejā

Latvijas Dzelzceļa 

muzejs lcca.lv

13.03.2014. Dzintara ādere Šahs

Unikālās operas „Šahs” izrādē piedalīsies astoņi 

dziedātāji, astoņi dejotāji, 14 mūziķi un divi diriģenti. 

Kopējais dalībnieku skaits – 32 – nav izvēlēts nejauši, 

jo katrs no iesaistītajiem atveidos konkrētu figūru 

konkrētā pasaules šaha čempionāta mačā, kas 

norisinājās 1960. gadā Maskavā starp Mihailu Tālu un 

Mihailu Botviņiku. Precīzāk – tā bija dueļa sestā partija. 

Šahs ir fascinējoša spēle, kurā ir gan dramaturģija, gan 

psiholoģiskā spriedze, gan specifiski noteikumi. Tas 

viss šahu vieno gan ar teātri, gan ar mūziku. Šahs

Jaunā latviešu komponista Kristapa Pētersona opera 

„Šahs” veltīta Burvim no Rīgas, pasaules čempionam šahā 

– Mihailam Tālam. Iestudējuma radošajā komandā 

piedalīsies arī diriģents Ainārs Rubiķis, Londonā 

rezidējošais latviešu horeogrāfs Kirils Burlovs, režisors 

Viesturs Meikšāns, scenogrāfs Reinis Suhanovs un franču 

video mākslinieks Karloss Frenklins (Carlos Franklin) . 

Opera tiks iestudēta krievu valodā.

Mūzika, teātris, 

multimedijs Izrāde

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālās 

operas Jaunajā zālē opera.lv opera.lv
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

15.03.14.–16.03.14. Dzintara ādere Amber Songs

„Amber Songs” projektā koris „Kamēr...” plāno pasūtīt 

dažādu valstu un tautību (par pamatu ņemot vēsturiskā 

Dzintara ceļa valstis) komponistiem apdarināt īpaši 

atlasītas skaistākās latviešu tautasdziesmas, tādējādi 

mēģinot izzināt, cik spēcīgs ir latviešu nemateriālais 

mantojums saskarsmē ar citu tautu un mentalitāšu 

ietekmēm, kā šī ietekme izpaužas, vai mūzikā tam ir 

kāda nozīme? Amber Songs

Koncertā „Amber Songs” tiks atskaņotas latviešu 

tautasdziesmas dažādu valstu komponistu apdarē. Ideja ir 

popularizēt jaunu kora repertuāru, kas ir bāzēts latviskajā 

identitātē, bet tajā pašā laikā ir uztverams un pieejams arī 

pasaulē. Galvenie dalībnieki – jauniešu koris „Kamēr...”, 

diriģents Jānis Liepiņš un 20 komponisti/dziesmu 

apdarinātāji no visas pasaules, kas šā projekta ietvaros 

strādājuši ar latviešu tautasdziesmām. Mūzika Koncerts

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts facebook.com/youthchoirkamer

21.03.14.–22.03.14. Izdzīvošanas komplekts IMAGINE 2020

Projekts „IMAGINE 2020” ir divi interaktīvi 

starpdisciplināri notikumi, kas veltīti cilvēces un 

indivīdu izdzīvošanas stratēģijām klimata pārmaiņu 

ietekmētajā mainīgajā realitātē. Mākslinieciski 

zinātniskais simpozijs „Es, patērētājs” apvieno 

teorētisku diskusiju un performatīvas refleksijas par to, 

kā esam nonākuši pie nevajadzīgu lietu pilnas pasaules 

un ko mums ar to iesākt. „Noderīgu zināšanu un 

nezināšanas melnais tirgus” piedāvā sarunu ar kādu no 

100 zināšanu dīleriem par to, kā cilvēciskajam 

pārdzīvot tehnoloģijas. Es, patērētājs

Sadarbībā ar britu mākslas un klimata organizāciju 

„TippingPoint” rīkotais mākslinieciski zinātniskais 

simpozijs „Es, patērētājs” atraktīvā veidā ar instalācijām, 

lekcijām, diskusijām, izrādēm, filmu programmu un 

interaktīvām akcijām pētīs mūsdienu cilvēka apsēstību ar 

iepirkšanos un materiālo labumu. Filozofi un ekonomisti, 

vides pētnieki un antropologi, mākslinieki un aktīvisti 

uzrunās un iesaistīs auditoriju, meklējot idejas un 

risnājumus ilgtspējīgam patēriņam nākotnē.

Teātris, zinātne, 

multimedijs

Performance, 

izstāde, 

diskusija/lekcija, 

akcija, pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas theatre.lv

24.03.14.–30.03.14. Brīvības iela forte forte

Laikmetīgā teātra programma „forte forte” iekļauj 

piecas Eiropas vadošo režisoru izrādes, kas papildinātas 

ar paralēlo programmu, apvienojot teorētisko, 

māksliniecisko un izglītības sadaļu un izvēršot 

centrālajā izrādē aktualizētās tēmas. Izrāžu sērijas 

mērķis ir fiksēt, kāds ir Eiropas teātris 2014. gadā. To 

vieno tēmu loks, kā centrā ir indivīda un varas, 

individualitātes un socialitātes, „nenormālā” un 

„normālā”, personības un masu attiecības gan uz lielo 

vēsturisko notikumu fona, gan gluži ikdienišķā 

kontekstā. Kopā tiks sarīkotas piecas viesizrāžu nedēļas 

Brīvības ielas tuvumā, katru nedēļu veltot viena 

mākslinieka daiļradei. forte forte. Trešā izrāžu nedēļa

Laikmetīgās teātra programmas „forte forte” trešā izrāžu 

nedēļa. Režisors un programma tiks precizēti. Teātris

Izrāde, 

performance, 

diskusija/lekcija, 

radošā darbnīca

Jaunieši, 

pieaugušie

Kādā no teātriem vai 

netradicionālām 

spēles vietām 

Brīvības ielas tuvumā bilesuparadize.lv theatre.lv

27.03.14.–30.11.14. Brīvības iela Pieminekļu kari

Projekts „Pieminekļu kari” bāzējas vēsturiskajā 

kontekstā, vēloties akcentēt varas un kultūras varas 

attiecības. Rīga visos gadsimtos ir bijusi krustcelēs. 

Katra vara ir sevi apliecinājusi un iemūžinājusi, aiz 

sevis atstājot pieminekļus kā savas esības lieciniekus. 

Krustceles starp Brīvības ielu un Elizabetes ielu, ko līdz 

Latvijas neatkarības atgūšanai aizņēma Ļeņina 

piemineklis, kļūs par platformu četru valstu tēlniekiem 

– Krievijas, Vācijas, Zviedrijas un Polijas, jo tieši šo 

valstu vēsture visspilgtāk ir savijusies ar Rīgas un 

Latvijas vēsturi. Vienotā podestā tiks slēpti četru valstu 

mākslinieku izveidoti pieminekļi, kas pēc kārtas ik pēc 

desmit minūtēm izcelsies no bāzes publiskai apskatei, 

radot savstarpēju konkurenci. Pieminekļu kari

Projekts „Pieminekļu kari” paredz Rīgas centrā uzstādīt 

objektu, uz kura pēc kārtas tiks eksponēti četru valstu – 

Krievijas, Vācijas, Zviedrijas un Polijas – mākslinieku 

veidoti pieminekļi. Tie eksponēsies kontekstā ar 

vēsturiskiem materiāliem par Vācijas, Krievijas, Polijas un 

Zviedrijas vēsturisko ekspansiju Latvijā. Skatītājiem būs 

iespēja fotografēties uz objekta fona, sevi simboliski 

paaugstinot par vēl vienu, galēji subjektīvu ekspozīcijas 

objektu.

Vizuālā māksla, 

ielu māksla

Pilsētvides 

objekts

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Brīvības un 

Elizabetes ielas 

krustcelēs pie 

Ministru kabineta Bezmaksas mmic.lv

31.03.14 Okeāna alkas

Windstream 2014 Baha 

zīmē

„Windstream 2014 Baha zīmē” iekļauj koncertus un 

starptautisku komponistu konkursu „Windstream 

2014”, ko rīko profesionālais pūtēju orķestris „Rīga” 

ikgadējā pavasara festivāla „Windstream” ietvaros. Bez 

Baha dzimšanas dienai veltītā koncerta notiks arī 2013. 

gada sākumā izsludinātā konkursa „Windstream 2014” 

dalībnieku un žūrijas koncerti, kuros tiks izpildīti jauni 

skaņdarbi pūtēju orķestrim par tēmu „Izjūti Bahu, 

turpini Bahu, debatē ar Bahu”. 2014. gada aprīlī Rīgā 

ieradīsies gan konkursa žūrija, gan sešu labāko 

skaņdarbu autori, lai piedalītos žūrijas koncertā, 

konkursa finālā un laureātu koncertā. Baha 329. dzimšanas dienā

Projekta „Windstream 2014 Baha zīmē” ietvaros notiks 

koncerts par godu Johana Sebastiāna Baha dzimšanas 

dienai. Koncertā profesionālais pūtēju orķestris „Rīga” 

diriģenta Mārtiņa Ozoliņa vadībā atskaņos Baha mūzikas 

aranžējumus pūtēju orķestrim, kas pasūtītas latviešu 

komponistiem. Akcents likts uz Baha deju svītām un 

instrumentālo mūziku, kuru skanējums simfoniskā pūtēju 

orķestra izpildījumā būtu mūsdienīgs, ar iespēju pievienot 

21. gadsimtam atbilstošu ritma zīmējumu. Mūzika, vēsture

Koncerts, radošā 

darbnīca

Jaunieši, 

pieaugušie Lielajā ģildē bilesuparadize.lv music.lv/riga
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02.04.14 Dzintara ādere Pasaule bilžu grāmatā

Starptautiskā konference „Pasaule bilžu grāmatā” 

notiks 2014. gada 2. aprīlī – Starptautiskajā bērnu 

grāmatu dienā. Konferences dalībnieki – rakstnieki, 

mākslinieki, tulkotāji, literatūras un mākslas pētnieki, 

izdevēji, un visi, kas ikdienā veido kontaktu starp bērnu 

un grāmatu – bibliotekāri, pedagogi, žurnālisti. 

Vienlaikus notiks aktivitāšu programma bērniem, ko 

vadīs Latvijas un citu valstu mākslinieki.

Konference „Pasaule bilžu 

grāmatā” 

Konferencē „Pasaule bilžu grāmatā” tiks runāts par bilžu 

grāmatas īpašo nozīmi bērnu personības un pasaules 

uzskata tapšanā, pasaules tendencēm bilžu grāmatu žanrā 

u.c. Uz konferenci kā īpašie viesi tiks aicināti: Astrīdas 

Lindgrēnes memoriālās balvas ieguvēja, beļģu māksliniece 

Kitija Krauzere (Kitty Crowther) un H. K. Andersena 

balvas ieguvēja, vācu māksliniece Juta Bauere (Jutta 

Bauer) , kuras pasniegs arī radošās darbnīcas 

interesentiem. 

Literatūra, 

vizuālā māksla, 

dizains, izglītība

Izstāde, 

konference, 

radošā darbnīca

Bērni, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā Bezmaksas lnb.lv

02.04.14 – 02.05.14 Dzintara ādere Pasaule bilžu grāmatā

Starptautiskā konference „Pasaule bilžu grāmatā” 

notiks 2014. gada 2. aprīlī – Starptautiskajā bērnu 

grāmatu dienā. Konferences dalībnieki – rakstnieki, 

mākslinieki, tulkotāji, literatūras un mākslas pētnieki, 

izdevēji, un visi, kas ikdienā veido kontaktu starp bērnu 

un grāmatu – bibliotekāri, pedagogi, žurnālisti. 

Vienlaikus notiks aktivitāšu programma bērniem, ko 

vadīs Latvijas un citu valstu mākslinieki. Izstāde „Attēls stāsta”

Saistībā ar starptautisko konferenci „Pasaule bilžu 

grāmatā” tiks rīkota izstāde „Attēls stāsta”, kurā tiks 

eksponētas Baltijas jūras reģiona valstu bilžu grāmatu 1. 

kvadrinnāles dalībnieku-mākslinieku ilustrācijas un satura 

koncepts iecerētai grāmatai. Galvenā balva – grāmatas 

pasūtījums, tulkojums un izdošana izplatīšanai iesaistīto 

valstu bibliotēkās. 

Literatūra, 

vizuālā māksla, 

dizains, izglītība

Izstāde, 

konference, 

radošā darbnīca

Bērni, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā Bezmaksas lnb.lv

03.04.14.–05.04.14. Dzintara ādere Riga Jazz Stage

„Riga Jazz Stage 2014” ir starptautisks džeza 

mākslinieku konkurss, kas dibināts 2004. gadā. Projekta 

ideja ir dot iespēju jaunajiem māksliniekiem parādīt 

savu talantu konkursā. 2014. gada konkursā balvu 

fonds būs 3000 eiro un laureāti saņems piedāvājumus 

uzstāties prestižos džeza festivālos „Pori Jazz”, „Rīgas 

Ritmi” u.c. Riga Jazz Stage

Starptautiskajā džeza mākslinieku konkursā „Riga Jazz 

Stage 2014” piedalīsies jaunie mākslinieki no vairāk nekā 

15 valstīm. 2014. gada konkursā mūziķi sacentīsies divās 

kategorijās: „Jazz Vocal„ un „Jazz Saxophone”. 

Mūzika, 

izglītība

Koncerts, radošā 

darbnīca, 

festivāls, 

pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Kino „Splendid 

Palace” bilesuserviss.lv rigajazz.lv

04.04.2014. Okeāna alkas Bahs. Pasija. Rīga

Projektā „Bahs. Pasija. Rīga” skanēs sakrālās mūzikas 

žanra visnozīmīgākās pasijas. Johana Sebastiāna Baha 

komponētajiem darbiem drosmē, dziļumā un 

filozofiskās koncepcijas spēkā nav konkurentu. Baha 

lielā ietekme un enerģija, viņa mūzikas spēks ir virzījis 

pasaules prātus un idejas, viņa mūzika Rīgas dievnamos 

pietuvinās klausītājus cilvēka izziņai par esamību. 

Izcilāko Eiropas baroka mūzikas interpretu piedalīšanās 

projektā apliecinās Rīgas kā Eiropas kultūras 

galvaspilsētas piederību Eiropas vēsturiskajai 

kultūrtelpai. Koncertu sērija „Bahs. Pasija. Rīga” būs 

klausāma trīs lielākajos Rīgas dievnamos trīs 

piektdienas pirms Lieldienām. Marka un Lūkas pasijas

Koncertu sērijā „Bahs. Pasija. Rīga” tiks atskaņota Johana 

Sebastiāna Baha mazpazīstamā „Marka pasija”, kā arī 

īpaši šai koncertu sērijai veltītais jaundarbs – Ērika 

Ešenvalda „Lūkas pasija”, kas būs tās pasaules 

pirmatskaņojums. Šos skaņdarbus Rīgas klausītāji varēs 

baudīt augstvērtīgā interpretācijā: diriģents Sigvards Kļava 

un Latvijas Radio koris sadarbosies ar orķestri „Sinfonietta 

Rīga” un Eiropas labākajiem baroka mūzikas solistiem. Mūzika Koncerts

Jaunieši, 

pieaugušie Rīgas Domā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts radiokoris.lv

05.04.2014. Izdzīvošanas komplekts IMAGINE 2020

Projekts „IMAGINE 2020” ir divi interaktīvi 

starpdisciplināri notikumi, kas veltīti cilvēces un 

indivīdu izdzīvošanas stratēģijām klimata pārmaiņu 

ietekmētajā mainīgajā realitātē. Mākslinieciski 

zinātniskais simpozijs „Es, patērētājs” apvieno 

teorētisku diskusiju un performatīvas refleksijas par to, 

kā esam nonākuši pie nevajadzīgu lietu pilnas pasaules 

un ko mums ar to iesākt. „Noderīgu zināšanu un 

nezināšanas melnais tirgus” piedāvā sarunu ar kādu no 

100 zināšanu dīleriem par to, kā cilvēciskajam 

pārdzīvot tehnoloģijas.

Noderīgu zināšanu un 

nezināšanas melnais tirgus

Ar Eiropas Savienības programmas "Kultūra" atbalstu 

projekta "IMAGINE 2020: Māksla un klimata pārmaiņas" 

ietvaros "Noderīgu zināšanu un nezināšanas melnais 

tirgus" atgādina tādus zināšanu nodošanas veidus kā arhīvi 

un lasītavas, kombinējot tos ar komunikācijas situācijām, 

kas līdzinās biržu vai konsultāciju sesijām. Pie 30 

galdiņiem dažādu jomu eksperti (dabas zinātnieki, 

mākslinieki, filozofi, antropologi, mediķi u.c.) gaidīs 

ieinteresētus klientus, lai pusstundas individuālā sarunā 

nodotu daļu savu zināšanu un pieredzes. Rīgā tiks 

piedāvātas '60 sarunas par salabotu, uzlabotu un mirušu 

ķermeni'. Apmeklētājiem būs iespējams par simbolisku 

samaksu rezervēt sarunu ar kādu no ekspertiem vai 

klausīties atlasītas sarunas kādā no "Melnā radio" 

kanāliem. Teātris, zinātne

Performance, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie

"Sapņu fabrika" 

(Lāčplēša 101)

Latvijas Jaunā teātra 

institūts theatre.lv

09.04.14.–02.05.14. Okeāna alkas

Skaņu mākslas izstāde 

„Skan II” 

Izstāde „Skan II” ir turpinājums 2007. gadā notikušajai 

pirmajai Baltijas skaņu mākslas izstādei „Skan”. Tā tiks 

atklāta 2014. gada aprīlī un būs apskatāma visas 

vasaras garumā. Izstādē varēs aplūkot šobrīd pasaulē 

aktuālāko, skaņu mākslas žanrā strādājošo mākslinieku 

sniegumu.

Skaņu mākslas izstāde „Skan 

II” 

Skaņu mākslas izstādes „Skan II” mērķis ir sniegt tās 

apmeklētājiem iespēju iepazīt novatoriskas laikmetīgās 

mākslas formas, kā arī atgādināt par Rīgas īpašo 

arhitektūras mantojumu. Izstādē „Skan II” piedalīsies 

Latvijas un ārvalstu mākslinieki: Evelīna Deičmane, 

Voldemārs Johansons, Leif Elggren  un Carl Michael Von 

Hauswolff , Anke Eckardt , Michael J. Schumacher , 

Edwin van der Heide , Arnaud Jacobs , Signe Liden , 

David Helbich , Thomas Rutgers  un Jitske Blom , Tommi 

Gronlund  un Petteri Nisunen , Stefan Roigk , Pascal 

Broccolichi , Max Eastley , Deadbeat .

Mūzika, vizuālā 

māksla

Performance, 

izstāde

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Universitātes 

Botāniskajā dārzā un 

Rīgas pilsētvidē Bezmaksas skanumezs.lv
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

10.04.2014. Izdzīvošanas komplekts RīgaPunkts

Projekts „RīgaPunkts” iecerēts kā pasākumu 

komplekss, kuru apmeklētājs tiek saistošā, atraktīvā un 

praktiski izmantojamā formātā informēts par Rīgu kā 

radošu kultūras un zinātnes centru, apzinot gan kultūras 

mantojumu, gan inovatīvās parādības kultūras un 

zinātnes jomā. Programmas ietvaros paredzēts realizēt 

ciklu „Zinātnes kafejnīcas”, tematiskas izstādes, 

koncertus klubā „Nabaklab”, tematiskus radio 

raidījumus radio „Naba” un Zinātnes festivālu. Zinātnes kafejnīcas

Projekta „RīgaPunkts” ietvaros notiks dažādi ar zinātni 

saistīti pasākumi, tostarp sarunu cikls ar zinātniekiem 

„Zinātnes kafejnīcas”. Tā pasākumos būs iespēja klātienē 

satikt kādu zinātnieku un uzdot viņam jebkuru interesējošu 

jautājumu. „Zinātnes kafejnīcu” mērķis ir raisīt brīvu 

diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem 

zinātnes jautājumiem.

Mūzika, 

zinātne, izglītība

Koncerts, 

diskusija/lekcija, 

pasākums, 

TV/radio

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Universitātē, 

radio „Naba”, 

„Nabaklab” Bezmaksas rigapunkts.lv

11.04.2014. Okeāna alkas Bahs. Pasija. Rīga

Projektā „Bahs. Pasija. Rīga” skanēs sakrālās mūzikas 

žanra visnozīmīgākās pasijas. Johana Sebastiāna Baha 

komponētajiem darbiem drosmē, dziļumā un 

filozofiskās koncepcijas spēkā nav konkurentu. Baha 

lielā ietekme un enerģija, viņa mūzikas spēks ir virzījis 

pasaules prātus un idejas, viņa mūzika Rīgas dievnamos 

pietuvinās klausītājus cilvēka izziņai par esamību. 

Izcilāko Eiropas baroka mūzikas interpretu piedalīšanās 

projektā apliecinās Rīgas kā Eiropas kultūras 

galvaspilsētas piederību Eiropas vēsturiskajai 

kultūrtelpai. Koncertu sērija „Bahs. Pasija. Rīga” būs 

klausāma trīs lielākajos Rīgas dievnamos trīs 

piektdienas pirms Lieldienām. J. S. Bahs. Mateja pasija

Johana Sebastiāna Baha monumentālās „Mateja pasijas” 

mūzikas diženumu koncertu sērijā „Bahs. Pasija. Rīga” 

klausītājiem atklās sevišķi augstvērtīgu mūziķu sniegums: 

Latvijas Radio koris sadarbosies ar Eiropas izcilākajiem 

baroka mūzikas interpretiem – orķestri „Les Passions de 

l'Ame” (Šveice), diriģentu Hansu Kristofu Rādemani 

(Hans-Christoph Rademann) ,Vācija, un daudz 

ievērojamu ārvalstu solistu. Mūzika Koncerts

Jaunieši, 

pieaugušie Sv. Pētera baznīcā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts radiokoris.lv

11.04.14.–30.06.14. Okeāna alkas Vija Celmiņa. Darbi

Latvijā dzimušās amerikāņu mākslinieces Vijas 

Celmiņas darbu izstāde Rīgā ir sen gaidīts notikums. 

Prezentējot amerikāņu mākslu, sākot no 20. gs. 60. 

gadiem līdz mūsdienām, Vijas Celmiņas darbi atrodas 

nozīmīgākajās mūsdienu mākslas kolekcijās pasaulē – 

Mūsdienu mākslas muzejā Ņujorkā, Metropolitēna 

mākslas muzejā, Pompidū mākslas centrā Parīzē, 

Nacionālajā Teita galerijā Londonā u.c. Jūra, tuksnesis, 

zvaigznes un zirnekļu tīkls ir objekti, kurus māksliniece 

turpina attēlot sērijās cauri gadiem. Vijas Celmiņas darbu izstāde

Tiks atklāta un gandrīz divus mēnešus būs apskatāma 

Vijas Celmiņas darbu izstāde, kuras kuratore ir Elita 

Ansone. Izstādē būs iekļautas mākslinieces gleznas, 

zīmējumi, grafika. Šī būs nebijusi iespēja iepazīties ar 

pazīstamās mākslinieces daiļradi, kas no 20. gs. 60. 

gadiem iekļauj popmākslas, fotoreālisma un 

konceptuālisma izpausmes. Izstādes atklāšanā piedalīsies 

arī pati māksliniece Vija Celmiņa. Vizuālā māksla Izstāde Pieaugušie

Mākslas muzejā 

„Rīgas Birža” Bezmaksas lnmm.lv

13.04.2014. Okeāna alkas Vija Celmiņa. Darbi

Latvijā dzimušās amerikāņu mākslinieces Vijas 

Celmiņas darbu izstāde Rīgā ir sen gaidīts notikums. 

Prezentējot amerikāņu mākslu, sākot no 20. gs. 60. 

gadiem līdz mūsdienām, Vijas Celmiņas darbi atrodas 

nozīmīgākajās mūsdienu mākslas kolekcijās pasaulē – 

Mūsdienu mākslas muzejā Ņujorkā, Metropolitēna 

mākslas muzejā, Pompidū mākslas centrā Parīzē, 

Nacionālajā Teita galerijā Londonā u.c. Jūra, tuksnesis, 

zvaigznes un zirnekļu tīkls ir objekti, kurus māksliniece 

turpina attēlot sērijās cauri gadiem. Svētdienas sarunas muzejā

Mākslas muzejā „Rīgas Birža” „Svētdienas sarunu 

muzejā” ietvaros notiks tikšanās ar mākslinieci Viju 

Celmiņu. Sarunu vadīs izstādes kuratore Elita Ansone. Vizuālā māksla Diskusija/lekcija

Jaunieši, 

pieaugušie

Mākslas muzejā 

„Rīgas Birža”

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts lnmm.lv

15.04.2014. Okeāna alkas

Akadēmiskie lasījumi 

„21. gadsimta saturs” 

Akadēmiskie lasījumi „21. gadsimta saturs” un izstāde 

„Grāmata 1514–2014” būs stāsts par lasīšanas 

paradumu maiņu: 1514: manuskripti un drukāto 

grāmatu bums, 2014: drukāto un digitālo grāmatu 

līdzāspastāvēšana. 21. gadsimta saturs 

Akadēmiskie lasījumi „21. gadsimta saturs” būs veltīti 

cilvēces lasīšanas vēsturei. Rokrakstu grāmatas nomaiņa ar 

iespiesto grāmatu ir īstens force majeure  kultūras, 

sociālajā un ekonomikas vidē. Pamattēmas: grāmatniecības 

mantojums 500 gadu garumā, bibliotēkas kā kultūras, 

izglītības, pētniecības un sociālie centri, elektroniskā vide 

un digitālās publikācijas. Lasījumos būs iespēja dzirdēt 

pasaules mēroga speciālistu viedokli par šiem tematiem. 

Norises datums var tikt mainīts. Literatūra Diskusija/lekcija

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts lnb.lv

15.04.14.–01.11.14. Dzintara ādere

Dzintars mītiskais un 

zinātniskais

Projekts „Dzintars mītiskais un zinātniskais” rāda 

Baltijas dzintaru Eiropas kultūrsakaros no senajiem 

laikiem līdz mūsdienām caur tā izmantošanas plašajiem 

aspektiem. Projekta galvenais pasākums ir izstāde, 

kuras laikā tiks organizēta daudz pavadošo pasākumu, 

atklāšana, konkursi skolēniem, zinātniska konference 

u.c.

Dzintars mītiskais un 

zinātniskais

Izstāde „Dzintars mītiskais un zinātniskais” un tās 

pasākumi parādīs dzintara un cilvēka mijiedarbību no 

laikiem, kad Baltija Vidusjūras tautām bija mītiska 

dzintara zeme. Ko par dzintara izmantošanu rakstījuši 

Avicenna, Tacits, Plīnijs un kā dzintaru izmantoja balti? 

Dzintars mūsdienās un Latvijas zinātnieku devums tā 

pētniecībā un jaunu izstrādājumu izveidē. Eksponāti no 

Latvijas un citu valstu muzejiem. Caur dzintara prizmu 

izstāde parādīs mūsu zemes parādīšanos Eiropas apritē. 

Vēsture, 

zinātne, izglītība

Izstāde, 

konference

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Paula Stradiņa 

Medicīnas vēstures 

muzejā mvm.lv mvm.lv
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

17.04.2014. Okeāna alkas

Windstream 2014 Baha 

zīmē

„Windstream 2014 Baha zīmē” iekļauj koncertus un 

starptautisku komponistu konkursu „Windstream 

2014”, ko rīko profesionālais pūtēju orķestris „Rīga” 

ikgadējā pavasara festivāla „Windstream” ietvaros. Bez 

Baha dzimšanas dienai veltītā koncerta notiks arī 2013. 

gada sākumā izsludinātā konkursa „Windstream 2014” 

dalībnieku un žūrijas koncerti, kuros tiks izpildīti jauni 

skaņdarbi pūtēju orķestrim par tēmu „Izjūti Bahu, 

turpini Bahu, debatē ar Bahu”. 2014. gada aprīlī Rīgā 

ieradīsies gan konkursa žūrija, gan sešu labāko 

skaņdarbu autori, lai piedalītos žūrijas koncertā, 

konkursa finālā un laureātu koncertā.

„Windstream 2014” žūrijas 

koncerts

Projekta „Windstream 2014 Baha zīmē” ietvaros notiks 

starptautiskā komponistu konkursa „Windstream 2014” 

žūrijas koncerts. Konkursa žūrijā ir pieci izcili, 

starptautiski atzīti mūziķi, kuriem dota iespēja reprezentēt 

sevi koncertā. Koncertā uzstāsies arī profesionālais pūtēju 

orķestris „Rīga”. Žūrijas locekļu dalība paredzēta gan kā 

komponistiem, atskaņojot pašu sacerētus skaņdarbus, gan 

kā atskaņotājmāksliniekiem un diriģentiem. Mūzika Koncerts

Jaunieši, 

pieaugušie Lielajā ģildē bilesuparadize.lv windstream.lv

18.04.2014. Okeāna alkas Bahs. Pasija. Rīga

Projektā „Bahs. Pasija. Rīga” skanēs sakrālās mūzikas 

žanra visnozīmīgākās pasijas. Johana Sebastiāna Baha 

komponētajiem darbiem drosmē, dziļumā un 

filozofiskās koncepcijas spēkā nav konkurentu. Baha 

lielā ietekme un enerģija, viņa mūzikas spēks ir virzījis 

pasaules prātus un idejas, viņa mūzika Rīgas dievnamos 

pietuvinās klausītājus cilvēka izziņai par esamību. 

Izcilāko Eiropas baroka mūzikas interpretu piedalīšanās 

projektā apliecinās Rīgas kā Eiropas kultūras 

galvaspilsētas piederību Eiropas vēsturiskajai 

kultūrtelpai. Koncertu sērija „Bahs. Pasija. Rīga” būs 

klausāma trīs lielākajos Rīgas dievnamos trīs 

piektdienas pirms Lieldienām. J. S. Bahs. Jāņa pasija

Koncertu sērijā „Bahs. Pasija. Rīga” tiks atskaņots Johana 

Sebastiāna Baha izcilais vokāli instrumentālais darbs – 

dramatiskā „Jāņa pasija”. Lielajā piektdienā to Rīgas 

klausītājiem dāvās Eiropas labākie baroka mūzikas 

interpreti: orķestris „Concerto Copenhagen”, dāņu 

diriģents Larss Ulriks Mortensens (Lars Ulrik Mortensen) 

un ievērojami viessolisti sadarbībā ar Latvijas Radio kori. Mūzika Koncerts

Jaunieši, 

pieaugušie Sv. Jāņa baznīcā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts radiokoris.lv

19.04.2014. Okeāna alkas

Windstream 2014 Baha 

zīmē

„Windstream 2014 Baha zīmē” iekļauj koncertus un 

starptautisku komponistu konkursu „Windstream 

2014”, ko rīko profesionālais pūtēju orķestris „Rīga” 

ikgadējā pavasara festivāla „Windstream” ietvaros. Bez 

Baha dzimšanas dienai veltītā koncerta notiks arī 2013. 

gada sākumā izsludinātā konkursa „Windstream 2014” 

dalībnieku un žūrijas koncerti, kuros tiks izpildīti jauni 

skaņdarbi pūtēju orķestrim par tēmu „Izjūti Bahu, 

turpini Bahu, debatē ar Bahu”. 2014. gada aprīlī Rīgā 

ieradīsies gan konkursa žūrija, gan sešu labāko 

skaņdarbu autori, lai piedalītos žūrijas koncertā, 

konkursa finālā un laureātu koncertā.

Konkursa „Windstream 2014” 

fināls

Projekta „Windstream 2014 Baha zīmē” ietvaros notiks 

starptautiskā komponistu konkursa „Windstream 2014” 

finālkoncerts, kurā notiks labāko iesūtīto skaņdarbu 

atskaņošana. Tā ir konkursa trešā kārta, un to vērtē žūrija. 

Koncertā piedalīsies profesionālais pūtēju orķestris „Rīga” 

diriģenta Mārtiņa Ozoliņa vadībā. Mūzika Koncerts

Jaunieši, 

pieaugušie Lielajā ģildē Bezmaksas windstream.lv

20.04.2014. Okeāna alkas

Windstream 2014 Baha 

zīmē

„Windstream 2014 Baha zīmē” iekļauj koncertus un 

starptautisku komponistu konkursu „Windstream 

2014”, ko rīko profesionālais pūtēju orķestris „Rīga” 

ikgadējā pavasara festivāla „Windstream” ietvaros. Bez 

Baha dzimšanas dienai veltītā koncerta notiks arī 2013. 

gada sākumā izsludinātā konkursa „Windstream 2014” 

dalībnieku un žūrijas koncerti, kuros tiks izpildīti jauni 

skaņdarbi pūtēju orķestrim par tēmu „Izjūti Bahu, 

turpini Bahu, debatē ar Bahu”. 2014. gada aprīlī Rīgā 

ieradīsies gan konkursa žūrija, gan sešu labāko 

skaņdarbu autori, lai piedalītos žūrijas koncertā, 

konkursa finālā un laureātu koncertā.

Konkursa „Windstream 2014” 

laureātu koncerts un 

apbalvošana

Projekta „Windstream 2014 Baha zīmē” ietvaros notiks 

starptautiskā komponistu konkursa „Windstream 2014” 

laureātu koncerts un apbalvošana. Koncertā piedalīsies 

profesionālais pūtēju orķestris „Rīga” un diriģents Mārtiņš 

Ozoliņš. Šis būs noslēgums pusotra gada garumā 

ilgušajam konkursam „Windstream 2014”, kurā pēc 

atlases divās kārtās un pēc atskaņojuma trešajā kārtā tiks 

paziņoti laureāti. Mūzika Koncerts

Jaunieši, 

pieaugušie Lielajā ģildē Bezmaksas windstream.lv

20.04.14.–30.04.14. Dzintara ādere

Starptautiskais jauno 

modes mākslinieku 

konkurss „Habitus 

Baltija”

Starptautiskais jauno modes mākslinieku konkurss 

„Habitus Baltija”, kas tiek rīkots kopš 2001. gada, ik 

gadu pulcē jaunos modes māksliniekus no visas 

pasaules. Konkurss ir komplekss pasākums – modes 

skates, konference, semināri un lekcijas par modes 

tematiku. „Habitus Baltija” projekta ietvaros notiks arī 

jauno dizaineru skiču konkurss „Dzintara ādere”, kas 

iekļauts „Rīga 2014” programmā. Dzintara ādere

„Habitus Baltija” projekta ietvaros notiks jauno dizaineru 

skiču konkurss „Dzintara ādere”, kas iekļauts „Rīga 2014” 

programmā un kurā jaunie modes mākslinieki radīs 

dzintara tematikas tērpu skices. Labākās skices autors 

iegūs finansējumu reāla tērpa radīšanai, kas tiks parādīts 

modes skatē.

Dizains, 

izglītība Pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts facebook.com/habitus.baltija.1

21.04.14.–27.04.14. Izdzīvošanas komplekts Iesakņotāji

Projekta mērķis ir izveidot starppaaudžu komunikācijas 

platformu, kuras pamatā kā instrumenti tiek izmantoti 

dizains un dārzkopība. Projekts sastāv no trim daļām:

- senioru un bērnu iesaistīšana dārzkopībā;

- Rīgas apkaimju iedzīvotāju iesaistīšana sadarbībā ar 

projektu „Talkas”;

- aktivitātes Rīgas centrā, Esplanādē, iesaistot 

iepriekšējo posmu dalībniekus. Būs izveidota „zaļā 

telpa”, kas paredzēta izstāžu, koncertu, lekciju un 

tematisku diskusiju rīkošanai. Iesakņotāji apkaimēs

Projekta „Iesakņotāji” ietvaros notiks darbnīca 

„Iesakņotāji apkaimēs”, kurā seniori un bērni sēs un 

audzēs stādus. Izaudzētie stādi tiks stādīti Rīgas apkaimju 

zaļajās zonās, tā sekmējot pilsētvides sakārtošanu 

perifērijā un aktualizējot iedzīvotāju iesaistīšanos 

apkārtējās vides labiekārtošanā. Norises datumi var tikt 

mainīti atkarībā no laikapstākļiem.

Dizains, 

izglītība, 

iedzīvotāju 

dalība Radošā darbnīca

Bērni, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas riga2014.org
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

22.04.14.–31.12.14. Brīvības iela Kino trofejas

Projektam „Kino trofejas” ir divas daļas: izstāde par 

kino repertuāru laika posmā neilgi pēc Otrā pasaules 

kara un filmu programma, kas sastāvēs no kinoteātra 

„Splendid Palace” 1940., 1950. gadu repertuāra. „Kino 

trofejas” ir atskats uz kino izrādīšanu un skatīšanos 

laikā, kad Padomju Savienības kino iznomā nonāca no 

uzvarētās Vācijas pārvestais kara laupījums kino kopiju 

veidolā. Izklaidējošās filmas satrauca skatītāju prātus un 

iztēli, uzlika trūkstošos vieglos akcentus repertuāra 

kopainā un ar savu popularitāti kaitināja padomju 

ideologus. Izstāde „Kino trofejas”

Projekta „Kino trofejas” ietvaros tiks atklāta un līdz gada 

beigām būs apskatāma izstāde par kino repertuāru laika 

posmā neilgi pēc Otrā pasaules kara. Izstādē būs divas 

galvenās tematiskās līnijas. Sadaļa, kas visciešāk 

saslēgsies ar filmu programmu, būs veltīta kino repertuāra 

politikai pēckara gados. Tiks eksponēti gan filmu 

fragmenti, gan tā laika kino repertuāra publikācijas, preses 

materiāli u.c. Otra izstādes tēma veltīta kinoteātru 

arhitektūrai šajā pašā laika posmā. 1950. gadu sākumā 

celtās ēkas izceļas ar monumentālu stilu, dekoriem. Izstādē 

tās būs apskatāmas arī kā nelieli modeļi, lai būtu iespējams 

gūt telpisku iespaidu. Kino

Izstāde, izrāde, 

pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Rīgas Kino muzejā 

un kinoteātrī 

„Splendid Palace”

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts kinomuzejs.lv

23.04.14.–27.04.14. Okeāna alkas

Gaidot... (Kādas idejas 

arheoloģija)

„Gaidot... (Kādas idejas arheoloģija)” ir izstāde, vizītes, 

publiskas uzstāšanās, teksti un mākslas darbi, kā 

pamatā ir domāšanas dažādo slāņu atsegšana un 

vizualizēšana. Tā ir programma, kas uzdod jautājumu 

„Kas interesē Rīgas publiku?”, rosina domāt, kā strādāt 

ar tās apmulsumu, kas vērojams saskarsmē ar 

laikmetīgo mākslu un diskusijās par to.

Starptautisku kuratoru-

domātāju izvietošanas vizītes 

Rīgā „Gaidot... (Kādas idejas 

arheoloģija)”

Projekta „Gaidot... (Kādas idejas arheoloģija)” ietvaros 

paredzēta starptautiski aktīvu mākslas un kultūras 

profesionāļu klātbūtne Rīgā aktuālo mākslas diskursa tēmu 

pārvaicāšanai un turpmāku diskusiju izvērsumam. Vizīšu 

programmas kuratori: Anne Bārlova (Anne Barlow) , 

Kortnija Finna (Courtenay Finn) , Egija Inzule, Ainārs 

Kamoliņš, Margarida Mendesa (Margarida Mendes) , 

Zane Onckule, Kriss Šārps (Chris Sharp) , Jānis Taurens, 

Alise Tīfentāle u.c. Norises datumi var tikt mainīti.

Mūzika, kino, 

literatūra, 

vizuālā māksla, 

dizains, 

arhitektūra, 

fotogrāfija, 

vēsture, zinātne, 

izglītība, 

multimedijs, 

tradīcija

Performance, 

izstāde, 

diskusija/lekcija, 

konference, 

radošā darbnīca, 

akcija, pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas kim.lv

24.04.14.–30.04.14. Brīvības iela Kino trofejas

Projektam „Kino trofejas” ir divas daļas: izstāde par 

kino repertuāru laika posmā neilgi pēc Otrā pasaules 

kara un filmu programma, kas sastāvēs no kinoteātra 

„Splendid Palace” 1940., 1950. gadu repertuāra. „Kino 

trofejas” ir atskats uz kino izrādīšanu un skatīšanos 

laikā, kad Padomju Savienības kino iznomā nonāca no 

uzvarētās Vācijas pārvestais kara laupījums kino kopiju 

veidolā. Izklaidējošās filmas satrauca skatītāju prātus un 

iztēli, uzlika trūkstošos vieglos akcentus repertuāra 

kopainā un ar savu popularitāti kaitināja padomju 

ideologus. 

Filmu programma „Kino 

trofejas”

Projekta „Kino trofejas” ietvaros būs skatāma filmu 

programma, kas sastāvēs no kinoteātra „Splendid Palace” 

1940., 1950. gadu repertuāra. Tā būs sava veida laika 

mašīna, lai no nākotnes nonāktu atpakaļ pagātnē, 

staļinisma pēdējos gados. Lai vēl vairāk iedzīvinātu šo 

laiku, kino demonstrēšanas vieta tiks attiecīgi noformēta – 

ar attēliem, sarkano stūrīti un citiem atribūtiem. Kino

Izstāde, izrāde, 

pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Rīgas Kino muzejā 

un kinoteātrī 

„Splendid Palace”

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts kinomuzejs.lv

25.04.2014. Okeāna alkas

Latviešu komponisti 

pasaules horeogrāfu 

baleta versijās 

LNO pasaules pirmizrādi piedzīvos trīs jauni baleta 

viencēlieni ar izcilu latviešu komponistu Pētera Vaska, 

Riharda Dubras un Georga Pelēča mūziku. Latviešu 

komponistu mūzika patiesi uzrunājusi spilgtākos 

mūsdienu ārvalstu horeogrāfus: Demisu Volpi (Demis 

Volpi) , Mario Radačovski (Mário Radačovský) un 

Timu Raštonu (Tim Rushton) . 

Latviešu komponisti pasaules 

horeogrāfu baleta versijās 

Izrādē „Latviešu komponisti pasaules horeogrāfu baleta 

versijās” tiks piedāvāti trīs jauni baleta viencēlieni, ko 

veidojuši trīs ārvalstu horeogrāfi: argentīniešu izcelsmes 

horeogrāfs, kurš mācījies Štutgartē un kura darbus iestudē 

gan Eiropā, gan Amerikā, Demiss Volpi (Demis Volpi) , 

Bratislavas Baleta vadītājs Mario Radačovskis (Mário 

Radačovský) un britu horeogrāfs, Dānijas Dejas teātra 

vadītājs Tims Raštons (Tim Rushton) . Izrādē piedalīsies 

arī Latvijas Nacionālā baleta mākslinieki un orķestris. Mūzika, deja Izrāde

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

operā opera.lv opera.lv

26.04.2014. Okeāna alkas

Latviešu komponisti 

pasaules horeogrāfu 

baleta versijās 

LNO pasaules pirmizrādi piedzīvos trīs jauni baleta 

viencēlieni ar izcilu latviešu komponistu Pētera Vaska, 

Riharda Dubras un Georga Pelēča mūziku. Latviešu 

komponistu mūzika patiesi uzrunājusi spilgtākos 

mūsdienu ārvalstu horeogrāfus: Demisu Volpi (Demis 

Volpi) , Mario Radačovski (Mário Radačovský) un 

Timu Raštonu (Tim Rushton) . 

Latviešu komponisti pasaules 

horeogrāfu baleta versijās 

Izrādē „Latviešu komponisti pasaules horeogrāfu baleta 

versijās” tiks piedāvāti trīs jauni baleta viencēlieni, ko 

veidojuši trīs ārvalstu horeogrāfi: argentīniešu izcelsmes 

horeogrāfs, kurš mācījies Štutgartē un kura darbus iestudē 

gan Eiropā, gan Amerikā, Demiss Volpi (Demis Volpi) , 

Bratislavas Baleta vadītājs Mario Radačovskis (Mário 

Radačovský)  un britu horeogrāfs, Dānijas Dejas teātra 

vadītājs Tims Raštons (Tim Rushton) . Izrādē piedalīsies 

arī Latvijas Nacionālā baleta mākslinieki un orķestris. Mūzika, deja Izrāde

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

operā opera.lv opera.lv

26.04.2014. Izdzīvošanas komplekts

Lielās talkas Pagalmu 

kustība

Pagalmu kustība ir pagalmu sakopšana un 

labiekārtošana ar iedzīvotāju dalību. Projekta mērķis ir 

veicināt cilvēku vēlmi iesaistīties savas dzīves telpas 

labiekārtošanā, palīdzēt viņiem īstenot savas idejas, 

piedāvājot kopīgu darbošanos. Rīkotāji cer, ka citu 

iedzīvotāju piemērs iedvesmos arī citus pilsētniekus, 

negaidot kādu no malas, jo tikai paši iedzīvotāji 

vislabāk zina sava pagalma dzīvi un vajadzības. 

Pagalmos vispirms tiek veikta situācijas apzināšana 

(iedzīvotāji piesaka savus pagalmus konkursā), pēc tam 

dažādu augstskolu studenti kopā ar profesionāļiem un 

iedzīvotājiem izstrādā pagalmu attīstības vīzijas un tās 

īsteno Lielās talkas dienā.

Lielās talkas pagalmu 

sakopšana un labiekārtošana

Lielās talkas dienā vairākos Rīgas pagalmos notiks šo 

pagalmu labiekārtošanas darbi – tiks tīrīts, stādīts, krāsots, 

uzstādītas jaunas iekārtas u.c. Šo pārvērtību 

priekšnoteikums – pašu iedzīvotāju iniciatīva un aktīva 

dalība. Vienas dienas laikā pagalmi pārtaps līdz 

nepazīšanai par prieku sev un citiem pilsētniekiem, un to 

paveiks paši lielie un mazie iedzīvotāji kopā ar saviem 

palīgiem un padomdevējiem – studentu autoru grupām, 

profesionāliem ainavu arhitektiem, arhitektiem un citiem 

interesentiem. Jau iepriekš pagalmos tiks veikti 

priekšdarbi, taču šajā dienā darbs tiks pabeigts, visiem 

kopīgi darbojoties. Norises datums var tikt mainīts.

Dizains, 

izglītība, 

iedzīvotāju 

dalība Pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Trīs Rīgas pagalmos Bezmaksas talkas.lv
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

28.04.14.–04.05.14. Izdzīvošanas komplekts Iesakņotāji

Projekta mērķis ir izveidot starppaaudžu komunikācijas 

platformu, kuras pamatā kā instrumenti tiek izmantoti 

dizains un dārzkopība. Projekts sastāv no trim daļām:

- senioru un bērnu iesaistīšana dārzkopībā;

- Rīgas apkaimju iedzīvotāju iesaistīšana sadarbībā ar 

projektu „Talkas”;

- aktivitātes Rīgas centrā, Esplanādē, iesaistot 

iepriekšējo posmu dalībniekus. Būs izveidota „zaļā 

telpa”, kas paredzēta izstāžu, koncertu, lekciju un 

tematisku diskusiju rīkošanai. Iesakņotāji apkaimēs

Projekta „Iesakņotāji” ietvaros notiks darbnīca 

„Iesakņotāji apkaimēs”, kurā seniori un bērni sēs un 

audzēs stādus. Izaudzētie stādi tiks stādīti Rīgas apkaimju 

zaļajās zonās, tā sekmējot pilsētvides sakārtošanu 

perifērijā un aktualizējot iedzīvotāju iesaistīšanos 

apkārtējās vides labiekārtošanā. Norises datumi var tikt 

mainīti atkarībā no laikapstākļiem.

Dizains, 

izglītība, 

iedzīvotāju 

dalība Radošā darbnīca

Bērni, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas riga2014.org

28.04.14. - 28.05.14 Brīvības iela 12 logi uz Brīvības ielu

Projekta „12 logi uz Brīvības ielu” ekspozīcijas būs 

pieejamas visiem interesentiem brīvai aplūkošanai, 

rosinot aizdomāties par vēsturiskajām pārmaiņām un 

visu no tā izrietošo. Katrs vēsturiskais posms tiks 

piedāvāts vienam māksliniekam, ļaujot brīvu 

interpretāciju par tēmu – attiecīgo laika posmu. Projekta 

ietvaros notiks sadarbība ar Rīgas kuģniecības un 

vēstures muzeju, būs iespēja izmantot pieejamos muzeja 

eksponātus, lai radītu maksimāli autentiskus skatlogu 

noformējumus. 12 logi uz Brīvības ielu

Ekspozīcijas „12 logi uz Brīvības ielu” mērķis ir attēlot 

Brīvības ielas vēsturi piecos dažādos laika posmos, 

atkarībā no vēsturiskā nosaukuma, kādā Brīvības iela 

dēvēta. Posmā no Brīvības–Elizabetes ielas stūra līdz 

Brīvības–Stabu ielas stūrim tiks izveidoti 8–12 autentiski 

skatlogi, kas atbilst vēsturiskajam laika posmam no 1914. 

līdz 2014. gadam. Skatlogi kļūs par vēsturisku spoguli, kas 

rādīs ainas no senās dzīves, atainojot konkrētā laika modes, 

kultūras vai politiskās tendences utt., atkarībā no 

mākslinieka domas lidojuma. Norises datums var tikt 

mainīts. Dizains, vēsture

Izstāde, 

pilsētvides 

objekts

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Posmā no 

Brīvības–Elizabetes 

ielas stūra līdz 

Brīvības–Stabu ielas 

stūrim Bezmaksas riga2014.org

29.04.2014. Izdzīvošanas komplekts Dejas diena Tavā darbā

Starptautiskā dejas diena, ko visā pasaulē atzīmē 29. 

aprīlī, Rīgā kļūs par kulmināciju plašai un 

daudzveidīgai dejas klašu programmai ar iedzīvotāju 

dalību – cilvēki dejos birojos, slimnīcās, frizētavās un 

veikalos. 2014. gada aprīlī Rīgas profesionālie dejotāji 

un horeogrāfi dosies „misijā” pie dažādu profesiju 

grupām viņu specifiskajā vidē (piemēram, pie slimnīcas 

personāla, „Saktas” ziedu pārdevējām, radio dīdžejiem 

u.c.), kur sagatavos un vadīs kustību klases tieši šai 

mērķa grupai, iedvesmojoties no viņu ikdienas kustībām 

un žestiem. Dejas diena Tavā darbā

Projekta „Dejas diena Tavā darbā” laikā laikmetīgās dejas 

horeogrāfi pievērsīsies dažādu profesiju ikdienas kustību 

izpētei viņu dabiskajā vidē, novērojot, pierakstot, kopā 

vingrojot, dejojot u. tml. Ierasti žesti un kustības kļūs par 

materiālu horeogrāfiskām frāzēm, ko skatītāji un 

garāmgājēji varēs vērot kā mini izrādi. 29. aprīlī Rīgā būs 

liela šādu horeogrāfisku mini izrāžu koncentrācija, 

cenšoties panākt dejošanu gandrīz visas dienas garumā. 

Norises būs koordinētas, un tiks sagatavota norišu vietu 

karte, lai tas kļūtu par publiski apmeklējamu pasākumu 

skatītājiem. Diena noslēgsies ar visiem interesentiem 

pieejamu ballīti „Bal Modern”, kuras laikā atraktīvi 

horeogrāfi no Parīzes un Briseles pierādīs, ka ar deju var 

aizraut ikvienu! Deja

Performance, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Vairākās vietās Rīgā Bezmaksas theatre.lv

30.04.14.–30.10.14. Brīvības iela Stūra māja

Jau vairākus gadus Brīvības ielas stūrī neizmantota stāv 

bijusī Valsts drošības komitejas ēka. 2014. gada 

pavasarī, atverot šo ēku, kas tautā tiek dēvēta par 

„„Stūra māju””, ar liktens lietu stāstiem, izstādēm un 

dažādiem kultūras pasākumiem mēģināsim kliedēt un 

dziedēt šīs vietas atmosfēru. Šajā ēkā dažādos laikos 

valdījušas dažādas varas, atstājot sava laika 

nospiedumus. Projektā būs sešas tematiskas 

ekspozīcijas, ko veidos Latvijas Okupācijas muzejs, 

biedrība „Mākslas telpa”, Latvijas Trimdas muzejs, 

Latvijas Naivās mākslas muzejs, Rīgas vēstures un 

kuģniecības muzejs un SIA „Kinolats”. Ekspozīcija 

aptvers ēkas 1. stāvu, pagrabtelpas, 5. un 6. stāvu, kā 

arī iekšpagalmus. Par spīti visam

Jebkura Eiropas valsts lepojas ar savu naivās mākslas 

mantojumu, veidojot kolekcijas un popularizējot tās. 

Latvijas naivā māksla savu uzplaukumu ir piedzīvojusi 

laika posmā no 1950. līdz 1990. gadam, kad šim 

uzplaukumam par iemeslu netieši bija Otrais pasaules karš 

un tam sekojušā Latvijas okupācija. Izstādē atspoguļots 

radošo personību paveiktais, kuru dzīves gājums bijis 

saistīts ar okupāciju, izsūtījumu un vienkāršu radošas 

personības vēlmi pretoties necilvēciskam režīmam.

Vizuālā māksla, 

vēsture Izstāde

Jaunieši, 

pieaugušie

„Stūra mājā” 

Brīvības ielā Bezmaksas www.noass.lv

30.04.14.– 30.09.14. Brīvības iela Stūra māja

Jau vairākus gadus Brīvības ielas stūrī neizmantota stāv 

bijusī Valsts drošības komitejas ēka. 2014. gada 

pavasarī, atverot šo ēku, kas tautā tiek dēvēta par „Stūra 

māju”, ar liktens lietu stāstiem, izstādēm un dažādiem 

kultūras pasākumiem mēģināsim kliedēt un dziedēt šīs 

vietas atmosfēru. Šajā ēkā dažādos laikos valdījušas 

dažādas varas, atstājot sava laika nospiedumus. 

Projektā būs sešas tematiskas ekspozīcijas, ko veidos 

Latvijas Okupācijas muzejs, biedrība „Mākslas telpa”, 

Latvijas Trimdas muzejs, Latvijas Naivās mākslas 

muzejs, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs un SIA 

„Kinolats”. Ekspozīcija aptvers ēkas 1. stāvu, 

pagrabtelpas, 5. un 6. stāvu, kā arī iekšpagalmus.

Desmit lietu stāsti par cilvēku 

un varu

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs iecerējis izstādi, 

kurā ar lietu starpniecību izstāstīs stāstus, parādot, cik 

daudzveidīgu, sazarotu un pārsteidzošu informāciju tās 

spēj sniegt. Stāstus stāstīs galvenie „stāstnieki” – desmit 

muzeja priekšmeti, tos papildinās un izvērsīs citi muzeja 

krājumā esošie priekšmeti. Tādējādi par izejas punktu 

izmantojot vienu konkrētu lietu, tiks atklāta ne tikai 

konkrēta cilvēka, bet arī dzimtas un līdzcilvēku, pilsētas un 

valsts likteņi varu maiņās 20. gs. Vēsture Izstāde

Jaunieši, 

pieaugušie

„Stūra mājā” 

Brīvības ielā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

30.04.14.–30.09.14. Brīvības iela Stūra māja

Jau vairākus gadus Brīvības ielas stūrī neizmantota stāv 

bijusī Valsts drošības komitejas ēka. 2014. gada 

pavasarī, atverot šo ēku, kas tautā tiek dēvēta par „Stūra 

māju”, ar liktens lietu stāstiem, izstādēm un dažādiem 

kultūras pasākumiem mēģināsim kliedēt un dziedēt šīs 

vietas atmosfēru. Šajā ēkā dažādos laikos valdījušas 

dažādas varas, atstājot sava laika nospiedumus. 

Projektā ietilps sešas tematiskas ekspozīcijas, ko veidos 

Latvijas Okupācijas muzejs, biedrība „Mākslas telpa”, 

Latvijas Trimdas muzejs, Latvijas Naivās mākslas 

muzejs, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs un SIA 

„Kinolats”. Ekspozīcija aptvers ēkas 1. stāvu, 

pagrabtelpas, 5. un 6. stāvu, kā arī iekšpagalmus. Draudzības (re)konstrukcija

Izstādes „Draudzības (re)konstrukcija” centrā ir attiecības 

– „draudzība”, kas tiek veidota, veidojas vai tiek uzturēta 

piespiedu apstākļos, kad lielvaru pārstāvji iedomājas 

„draudzēties” ar mazākām valstīm, iezīmējot savstarpējas 

attiecības, kas parastos apstākļos nerastos. Piemēram, 

PSRS lielajā „tautu draudzībā”, pavisam citā veidolā – 

ASV un Islandes attiecībās, vai arī vēl kādā no itin 

daudzajiem gadījumiem. Izstāde piedāvās šo attiecību, 

draudzību (re)konstrukcijas mākslas valodā. Izstādē tiks 

izmantoti gan arhīvu materiāli, gan mūsdienu mākslinieku 

darbi, kas reflektē par projekta tēmu.

Vizuālā māksla, 

fotogrāfija, 

vēsture, 

izglītība, 

multimedijs Izstāde

Jaunieši, 

pieaugušie

„Stūra mājā” 

Brīvības ielā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

30.04.14.–30.09.14. Brīvības iela Stūra māja

Jau vairākus gadus Brīvības ielas stūrī neizmantota stāv 

bijusī Valsts drošības komitejas ēka. 2014. gada 

pavasarī, atverot šo ēku, kas tautā tiek dēvēta par „Stūra 

māju”, ar liktens lietu stāstiem, izstādēm un dažādiem 

kultūras pasākumiem mēģināsim kliedēt un dziedēt šīs 

vietas atmosfēru. Šajā ēkā dažādos laikos valdījušas 

dažādas varas, atstājot sava laika nospiedumus. 

Projektā ietilps sešas tematiskas ekspozīcijas, ko veidos 

Latvijas Okupācijas muzejs, biedrība „Mākslas telpa”, 

Latvijas Trimdas muzejs, Latvijas Naivās mākslas 

muzejs, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs un SIA 

„Kinolats”. Ekspozīcija aptvers ēkas 1. stāvu, 

pagrabtelpas, 5. un 6. stāvu, kā arī iekšpagalmus. Liktens lietu muzejs

Liktens lietu muzejs aicina rīdziniekus ekspozīcijai pieteikt 

sev svarīgus priekšmetus un lietas, uzticot jaunajam 

muzejam dzīvesstāstus, kas saistīti ar priekšmetiem, kas 

mainījuši viņu dzīvi un vienmēr bijuši līdzās. 2014. gadā 

tiks vērtas durvis jaunam personīgās vēstures priekšmetu 

muzejam, kuru rīdzinieki būs veidojuši paši. Jaunā 

interaktīvās sociālās komunikācijas forma ieved 

priekšmetu un lietu pasaulē, veidojot ekspozīciju, kas cieši 

saistīta ar cilvēka dzīvi. Ekspozīciju papildinās videoekrāni 

ar priekšmetu stāstiem. Tiks arī izdota grāmata „Liktens 

lietas”, kas apkopos spilgtākos stāstus un priekšmetu 

attēlus. Projekta autore ir režisore un žurnāliste Ilona 

Brūvere. Mākslinieks – Artis Rutks. 

Mūzika, 

literatūra, 

vizuālā māksla, 

dizains, 

fotogrāfija, 

vēsture, 

izglītība, 

iedzīvotāju 

dalība, 

multimedijs, 

tradīcija

Prezentācija, 

izstāde, radošā 

darbnīca, akcija, 

TV/radio

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

„Stūra mājā” 

Brīvības ielā Bezmaksas liktenslietas.lv

30.04.14.–01.09.14. Brīvības iela Stūra māja

Jau vairākus gadus Brīvības ielas stūrī neizmantota stāv 

bijusī Valsts drošības komitejas ēka. 2014. gada 

pavasarī, atverot šo ēku, kas tautā tiek dēvēta par „Stūra 

māju”, ar liktens lietu stāstiem, izstādēm un dažādiem 

kultūras pasākumiem mēģināsim kliedēt un dziedēt šīs 

vietas atmosfēru. Šajā ēkā dažādos laikos valdījušas 

dažādas varas, atstājot sava laika nospiedumus. 

Projektā ietilps sešas tematiskas ekspozīcijas, ko veidos 

Latvijas Okupācijas muzejs, biedrība „Mākslas telpa”, 

Latvijas Trimdas muzejs, Latvijas Naivās mākslas 

muzejs, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs un SIA 

„Kinolats”. Ekspozīcija aptvers ēkas 1. stāvu, 

pagrabtelpas, 5. un 6. stāvu, kā arī iekšpagalmus. Latvieša koferis

Ļaužu izbraukšana no Latvijas ir notikusi daudzos lielos 

viļņos, kurus caur individuāliem stāstiem un cilvēku 

pieredzi paredzēts atspoguļot izstādē. Galvenais izstādes 

simbols ir koferis. Kofera piepildīšana ir aizbraucēju 

pēdējā izvēle un izšķiršanās par vērtībām – ko ņemt līdzi 

un ko atstāt. Latviešiem ļoti bieži tas, kas palika ārpus 

kofera, tika atstāts un zaudēts uz visiem laikiem. Izstādes 

mērķis ir parādīt, ko tad latvieši liek savos koferos, dažādu 

iemeslu dēļ atstājot dzimto zemi. Izstādes fokusā būs 

priekšmeti, kas izstāstīs stāstu ar savu īpašnieku atmiņu, 

vēsturisku fotogrāfiju, video un audio materiālu, 

datorgrafikas un animācijas palīdzību. Apmeklētāji tiks 

uztverti ne tikai kā pasīvi vērotāji no malas. Arī viņiem tiks 

lūgta atbilde uz jautājumu – ko tu ņemtu līdzi, ja rīt būtu 

jāatstāj Latvija uz nezināmu laiku? Vēsture Izstāde

Jaunieši, 

pieaugušie

„Stūra mājā” 

Brīvības ielā Bezmaksas lapamuzejs.lv

30.04.14.–31.10.14. Brīvības iela Stūra māja

Jau vairākus gadus Brīvības ielas stūrī neizmantota stāv 

bijusī Valsts drošības komitejas ēka. 2014. gada 

pavasarī, atverot šo ēku, kas tautā tiek dēvēta par „Stūra 

māju”, ar liktens lietu stāstiem, izstādēm un dažādiem 

kultūras pasākumiem mēģināsim kliedēt un dziedēt šīs 

vietas atmosfēru. Šajā ēkā dažādos laikos valdījušas 

dažādas varas, atstājot sava laika nospiedumus. 

Projektā ietilps sešas tematiskas ekspozīcijas, ko veidos 

Latvijas Okupācijas muzejs, biedrība „Mākslas telpa”, 

Latvijas Trimdas muzejs, Latvijas Naivās mākslas 

muzejs, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs un SIA 

„Kinolats”. Ekspozīcija aptvers ēkas 1. stāvu, 

pagrabtelpas, 5. un 6. stāvu, kā arī iekšpagalmus. Izstaigā „Stūra māju”!

Okupācijas muzeja projekts „Stūra māja” dos iespēju 

visplašākajai sabiedrībai iepazīties ar bijušās Valsts 

Drošības komitejas jeb čekas galveno mītni Rīgā, 

izveidojot izstādi par tās darbību Latvijā un sagatavojot 

ēkas apskates maršrutu. Cilvēki varēs apskatīt 

ieslodzījuma kameras, pagrabus, pastaigas laukumus, 

pratināmo personu pārvadājamo liftu un izmeklētāju 

kabinetus. Tas būs atklājums jaunajai paaudzei un valsts 

viesiem, vienlaikus arī piemiņa tiem, kas cietuši čekas ēkas 

sienās. Tā sauktajos čekas pagrabos būs instalācija no 

Nacionālās sardzes materiāliem, tiks eksponētas kameras 

un virtuve. Sestajā stāvā no augšas varēs novērtēt pastaigu 

laukumus un apskatīt šauro telpu pratināmo īslaicīgai 

novietošanai. Piektajā stāvā paredzēts stāsts par 

robežsardzes priekšnieku, ģenerāli Ludvigu Bolšteinu, 

kurš, protestējot pret Latvijas okupāciju, darba kabinetā 

nošāvās. Vēsture Izstāde, pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie

„Stūra mājā” 

Brīvības ielā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts omf.lv
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

01.05.14.–30.05.14. Ceļu karte Ziedoņdārza stāsti

Projekts „Ziedoņdārza stāsti” iecerēts kā satikšanās – 

vecmāmiņu un bērnudārza bērnu pastaigas mīsies ar 

studentu radošiem darbiem un ap parku dzīvojošo 

profesionālo mākslinieku aktivitātēm. Projekta ietvaros 

plānotas gandrīz 50 dažādas kultūras un sociālās 

aktivitātes ar plašu žanra daudzveidību – izstādes, 

videoinstalācijas un dzejas lasījumi, mūsdienu dejas un 

teātra priekšnesumi, koncerti, programma bērniem un 

aktivitātes jauniešiem, kā arī akcijas sociāli atbildīgas 

sabiedrības veidošanai. Ziedoņdārza stāsti

Projekta „Ziedoņdārza stāsti” ietvaros mēneša garumā 

katru darba dienu parkā notiks aktivitātes dažādām vecuma 

grupām. Pirmdienas būs iepazīšanās dienas, otrdienas – 

rotaļu dienas, trešdienās – sajūtu, bet ceturtdienās – sarunu 

dienas. Piektdienās plānoti daudzveidīgi Neparasto dienu 

pasākumi, kurus organizēs Latvijas Kultūras koledžas 

studenti sadarbībā ar profesionāliem māksliniekiem, 

fotogrāfiem, mūziķiem un citām ap Ziedoņdārzu 

dzīvojošajām radošajām personībām.

Mūzika, deja, 

literatūra, 

vizuālā māksla, 

dizains, 

fotogrāfija, 

iedzīvotāju 

dalība, 

multimedijs

Koncerts, 

performance, 

izstāde, 

pilsētvides 

objekts, 

diskusija/lekcija, 

radošā darbnīca

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Ziedoņdārzā Bezmaksas

01.05.2014. Izdzīvošanas komplekts Kartupeļu opera

Projekts „Kartupeļu opera” aicina tuvāk iepazīties un 

daudz jauna uzzināt par ikdienā tik ierasto un 

pašsaprotamo kartupeli. Projekts iekļauj:

- krāsainu uzvedumu visai ģimenei;

- akciju jauniem un ne tik jauniem „Draugs podā jeb 

Kartupeļa dienasgrāmata”;

- www.kartupelis.lv – no 2014. gada 1. janvāra sāks 

darboties interneta resurss, kurā populārzinātniskā veidā 

būs uzzināms viss par kartupeļiem.

Draugs podā jeb Kartupeļa 

dienasgrāmata

Projekta „Kartupeļu opera” ietvaros ikviens tiek aicināts 

iepazīt klātienē kartupeļa augšanas procesu, pašiem tos 

izaudzējot podā. Kopā izbaudīt vasaru, atrodot draugus, ar 

stāstiem un foto priecējot citus. Katrs iesaistītais saņems 

podu kartupeļu stādu – pirmo kartupeli jeb ciltstēvu. Par 

stāda labsajūtu ir jārūpējas visu aktivitātes laiku – no maija 

līdz oktobrim, veidojot kartupeļa dienasgrāmatu. Visas 

kartupeļa aktivitātes jāatspoguļo kartupeļa profilā projekta 

mājaslapā. Tas ir aicinājums kopā izbaudīt vasaru, atrodot 

draugus, ar stāstiem un foto priecējot citus. 

Fotogrāfija, 

izglītība, 

iedzīvotāju 

dalība, 

multimedijs, 

tradīcija

Radošā darbnīca, 

akcija, pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Visā Latvijā Bezmaksas kartupelis.lv

01.05.14.–30.05.14. Ceļu karte Deja iziet pilsētā

No 2014. gada pavasara līdz rudenim Rīga kļūs par 

atzītu starptautisku laikmetīgās dejas horeogrāfu 

darbības vietu, kuri sadarbībā ar latviešu jaunajiem 

dejas māksliniekiem iesaistīsies kopīgā izpētes un 

radošā procesā, lai iezīmētu pilsētvidē jaunas, dejai 

piemērotas vietas un radītu profesionālas laikmetīgas 

dejas izrādes ārpus tradicionālajām studijām, teātru 

ēkām un skatuvēm. Deja iziet pilsētā

Projekta „Deja iziet pilsētā” ietvaros pasaulslavenās beļģu 

kompānijas „Les Ballets C de la B” horeogrāfs Kūns 

Augustīnens uzturēsies Rīgā un vairāku nedēļu garumā 

strādās ar 10–12 latviešu horeogrāfiem un dejotājiem, 

attīstot izrādi kultūras pils „Ziemeļblāzma” telpās un parka 

teritorijā. Izrādes tapšanas process būs izglītojoša un 

mākslinieciska pieredze mūsu jaunajiem dejotājiem. 

Mēģinājumi un radošais process daļēji notiks apkaimes 

iedzīvotāju un nejaušu garāmgājēju klātbūtnē, organiski 

padarot viņus par mākslas procesa lieciniekiem.

Deja, izglītība, 

ielu māksla

Izrāde, radošā 

darbnīca, 

pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Kultūras pilī 

„Ziemeļblāzma” un 

parka teritorijā Bezmaksas theatre.lv

01.05.14.–31.05.14. Ceļu karte

Rīgas fotomēnesis 2014. 

Urban Viewfinders

2014. gada maijā notiks „Rīgas Fotomēnesis 2014. 

Urban Viewfinders”. Tā daudzveidīgā programma 

sastāv no izstādēm, projektiem pilsētvidē, fotogrāfu un 

mākslinieku prezentācijām, diskusijām un citām 

aktivitātēm, kopā veidojot savdabīgu fotokarti 

ceļojumam un dodot iespēju izpaust un apzināt 

mūsdienu fotogrāfijas aktualitātes. iRiga

Projekta „Rīgas Fotomēnesis 2014. Urban Viewfinders” 

ietvaros notiks fotogrāfiju konkurss, kurā varēs piedalīties 

ikviens. Mērķis ir atklāt un iepazīt Rīgu no iespējami 

dažādiem netipiskiem skatpunktiem. Projekts „iRiga” 

aizsācies jau 2013. gadā ar fotokonkursu neierobežotam 

profesionāļu un amatieru lokam – visiem, kam patīk 

fotografēt. Gada laikā tiek izvirzītas 11 tēmas, atbilstoši 

kurām autori aicināti elektroniski iesūtīt savas fotogrāfijas, 

kas publiski apskatāmas un novērtējamas interneta vietnē 

„Flickr”. Konkursa noslēgumā fotogrāfijas tiks atlasītas un 

eksponētas kopējā izstādē, kas tiks atklāta publiskai 

apskatei.

Fotogrāfija, 

iedzīvotāju 

dalība

Izstāde, festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas

01.05.14.-01.06.14. Rīgas karnevāls

  

3D karnevāls

  

Cilvēku atmiņas ir pārsteidzošas un dažādas. Viens 

atceras gadus, uzvārdus, sejas un notikumus, bet kāds 

cits – sajūtas, kas to visu pavada.

Tomēr viens cilvēks nekad nespēs piedzīvot visas 

sajūtas. Tāpēc „Sajūtu konteineros”, gluži kā Dainu 

skapī, tiek krātas dažādu cilvēku atmiņas par šīm 

īpašajām sajūtām. Skaistākās no tām tiks atklātas 

ikvienam trīsdimensionālā (3D) sajūtu karnevālā.

  

Sajūtu konteineri

Projekta "3D karnevāls" ietvaros tiks prezentēts 3D 

vizualizāciju labirints – ceļojums caur sajūtu istabām jeb 

"Sajūtu konteineri". To tapšanā piedalās: Antra Cilinska, 

Roberts Rubīns, Didzis Eglītis, Kaspars Braķis, Didzis 

Jaunzems, Elizabete Nīmane, Aija Liepiņa un Ingus Josts. 

Kino, 

iedzīvotāju 

dalība, 

multimedijs

Pilsētvides 

objekts, 

pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

05.05.14.–11.05.14. Izdzīvošanas komplekts Iesakņotāji

Projekta mērķis ir izveidot starppaaudžu komunikācijas 

platformu, kuras pamatā kā instrumenti tiek izmantoti 

dizains un dārzkopība. Projekts sastāv no trim daļām:

- senioru un bērnu iesaistīšana dārzkopībā;

- Rīgas apkaimju iedzīvotāju iesaistīšana sadarbībā ar 

projektu „Talkas”;

- aktivitātes Rīgas centrā, Esplanādē, iesaistot 

iepriekšējo posmu dalībniekus. Būs izveidota „zaļā 

telpa”, kas paredzēta izstāžu, koncertu, lekciju un 

tematisku diskusiju rīkošanai. Iesakņotāji apkaimēs

Projekta „Iesakņotāji” ietvaros notiks darbnīca 

„Iesakņotāji apkaimēs”, kurā seniori un bērni sēs un 

audzēs stādus. Izaudzētie stādi tiks stādīti Rīgas apkaimju 

zaļajās zonās, tā sekmējot pilsētvides sakārtošanu 

perifērijā un aktualizējot iedzīvotāju iesaistīšanos 

apkārtējās vides labiekārtošanā. Norises datumi var tikt 

mainīti atkarībā no laikapstākļiem.

Dizains, 

izglītība, 

iedzīvotāju 

dalība Radošā darbnīca

Bērni, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas riga2014.org

06.05.14.–13.06.14. Izdzīvošanas komplekts Es būšu muzejā

Latvijas Naivās mākslas muzejs ar starptautisku 

kolekciju popularizēs naivo mākslu un Latvijas kultūru 

Eiropā. Ikvienā slēpjas kāds radošais potenciāls, kam 

tikai nepieciešams impulss, lai tas izpaustos. Muzeja 

sauklis sabiedrības kreativitātes veicināšanas projektam 

– „Es būšu muzejā!” – rosinās ikvienu uzsākt radošu 

darbību vai atgriezties pie jau sen malā noliktām otām 

un pasteļkrītiņiem. Es būšu muzejā

Projekta „Es būšu muzejā” ietvaros Naivās mākslas 

muzejā notiks pavasara plenērs, kura laikā jau ierasti 

ikviens tiks aicināts atklāt savu radošo potenciālu, uzsākt 

radošu darbību vai atgriezties pie sen jau malā noliktām 

otām.

Vizuālā māksla, 

iedzīvotāju 

dalība Izstāde

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Peldošajā galerijā 

„Noass” un 

„Betanovuss”, AB 

dambī Bezmaksas noass.lv

06.05.2014. Okeāna alkas

Raiņa un Aspazijas 

lasījumi

2014. gada maijā, jūnijā, augustā un septembrī 

Esplanādē notiks literatūras lasījumi, kuros piedalīsies 

dažādu paaudžu un tautību 12 Latvijas un 24 Eiropas 

rakstnieki, aktualizējot 2015. gadā svinamo Raiņa un 

Aspazijas 150 gadu jubileju. Īpaši šim notikumam 

radītas esejas aktualizēs trimdas tematiku, un lasījumu 

apmeklētāji tiks iepazīstināti ar unikālo Raiņa un 

Aspazijas saraksti. Lasījumi notiks latviešu un angļu 

valodā. Eseju apkopojums iznāks grāmatas un e-

grāmatas formātā latviešu un angļu valodā. Raiņa un Aspazijas lasījumi

Projekta „Raiņa un Aspazijas lasījumi” ietvaros notiks 12 

sarīkojumi, kurā katrā tiksies divi ārzemju un viens 

Latvijas rakstnieks. Diskusiju vadīs moderators, piedalīsies 

arī tulkotāji. Iecerētais ģeogrāfiskais loks: Lietuva, 

Igaunija, Polija, Zviedrija, Norvēģija, Lielbritānija (īpaša 

uzmanība Skotijai un Velsai), Īrija, Vācija, Šveice, Spānija 

(īpašs akcents uz Kataloniju), Gruzija, Krievija un Turcija. 

Sarīkojumi notiks no plkst. 17 līdz 19. Literatūra

Diskusija/lekcija, 

festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Esplanādē Bezmaksas literature.lv

07.05.2014. Ceļu karte

Rīgas fotomēnesis 2014. 

Urban Viewfinders

2014. gada maijā notiks „Rīgas Fotomēnesis 2014. 

Urban Viewfinders”. Tā daudzveidīgā programma 

sastāv no izstādēm, projektiem pilsētvidē, fotogrāfu un 

mākslinieku prezentācijām, diskusijām un citām 

aktivitātēm, kopā veidojot savdabīgu fotokarti 

ceļojumam un dodot iespēju izpaust un apzināt 

mūsdienu fotogrāfijas aktualitātes. Kinofilmas par fotogrāfiju 

Projekta „Rīgas Fotomēnesis 2014. Urban Viewfinders” 

ietvaros tiks prezentētas vairākas filmas par fotogrāfiem un 

fotogrāfijas attīstību un aktualitātēm.

Kino, 

fotogrāfija

Festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

08.05.2014. Izdzīvošanas komplekts RīgaPunkts

Projekts „RīgaPunkts” iecerēts kā pasākumu 

komplekss, kuru apmeklētājs tiek saistošā, atraktīvā un 

praktiski izmantojamā formātā informēts par Rīgu kā 

radošu kultūras un zinātnes centru, apzinot gan kultūras 

mantojumu, gan inovatīvās parādības kultūras un 

zinātnes jomā. Programmas ietvaros paredzēts realizēt 

ciklu „Zinātnes kafejnīcas”, tematiskas izstādes, 

koncertus klubā „Nabaklab”, tematiskus radio 

raidījumus radio „Naba” un Zinātnes festivālu. Zinātnes kafejnīcas

Projekta „RīgaPunkts” ietvaros notiks dažādi ar zinātni 

saistīti pasākumi, tostarp sarunu cikls ar zinātniekiem 

„Zinātnes kafejnīcas”. Tā pasākumos būs iespēja klātienē 

satikt kādu zinātnieku un uzdot viņam jebkuru interesējošu 

jautājumu. „Zinātnes kafejnīcu” mērķis ir raisīt brīvu 

diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem 

zinātnes jautājumiem.

Mūzika, 

zinātne, izglītība

Koncerts, 

diskusija/lekcija, 

pasākums, 

TV/radio

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Universitātē, 

radio „Naba”, 

„Nabaklab” Bezmaksas rigapunkts.lv

08.05.14.–31.05.14. Ceļu karte

„Rīgas fotomēnesis 2014. 

Urban Viewfinders”

2014. gada maijā notiks „Rīgas Fotomēnesis 2014. 

Urban Viewfinders”. Tā daudzveidīgā programma 

sastāv no izstādēm, projektiem pilsētvidē, fotogrāfu un 

mākslinieku prezentācijām, diskusijām un citām 

aktivitātēm, kopā veidojot savdabīgu fotokarti 

ceļojumam un dodot iespēju izpaust un apzināt 

mūsdienu fotogrāfijas aktualitātes. 

Izstāde „Urban Viewfinders. 

Jaunā Baltijas un Ziemeļvalstu 

fotogrāfija”

Projekta „Rīgas Fotomēnesis 2014. Urban Viewfinders” 

centrālais pasākums būs Baltijas un Ziemeļvalstu autoru 

darbu izstāde „Urban Viewfinders. Jaunā Baltijas un 

Ziemeļvalstu fotogrāfija”. Tajā piedalīsies ap 15 autoru, 

kuri fokusējas uz cilvēku sevis meklējumiem šodienas 

urbānajā telpā – mijiedarbību starp privāto un publisko, 

lokālo un globālo, mentālo un fizisko. Vienlaikus izstādē 

tiks izvirzītas jaunās fotogrāfijas tendences un meklēti ceļi 

tradicionālo robežu pārvarēšanai. Izstāde laikā notiks 

vairākas diskusijas un portfolio skate.

Vizuālā māksla, 

fotogrāfija, 

izglītība

Prezentācija, 

izstāde, festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā Bezmaksas
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

08.05.2014. Ceļu karte Rīgas salas

Projekta „Rīgas salas” iecere ir atklāt romantisko, bet 

marginālo un daļēji nesapostīto, taču lēnām izzūdošo 

Rīgas daļu – salas. Tradicionālā sūkstīšanās un 

smaidošā skaudība, ka igauņiem salas ir, bet latviešiem 

– nav, šajā rakstnieces Gundegas Repšes un fotogrāfa 

Kaspara Gobas kopdarbā var iegūt ne vien izzinošo, 

literāro, vizuālo un faktoloģisko vērtību, bet arī siltināt 

rīdzinieku pašapziņu un paplašināt Rīgas identitātes 

ierastos rāmjus. Projekta „Rīgas salas” pasākumi ļaus 

rīdziniekiem un pilsētas viesiem iepazīties ar Rīgas 

esošajām un izzudušajām salām.

Grāmatas „Rīgas salas” 

atvēršana

Grāmatas „Rīgas salas” atvēršanas svētki notiks projekta 

„Rīgas fotomēnesis 2014. Urban Viewfinders” laikā, un 

tajā piedalīsies rakstniece Gundega Repše un fotogrāfs 

Kaspars Goba. Norises datums var tikt mainīts.

Literatūra, 

vizuālā māksla, 

fotogrāfija, ielu 

māksla

Izstāde, 

pilsētvides 

objekts

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas

09.05.2014. Ceļu karte

Rīgas fotomēnesis 2014. 

Urban Viewfinders

2014. gada maijā notiks „Rīgas Fotomēnesis 2014. 

Urban Viewfinders”. Tā daudzveidīgā programma 

sastāv no izstādēm, projektiem pilsētvidē, fotogrāfu un 

mākslinieku prezentācijām, diskusijām un citām 

aktivitātēm, kopā veidojot savdabīgu fotokarti 

ceļojumam un dodot iespēju izpaust un apzināt 

mūsdienu fotogrāfijas aktualitātes. Rīgas Fototirgus

Projekta „Rīgas Fotomēnesis 2014. Urban Viewfinders” 

ietvaros notiks „Rīgas Fototirgus”, kas būs tikšanās vieta 

fotožurnālu un grāmatu izdevējiem, pašizdevējiem, kā arī 

mākslas galerijām un citiem, kam interesē izdevumu 

aktualitātes. „Rīgas Fototirgus” notiks vienu nedēļas 

nogali, un tajā plašāka sabiedrība tiks iepazīstināta ar 

jaunākajiem fotoizdevumiem. Norises datums var tikt 

mainīts.

Fotogrāfija, 

iedzīvotāju 

dalība

Radošā darbnīca, 

festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas

10.05.2014. Izdzīvošanas komplekts Brīvības dārzs

Šis ir pētniecisks, estētiski ekoloģisks, uz sabiedrības 

dalību vērsts projekts, kā mērķis ir izveidot īstu pilsētas 

dārzu uz nama karnīzes un balkona Brīvības ielā 90. 

Projekta pamatideja ir rosināt domāt par pilsētas dārza 

ideju pašā pilsētas centrā un atgriezties pie 

pamatvērtībām, tradīcijām un senaizmirstām prasmēm 

jeb paša spēkiem uz palodzēm, balkoniem un terasēm 

izaudzēt augus – ēdamlietas un tautas medikamentus. 

„Brīvības dārza” atklāšanas 

pasākums

Projekta „Brīvības dārzs” ietvaros notiks kolektīva augu 

stādīšanas akcija un seminārs par pilsētas dārza 

izveidošanu uz palodzēm, balkonos un terasēs. Pasākuma 

ietvaros varēs iepazīties ar pilsētas dārzu iekopšanas 

pieredzi, iepazīstoties ar audzēšanas tradīcijām pilsētā un 

gūstot praktiskus padomus augu stādīšanā un kopšanā. No 

praktizējošiem dārzkopjiem varēs gūt padomus un saņemt 

rokasgrāmatu par augu audzēšanu uz palodzēm, balkonos 

un terasēs. Rokasgrāmata tiks sagatavota, pamatojoties uz 

pētījumiem par dārzkopības tradīcijām Rīgā, satura izveidē 

iesaistot gan mazdārziņu apsaimniekotājus, gan 

individuālus palodžu un balkonu dārzkopjus.

Izglītība, 

iedzīvotāju 

dalība, tradīcija Akcija, pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie

Brīvības ielā 90, 

nama iekšpagalmā 

jeb Vidzemes tirgus 

teritorijā Bezmaksas serde.lv

10.05.14.-11.05.14. Rīgas karnevāls Magic Dance Expo 2014

Starptautiskais dejas mākslas festivāls “Magic Dance 

Expo 2014” pulcēs visdažādāko stilu deju kolektīvus, 

individuālos māksliniekus un pedagogus, lai prezentētu 

ievērojamu dejas mākslas pārdzīvojumu. Divās hallēs, 

uz vairākām skatuvēm un deju grīdas līdztekus 

risināsies deju šovi, paraugdemonstrējumi un koncerti, 

kā arī vairāku deju virzienu čempionāti, konkursi un 

meistarklases. 

Deju uzvedums-šovs “Riga 

Magic Dance”

Starptautiskā dejas mākslas festivāla “Magic Dance Expo 

2014” ietvaros labākie Latvijas un ārvalstu profesionālie 

dejotāji un horeogrāfi, pazīstami mūziķi, TV zvaigznes un 

sportisti, kuri ar deju nav saistīti profesionāli, uzstāsies 

pārsteidzošā deju šovā, demonstrējot dejas sintēzi ar citiem 

mākslas veidiem. Tiks radīts divdaļīgs mūsdienu deju 

uzvedums, kurā apvienosies dejas tradīcija ar aktuālo, 

multikulturālo un daudzveidīgo. Klasiskā deja apvienosies 

ar modernajiem deju stiliem un improvizāciju, talantīgie 

mākslinieki dejas valodā ietērps skaņas, ūdens un uguns 

spēku.

Deja, 

multimedijs

Koncerts, izrāde, 

pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Starptautiskajā 

izstāžu centrā 

Ķīpsalā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts magicdanceexpo.lv

12.05.14.–18.05.14. Izdzīvošanas komplekts Iesakņotāji

Projekta mērķis ir izveidot starppaaudžu komunikācijas 

platformu, kuras pamatā kā instrumenti tiek izmantoti 

dizains un dārzkopība. Projekts sastāv no trim daļām:

- senioru un bērnu iesaistīšana dārzkopībā;

- Rīgas apkaimju iedzīvotāju iesaistīšana sadarbībā ar 

projektu „Talkas”;

- aktivitātes Rīgas centrā, Esplanādē, iesaistot 

iepriekšējo posmu dalībniekus. Būs izveidota „zaļā 

telpa”, kas paredzēta izstāžu, koncertu, lekciju un 

tematisku diskusiju rīkošanai. Iesakņotāji apkaimēs

Projekta „Iesakņotāji” ietvaros notiks darbnīca 

„Iesakņotāji apkaimēs”, kurā seniori un bērni sēs un 

audzēs stādus. Izaudzētie stādi tiks stādīti Rīgas apkaimju 

zaļajās zonās, tā sekmējot pilsētvides sakārtošanu 

perifērijā un aktualizējot iedzīvotāju iesaistīšanos 

apkārtējās vides labiekārtošanā. Norises datumi var tikt 

mainīti atkarībā no laikapstākļiem.

Dizains, 

izglītība, 

iedzīvotāju 

dalība Radošā darbnīca

Bērni, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas riga2014.org

13.05.2014. Okeāna alkas

Raiņa un Aspazijas 

lasījumi

2014. gada maijā, jūnijā, augustā un septembrī 

Esplanādē notiks literatūras lasījumi, kuros piedalīsies 

dažādu paaudžu un tautību 12 Latvijas un 24 Eiropas 

rakstnieki, aktualizējot 2015. gadā svinamo Raiņa un 

Aspazijas 150 gadu jubileju. Īpaši šim notikumam 

radītas esejas aktualizēs trimdas tematiku, un lasījumu 

apmeklētāji tiks iepazīstināti ar unikālo Raiņa un 

Aspazijas saraksti. Lasījumi notiks latviešu un angļu 

valodā. Eseju apkopojums iznāks grāmatas un e-

grāmatas formātā latviešu un angļu valodā. Raiņa un Aspazijas lasījumi

Projekta „Raiņa un Aspazijas lasījumi” ietvaros notiks 12 

sarīkojumi, kurā katrā tiksies divi ārzemju un viens 

Latvijas rakstnieks. Diskusiju vadīs moderators, piedalīsies 

arī tulkotāji. Iecerētais ģeogrāfiskais loks: Lietuva, 

Igaunija, Polija, Zviedrija, Norvēģija, Lielbritānija (īpaša 

uzmanība Skotijai un Velsai), Īrija, Vācija, Šveice, Spānija 

(īpašs akcents uz Kataloniju), Gruzija, Krievija un Turcija. 

Sarīkojumi notiks no plkst. 17 līdz 19. Literatūra

Diskusija/lekcija, 

festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Esplanādē Bezmaksas literature.lv
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

13.05.14.–17.05.14. Ceļu karte Blank Canvas

Ielu mākslas festivāls „Blank Canvas: art ground, crime 

ground, play ground?” tiek veidots ar mērķi raisīt 

diskusiju sabiedrības un profesionāļu vidē par ielu 

mākslu – vai tā sāk nobriest, lai kļūtu par mākslas tirgus 

daļu, ja ne Latvijā, tad Eiropā un pasaulē? Vai tā ir 

neganta rotaļa, kas balansē uz robežas ar huligānismu? 

Festivāla laikā norisināsies mākslinieku prezentāciju un 

diskusiju cikls, lai aktualizētu ielu mākslas tēmu 

sabiedrībā, kā arī ielu mākslinieki veidos mākslas 

darbus un instalācijas Rīgas ielās.

Blank Canvas: art ground, 

crime ground, play ground?

Festivāla „Blank Canvas: art ground, crime ground, play 

ground?” mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par ielu 

mākslu ar diskusiju, prezentāciju un mākslas darbu 

palīdzību. Ielu mākslas festivāla nedēļas norise ir sadalīta 

divās daļās.

Dienas daļā ielu mākslinieki iepriekš izvēlētās un 

saskaņotās vietās Rīgas centrā un apkaimēs ar interesentu 

un brīvprātīgo palīdzību veidos darbus. Vakara daļa ir 

veidota, lai auditorija tiktu iepazīstināta ar ielu mākslu un 

piesaistītu tai lielāku sabiedrības uzmanību, kā arī dotu 

iespēju interesentiem izglītoties, apmeklējot profesionāļu 

vadītas lekcijas, diksusijas un radošās darbnīca.

Vizuālā māksla, 

ielu māksla

Pilsētvides 

objekts, 

diskusija/lekcija, 

radošā darbnīca, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie

Radošajā kvartālā 

VEF teritorijā vai 

citviet Bezmaksas

14.05.14.–01.11.14. Dzintara ādere

Dzintars – Baltijas jūras 

dārgakmens

Ne visiem zināms, ka Latvijas teritorijā sensenos laikos 

bijušas tam laikam mūsdienīgākās dzintara apstrādes 

darbnīcas. Arheologi, rūpīgi daudzus gadus strādājot, 

šos dzintarus atraduši, un nu tos varēs ieraudzīt ikviens 

interesents. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs  glabā 

Latvijā visplašāko dzintara priekšmetu kolekciju no 

akmens laikmeta līdz mūsdienām, kas parāda dzintara 

apstrādes prasmju nepārtrauktu attīstību no 4. g. tūkst. 

pr. Kr. līdz 21. gs. Muzeja krājums ar arheoloģiskajās 

un etnogrāfiskajās ekspedīcijās iegūtajiem dzintara 

priekšmetiem un zinātnieku pētījumi veido unikālu 

kopumu (kopumā ap 15 000 priekšmetu).

Dzintars – Baltijas jūras 

dārgakmens

Rīgas pilī tiks atklāta Latvijas Nacionālā vēstures muzeja 

izstāde „Dzintars – Baltijas jūras dārgakmens”, kas rādīs 

izcilākos dažādu gadsimtu dzintara darinājumus un to 

tapšanas gaitu – no akmens laikmeta līdz mūsdienām. Kas 

ir slavenā dzintarā darinātā aļņa galva? Atklāj pats! 

Unikālos muzeja eksponātus papildinās un bagātinās 

multimediju iespējas, izstaigājot seno Dzintara ceļu. 

Izstādes informatīvo lauku paplašinās arī bukleti un 

suvenīru ražotāju „Nice Place” radītie suvenīri.

Vēsture, 

tradīcija Izstāde

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

vēstures muzejā, 

Rīgas pilī

Latvijas Nacionālais 

vēstures muzejs lnvm.lv

15.05.2014. Ceļu karte

Rīgas fotomēnesis 2014. 

Urban Viewfinders

2014. gada maijā notiks „Rīgas Fotomēnesis 2014. 

Urban Viewfinders”. Tā daudzveidīgā programma 

sastāv no izstādēm, projektiem pilsētvidē, fotogrāfu un 

mākslinieku prezentācijām, diskusijām un citām 

aktivitātēm, kopā veidojot savdabīgu fotokarti 

ceļojumam un dodot iespēju izpaust un apzināt 

mūsdienu fotogrāfijas aktualitātes. Kinofilmas par fotogrāfiju 

Projekta „Rīgas Fotomēnesis 2014. Urban Viewfinders” 

ietvaros tiks prezentētas vairākas filmas par fotogrāfiem un 

fotogrāfijas attīstību un aktualitātēm.

Kino, 

fotogrāfija

Festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

15.05.14.–31.05.14. Ceļu karte Rīgas salas

Projekta „Rīgas salas” iecere ir atklāt romantisko, bet 

marginālo un daļēji nesapostīto, taču lēnām izzūdošo 

Rīgas daļu – salas. Tradicionālā sūkstīšanās un 

smaidošā skaudība, ka igauņiem salas ir, bet latviešiem 

– nav, šajā rakstnieces Gundegas Repšes un fotogrāfa 

Kaspara Gobas kopdarbā var iegūt ne vien izzinošo, 

literāro, vizuālo un faktoloģisko vērtību, bet arī siltināt 

rīdzinieku pašapziņu un paplašināt Rīgas identitātes 

ierastos rāmjus. Projekta „Rīgas salas” pasākumi ļaus 

rīdziniekiem un pilsētas viesiem iepazīties ar Rīgas 

esošajām un izzudušajām salām. Izstāde „Rīgas salas”

Projekta „Rīgas fotomēnesis 2014. Urban Viewfinders” 

laikā tiks atklāta un divas nedēļas būs apskatāma izstāde 

„Rīgas salas”. Atklāšanā piedalīsies rakstniece Gundega 

Repše un fotogrāfs Kaspars Goba. Norises datums var tikt 

mainīts.

Literatūra, 

vizuālā māksla, 

fotogrāfija, ielu 

māksla

Izstāde, 

pilsētvides 

objekts

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas

15.05.14.–31.05.14. Ceļu karte Rīgas salas

Projekta „Rīgas salas” iecere ir atklāt romantisko, bet 

marginālo un daļēji nesapostīto, taču lēnām izzūdošo 

Rīgas daļu – salas. Tradicionālā sūkstīšanās un 

smaidošā skaudība, ka igauņiem salas ir, bet latviešiem 

– nav, šajā rakstnieces Gundegas Repšes un fotogrāfa 

Kaspara Gobas kopdarbā var iegūt ne vien izzinošo, 

literāro, vizuālo un faktoloģisko vērtību, bet arī siltināt 

rīdzinieku pašapziņu un paplašināt Rīgas identitātes 

ierastos rāmjus. Projekta „Rīgas salas” pasākumi ļaus 

rīdziniekiem un pilsētas viesiem iepazīties ar Rīgas 

esošajām un izzudušajām salām.

Izstāde „Rīgas salas” āra 

ekspozīcija 

Projekta „Rīgas fotomēnesis 2014. Urban Viewfinders” 

laikā tiks atklāta un divas nedēļas būs apskatāma izstādes 

„Rīgas salas” āra ekspozīcija. Atklāšanā piedalīsies 

rakstniece Gundega Repše un fotogrāfs Kaspars Goba. 

Norises datums var tikt mainīts.

Literatūra, 

vizuālā māksla, 

fotogrāfija, ielu 

māksla

Izstāde, 

pilsētvides 

objekts

Jaunieši, 

pieaugušie Rīgas pilsētvidē Bezmaksas
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

15.05.2014. Okeāna alkas

Akadēmiskie lasījumi 

„21. gadsimta saturs” 

Akadēmiskie lasījumi „21. gadsimta saturs” un izstāde 

„Grāmata 1514–2014” būs stāsts par lasīšanas 

paradumu maiņu: 1514: manuskripti un drukāto 

grāmatu bums, 2014: drukāto un digitālo grāmatu 

līdzāspastāvēšana. 21. gadsimta saturs 

Akadēmiskie lasījumi „21. gadsimta saturs” būs veltīti 

cilvēces lasīšanas vēsturei. Rokrakstu grāmatas nomaiņa ar 

iespiesto grāmatu ir īstens force majeure kultūras, sociālajā 

un ekonomikas vidē. Pamattēmas: grāmatniecības 

mantojums 500 gadu garumā, bibliotēkas kā kultūras, 

izglītības, pētniecības un sociālie centri, elektroniskā vide 

un digitālās publikācijas. Lasījumos būs iespēja dzirdēt 

pasaules mēroga speciālistu viedokli par šiem tematiem. 

Norises datums var tikt mainīts. Literatūra Diskusija/lekcija

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts lnb.lv

15.05.14.–03.08.14. Izdzīvošanas komplekts

Izstāde „Lauki” 

(„Fields”) un to 

pavadošie festivāla 

„Māksla+Komunikācija 

2014” pasākumi

Jauno mediju kultūras centrs „RIXC” rīko vērienīgu 

starptautisku mediju mākslas izstādi „Lauki”, kas risina 

mūsdienu sabiedrības, vides un tehnoloģiju ilgtspējības 

jautājumus. Izstādi notiks ikgadējā starptautiskā 

festivāla „Māksla+Komunikācija” ietvaros, kas izceļas 

ar tēmu novatorismu. Ik gadu festivāls pulcē ap simts 

dalībnieku no Latvijas, Eiropas un citām pasaules 

valstīm. Festivāls papildinās izstādi ar performancēm, 

radošām darbnīcām, eksperimentālu filmu programmu, 

konferenci un mākslinieku prezentācijām. Lauki

Starptautiskā mediju mākslas izstāde „Lauki” iepazīstinās 

ar mākslas un tehnoloģiju zinātnes paralēlām attīstības 

līnijām. Izstādē būs skatāmi gan vēsturiski darbi no 

dažādām Eiropas muzeju un galeriju kolekcijām, kas 

aplūko to, kā zinātnes izgudrojumi un mediju tehnoloģijas 

tikušas izmantotas 20. gadsimta mākslā, kā arī apmeklētāji 

varēs iepazīt visjaunākās tendences jaunu pieeju un formu 

meklējumos 21. gadsimta mākslas praksēs Latvijā, Baltijā, 

Eiropā un pasaulē. Izstādi papildinās festivāls 

„Māksla+Komunikācija” ar performancēm, radošām 

darbnīcām, eksperimentālu filmu programmu, konferenci 

un mākslinieku prezentācijām.

Vizuālā māksla, 

zinātne, 

izglītība, 

iedzīvotāju 

dalība, 

multimedijs

Performance, 

prezentācija, 

izstāde, 

diskusija/lekcija, 

konference, 

radošā darbnīca, 

festivāls

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

LNMM izstāžu zālē 

„Arsenāls”, „RIXC” 

Mediju telpā, Spīķeru 

radošajā kvartālā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts rixc.lv/14

16.05.2014. Okeāna alkas Ērģeļmūzika BACH zīmē

Pasaules mūzikas neizsmeļams „okeāns” ir J. S. Bahs 

un mūzika, kas radusies viņa vārda un personības 

inspirācijas ietekmē pasaules un latviešu skaņražu 

mākslā. Pirmo reizi Latvijā tiek veidots vienots koncertu 

cikls – Rīgas Doma, Liepājas Svētās Trīsvienības 

katedrāles un Dubultu evaņģēliski luteriskās baznīcas 

sadarbības projekts, kas vainagosies ar katrai no tām 

speciāli komponēta latviešu komponistu skaņdarba 

pirmatskaņojumu un visu trīs jaundarbu – cikla 

„Latviešu triloģijas ērģelēm” – pasaules 

pirmatskaņojumu Rīgas Domā. Kopumā projektā 

piedalās vairāk nekā 20 Latvijas ērģelnieku, kā arī kori, 

dziedātāji, instrumentālisti un LNS orķestris.

„Ērģeļmūzika BACH zīmē” 

atklāšanas koncerts

Projekta „Ērģeļmūzika BACH zīmē” ietvaros tiks 

prezentēta pirmā koncertprogramma. Mūzika, vēsture

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie Rīgas Domā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

17.05.2014. Okeāna alkas Dzimuši Rīgā

Koncertu cikls „Dzimuši Rīgā” akcentē Rīgu, kā 

saistošo – šobrīd izcilās pasaules mūzikas zvaigznes 

vienojošo vietu. Vietu, kurā šie izcilie mākslinieki ir 

uzsākuši savas muzikālās gaitas, un vietu, kas devusi 

Eiropai un visai pasaulei tik daudz lielisku mūziķu. Ingas Kalnas koncerts

Koncertu cikla „Dzimuši Rīgā” ietvaros notiks Ingas 

Kalnas koncerts. Rīgā dzimusī Inga Kalna (soprāns) ir 

starptautiski atzīta soliste, kura uzstājusies Itālijā, Francijā, 

Anglijā, Kanādā, ASV, Izraēlā, Zviedrijā, Somijā, Šveicē, 

Nīderlandē un citviet pasaulē. Viņas repertuārā ierasti ir 

Rietumeiropas komponistu gandrīz visu slaveno operu 

liriskā soprāna partijas. Mūzika Koncerts

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

operā opera.lv opera.lv

17.05.2014. Ceļu karte

Rīgas fotomēnesis 2014. 

Urban Viewfinders

2014. gada maijā notiks „Rīgas Fotomēnesis 2014. 

Urban Viewfinders”. Tā daudzveidīgā programma 

sastāv no izstādēm, projektiem pilsētvidē, fotogrāfu un 

mākslinieku prezentācijām, diskusijām un citām 

aktivitātēm, kopā veidojot savdabīgu fotokarti 

ceļojumam un dodot iespēju izpaust un apzināt 

mūsdienu fotogrāfijas aktualitātes. Kaimiņi

Projekta „Rīgas Fotomēnesis 2014. Urban Viewfinders” 

ietvaros Muzeju nakts laikā vairākās vietās pilsētvidē 

notiks fotogrāfiju izstādes „Kaimiņi” atklāšana. Izstādē 

būs apskatāmi vairāku fotogrāfu darbi, kas atklās atšķirīgo 

un kopīgo Rīgas apkaimju sejās.

Vizuālā māksla, 

fotogrāfija

Radošā darbnīca, 

festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Rīgas pilsētvidē Bezmaksas

17.05.14.–01.10.14. Izdzīvošanas komplekts Es būšu muzejā

Latvijas Naivās mākslas muzejs ar starptautisku 

kolekciju popularizēs naivo mākslu un Latvijas kultūru 

Eiropā. Ikvienā slēpjas kāds radošais potenciāls, kam 

tikai nepieciešams impulss, lai tas izpaustos. Muzeja 

sauklis sabiedrības kreativitātes veicināšanas projektam 

– „Es būšu muzejā!” – rosinās ikvienu uzsākt radošu 

darbību vai atgriezties pie jau sen malā noliktām otām 

un pasteļkrītiņiem. Es būšu muzejā

Projekta „Es būšu muzejā” ietvaros uz vasaras sezonu tiks 

atvērta un līdz pat oktobrim būs apskatāma Latvijas 

Naivās mākslas muzeja pamatekspozīcija. AB dambī 

izvietotajā muzejā tiks prezentēti darbi no dažādām 

pasaules valstīm. Muzeja aktivitātēs tiks iesaistīti gan 

mākslas jomas profesionāļi un mākslinieki, gan iedzīvotāji 

un pilsētas viesi.

Vizuālā māksla, 

iedzīvotāju 

dalība Izstāde

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Peldošajā galerijā 

„Noass” un 

„Betanovuss”, AB 

dambī Bezmaksas noass.lv
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

17.05.14.–22.06.14. Izdzīvošanas komplekts Es būšu muzejā

Latvijas Naivās mākslas muzejs ar starptautisku 

kolekciju popularizēs naivo mākslu un Latvijas kultūru 

Eiropā. Ikvienā slēpjas kāds radošais potenciāls, kam 

tikai nepieciešams impulss, lai tas izpaustos. Muzeja 

sauklis sabiedrības kreativitātes veicināšanas projektam 

– „Es būšu muzejā!” – rosinās ikvienu uzsākt radošu 

darbību vai atgriezties pie jau sen malā noliktām otām 

un pasteļkrītiņiem. Es būšu muzejā

Projekta „Es būšu muzejā” ietvaros paralēli Latvijas 

Naivās mākslas muzeja pamatekspozīcijai līdz vasaras 

saulgriežiem būs iespējams apskatīt arī starptautiskā 

autsaideru un naivās mākslas festivāla ekspozīciju „Fest 

Naive Maskava–Rīga”.

Vizuālā māksla, 

iedzīvotāju 

dalība Izstāde

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Peldošajā galerijā 

„Noass” un 

„Betanovuss”, AB 

dambī Bezmaksas noass.lv

18.05.2014. Okeāna alkas

Latviešu komponisti 

pasaules horeogrāfu 

baleta versijās 

LNO pasaules pirmizrādi piedzīvos trīs jauni baleta 

viencēlieni ar izcilu latviešu komponistu Pētera Vaska, 

Riharda Dubras un Georga Pelēča mūziku. Latviešu 

komponistu mūzika patiesi uzrunājusi spilgtākos 

mūsdienu ārvalstu horeogrāfus: Demisu Volpi (Demis 

Volpi) , Mario Radačovski (Mário Radačovský)  un 

Timu Raštonu (Tim Rushton) . 

Latviešu komponisti pasaules 

horeogrāfu baleta versijās 

Izrādē „Latviešu komponisti pasaules horeogrāfu baleta 

versijās” tiks piedāvāti trīs jauni baleta viencēlieni, ko 

veidojuši trīs ārvalstu horeogrāfi: argentīniešu izcelsmes 

horeogrāfs, kurš mācījies Štutgartē un kura darbus iestudē 

gan Eiropā, gan Amerikā, Demiss Volpi (Demis Volpi) , 

Bratislavas Baleta vadītājs Mario Radačovskis (Mário 

Radačovský)  un britu horeogrāfs, Dānijas Dejas teātra 

vadītājs Tims Raštons (Tim Rushton) . Izrādē piedalīsies 

arī Latvijas Nacionālā baleta mākslinieki un orķestris. Mūzika, deja Izrāde

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

operā opera.lv opera.lv

19.05.2014. Brīvības iela Brīvības skrējiens

„Brīvības skrējiens” ir masveidīgākais tematiskās līnijas 

„Brīvības iela” pasākums, kurā piedalīsies arī viesi no 

citām pasaules valstīm. „Brīvības iela” ir simboliska 

skatuve, zīmju sistēma, stāsts par vēsturi un kariem, par 

kuriem varam teikt, ka tie beidzās tikai vakar, lai arī ir 

pagājis jau varbūt vesels gadsimts. Brīvības skrējiens

2014. gadā, kad Rīga būs Eiropas kultūras galvaspilsēta, 

gadskārtējo maratonu aizsāks Brīvības skrējiens, kas, 

visticamāk, notiks vienā no galvenajām pilsētas ielām – 

Brīvības ielā. Sports, vēsture Pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Brīvības ielā Nordea Rīgas maratons nordearigasmaratons.lv

19.05.14.–25.05.14. Izdzīvošanas komplekts Iesakņotāji

Projekta mērķis ir izveidot starppaaudžu komunikācijas 

platformu, kuras pamatā kā instrumenti tiek izmantoti 

dizains un dārzkopība. Projekts sastāv no trim daļām:

- senioru un bērnu iesaistīšana dārzkopībā;

- Rīgas apkaimju iedzīvotāju iesaistīšana sadarbībā ar 

projektu „Talkas”;

- aktivitātes Rīgas centrā, Esplanādē, iesaistot 

iepriekšējo posmu dalībniekus. Būs izveidota „zaļā 

telpa”, kas paredzēta izstāžu, koncertu, lekciju un 

tematisku diskusiju rīkošanai. Iesakņotāji apkaimēs

Projekta „Iesakņotāji” ietvaros notiks darbnīca 

„Iesakņotāji apkaimēs”, kurā seniori un bērni sēs un 

audzēs stādus. Izaudzētie stādi tiks stādīti Rīgas apkaimju 

zaļajās zonās, tā sekmējot pilsētvides sakārtošanu 

perifērijā un aktualizējot iedzīvotāju iesaistīšanos 

apkārtējās vides labiekārtošanā. Norises datumi var tikt 

mainīti atkarībā no laikapstākļiem.

Dizains, 

izglītība, 

iedzīvotāju 

dalība Radošā darbnīca

Bērni, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas riga2014.org

20.05.2014. Okeāna alkas

Raiņa un Aspazijas 

lasījumi

2014. gada maijā, jūnijā, augustā un septembrī 

Esplanādē notiks literatūras lasījumi, kuros piedalīsies 

dažādu paaudžu un tautību 12 Latvijas un 24 Eiropas 

rakstnieki, aktualizējot 2015. gadā svinamo Raiņa un 

Aspazijas 150 gadu jubileju. Īpaši šim notikumam 

radītas esejas aktualizēs trimdas tematiku, un lasījumu 

apmeklētāji tiks iepazīstināti ar unikālo Raiņa un 

Aspazijas saraksti. Lasījumi notiks latviešu un angļu 

valodā. Eseju apkopojums iznāks grāmatas un e-

grāmatas formātā latviešu un angļu valodā. Raiņa un Aspazijas lasījumi

Projekta „Raiņa un Aspazijas lasījumi” ietvaros notiks 12 

sarīkojumi, kurā katrā tiksies divi ārzemju un viens 

Latvijas rakstnieks. Diskusiju vadīs moderators, piedalīsies 

arī tulkotāji. Iecerētais ģeogrāfiskais loks: Lietuva, 

Igaunija, Polija, Zviedrija, Norvēģija, Lielbritānija (īpaša 

uzmanība Skotijai un Velsai), Īrija, Vācija, Šveice, Spānija 

(īpašs akcents uz Kataloniju), Gruzija, Krievija un Turcija. 

Sarīkojumi notiks no plkst. 17 līdz 19. Literatūra

Diskusija/lekcija, 

festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Esplanādē Bezmaksas literature.lv

22.05.2014. Ceļu karte

Rīgas fotomēnesis 2014. 

Urban Viewfinders

2014. gada maijā notiks „Rīgas Fotomēnesis 2014. 

Urban Viewfinders”. Tā daudzveidīgā programma 

sastāv no izstādēm, projektiem pilsētvidē, fotogrāfu un 

mākslinieku prezentācijām, diskusijām un citām 

aktivitātēm, kopā veidojot savdabīgu fotokarti 

ceļojumam un dodot iespēju izpaust un apzināt 

mūsdienu fotogrāfijas aktualitātes. Kinofilmas par fotogrāfiju 

Projekta „Rīgas Fotomēnesis 2014. Urban Viewfinders” 

ietvaros tiks prezentētas vairākas filmas par fotogrāfiem un 

fotogrāfijas attīstību un aktualitātēm.

Kino, 

fotogrāfija

Festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts
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22.05.14.–20.07.14. Okeāna alkas Horizontu meklējot

Starptautiskās laikmetīgās mākslas izstādes „Horizontu 

meklējot” uzmanības centrā ir mākslas meklējošais 

raksturs, kas saistīts ar mākslas būtību – tiekšanos pēc 

ideāla, vēlmi atrasties neizzinātajos krustpunktos. 

Izstādi veido septiņas sadaļas, kas savā struktūrā rada 

jaunu ideālu pasauli un vienlaikus visas kopā atspoguļo 

vienu meklēšanas ceļa algoritmu, kurā ir gan atklājuma 

prieks, gan maldu posms, gan īslaicīgas harmonijas 

ilūzija.

Starptautiska laikmetīgās 

mākslas izstāde „Horizontu 

meklējot”

Starptautiskajā laikmetīgās mākslas izstādē „Horizontu 

meklējot” aktualizētā horizonta meklēšana ir ne tikai 

ideālisma iezīmētais Dullā Daukas ceļš uz fiziski 

neaizsniedzamo horizontu, bet arī indivīda (mikrokosmosa) 

līdzsvara tieksme Visuma plašumā (makrokosmosā) un 

vēlēšanās izprast pasaules kārtību. Izstādes kuratore - Ieva 

Kulakova.

Mūzika, 

literatūra, 

vizuālā māksla Izstāde

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Dzelzceļa 

muzejā

Latvijas Dzelzceļa 

muzejs ica.lv

23.05.14.–02.08.14. Dzintara ādere

Starptautiska izstāde 

„Dzintars mūsdienu 

laikmetīgajās mākslas 

rotās”

Galerija „Putti” īstenos starptautisku mūsdienu 

laikmetīgo rotu izstādi, piedaloties Latvijas un ārvalstu 

rotu māksliniekiem. Izstādes pamatideja ir atspoguļot 

dzintaru kā materiālu konceptuālā un mūsdienīgā rotā 

atbilstoši profesionālas mākslas kritērijiem. 

Mākslinieku izvēlē par pamatu ņemta senā Dzintara 

ceļu sauszemes karte. 

Starptautiska izstāde 

„Dzintars mūsdienu 

laikmetīgajās mākslas rotās”

Izstādes „Dzintars mūsdienu laikmetīgajās mākslas rotās” 

pamatideja ir atspoguļot dzintaru kā materiālu laikmetīgā 

un mūsdienīgā rotā atbilstoši profesionālas mākslas 

kritērijiem. Izstādē piedalās Latvijas un ārvalstu laikmetīgo 

rotu mākslinieki. Izstādes dalībnieki ir atpazīstamību 

guvuši mūsdienu rotu mākslinieki no tām valstīm, kas 

vēsturiski atradušās uz sauszemes „Dzintara ceļa” – 

Krievija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Čehija, Austrija, 

Slovēnija, Ungārija un Itālija.

Vizuālā māksla, 

dizains Izstāde

Jaunieši, 

pieaugušie

Mākslas galerijā 

„Putti”, Mārstaļu ielā 

16, Vecrīgā Bezmaksas putti.lv

25.05.2014. Okeāna alkas Ērģeļmūzika BACH zīmē

Pasaules mūzikas neizsmeļams „okeāns” ir J. S. Bahs 

un mūzika, kas radusies viņa vārda un personības 

inspirācijas ietekmē pasaules un latviešu skaņražu 

mākslā. Pirmo reizi Latvijā tiek veidots vienots koncertu 

cikls – Rīgas Doma, Liepājas Svētās Trīsvienības 

katedrāles un Dubultu evaņģēliski luteriskās baznīcas 

sadarbības projekts, kas vainagosies ar katrai no tām 

speciāli komponēta latviešu komponistu skaņdarba 

pirmatskaņojumu un visu trīs jaundarbu – cikla 

„Latviešu triloģijas ērģelēm” – pasaules 

pirmatskaņojumu Rīgas Domā. Kopumā projektā 

piedalās vairāk nekā 20 Latvijas ērģelnieku, kā arī kori, 

dziedātāji, instrumentālisti un LNS orķestris.

„Ērģeļmūzika BACH zīmē” 

pirmā koncertprogramma

Projekta „Ērģeļmūzika BACH zīmē” ietvaros tiks 

prezentēta pirmā koncertprogramma. Mūzika, vēsture

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie

Liepājas Sv. 

Trīsvienības 

katedrālē

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

27.05.2014. Okeāna alkas

Raiņa un Aspazijas 

lasījumi

2014. gada maijā, jūnijā, augustā un septembrī 

Esplanādē notiks literatūras lasījumi, kuros piedalīsies 

dažādu paaudžu un tautību 12 Latvijas un 24 Eiropas 

rakstnieki, aktualizējot 2015. gadā svinamo Raiņa un 

Aspazijas 150 gadu jubileju. Īpaši šim notikumam 

radītas esejas aktualizēs trimdas tematiku, un lasījumu 

apmeklētāji tiks iepazīstināti ar unikālo Raiņa un 

Aspazijas saraksti. Lasījumi notiks latviešu un angļu 

valodā. Eseju apkopojums iznāks grāmatas un e-

grāmatas formātā latviešu un angļu valodā. Raiņa un Aspazijas lasījumi

Projekta „Raiņa un Aspazijas lasījumi” ietvaros notiks 12 

sarīkojumi, kurā katrā tiksies divi ārzemju un viens 

Latvijas rakstnieks. Diskusiju vadīs moderators, piedalīsies 

arī tulkotāji. Iecerētais ģeogrāfiskais loks: Lietuva, 

Igaunija, Polija, Zviedrija, Norvēģija, Lielbritānija (īpaša 

uzmanība Skotijai un Velsai), Īrija, Vācija, Šveice, Spānija 

(īpašs akcents uz Kataloniju), Gruzija, Krievija un Turcija. 

Sarīkojumi notiks no plkst. 17 līdz 19. Literatūra

Diskusija/lekcija, 

festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Esplanādē Bezmaksas literature.lv

29.05.2014. Ceļu karte

Rīgas fotomēnesis 2014. 

Urban Viewfinders

2014. gada maijā notiks „Rīgas Fotomēnesis 2014. 

Urban Viewfinders”. Tā daudzveidīgā programma 

sastāv no izstādēm, projektiem pilsētvidē, fotogrāfu un 

mākslinieku prezentācijām, diskusijām un citām 

aktivitātēm, kopā veidojot savdabīgu fotokarti 

ceļojumam un dodot iespēju izpaust un apzināt 

mūsdienu fotogrāfijas aktualitātes. Kinofilmas par fotogrāfiju 

Projekta „Rīgas Fotomēnesis 2014. Urban Viewfinders” 

ietvaros tiks prezentētas vairākas filmas par fotogrāfiem un 

fotogrāfijas attīstību un aktualitātēm.

Kino, 

fotogrāfija

Festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

29.05.14.–29.06.14. Izdzīvošanas komplekts Vai Rīga jau gatava

Pilsēta, kas laika posmos ir bijusi amatniecības un 

rūpniecības centrs, tagad sevī apkopo lielāko daļu no 

Latvijas dizaina pārstāvjiem. Rīga ir mūžīgā pilsēta, kas 

vienmēr ir attīstībā. Pilsētai ir bagāta vēsture, rosīga 

tagadne un daudzsološa nākotne. Latvijas Mākslas 

akadēmijas jaunie dizaineri piedāvās caur dizaina 

perspektīvu izzināt, kas Rīgā mainījies. Dizains 2014

Projekta „Vai Rīga jau gatava” un Latvijas Mākslas 

akadēmijas Dizaina diplomandu dienas ietvaros tiks rīkota 

izstāde „Dizains 2014”, kas plašākai publikai piedāvās 

iepazīties ar Rīgas amatniecības, industrijas un inovācijas 

mijiedarbību jaunu vai uzlabotu dizaina produktu 

ieviešanā.

Dizains, 

zinātne, izglītība Izstāde

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Mākslas 

akadēmijā Bezmaksas lma.lv
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

30.05.14.–01.07.14. Okeāna alkas

Skaņu mākslas izstāde 

„Skan II” 

Izstāde „Skan II” ir turpinājums 2007. gadā notikušajai 

pirmajai Baltijas skaņu mākslas izstādei „Skan”. Tā tiks 

atklāta 2014. gada aprīlī un būs apskatāma visas 

vasaras garumā. Izstādē varēs aplūkot šobrīd pasaulē 

aktuālāko, skaņu mākslas žanrā strādājošo mākslinieku 

sniegumu.

Skaņu mākslas izstāde „Skan 

II” 

Skaņu mākslas izstādes „Skan II” mērķis ir sniegt tās 

apmeklētājiem iespēju iepazīt novatoriskas laikmetīgās 

mākslas formas, kā arī atgādināt par Rīgas īpašo 

arhitektūras mantojumu. Izstādē „Skan II” piedalīsies 

Latvijas un ārvalstu mākslinieki: Evelīna Deičmane, 

Voldemārs Johansons, Leif Elggren  un Carl Michael Von 

Hauswolff , Anke Eckardt , Michael J. Schumacher , 

Edwin van der Heide , Arnaud Jacobs , Signe Liden , 

David Helbich , Thomas Rutgers  un Jitske Blom , Tommi 

Gronlund  un Petteri Nisunen , Stefan Roigk , Pascal 

Broccolichi , Max Eastley , Deadbeat .

Mūzika, vizuālā 

māksla

Performance, 

izstāde

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Universitātes 

Botāniskajā dārzā un 

Rīgas pilsētvidē Bezmaksas skanumezs.lv

30.05.14.–05.10.14. Rīgas karnevāls Esplanāde 2014

Rīgas stars glabāts un sargāts vienmēr – pat 

vistumšākajos laikos. Esplanāde ir viena no tām Rīgas 

vietām, kurai jau sen bijusi īpaša nozīme Rīgas garīgajā 

telpā. Vecākie rīdzinieki, iespējams, atceras šeit 

notikušos Latvijas brīvvalsts Dziesmu un deju svētkus, 

citam šī vieta atsauc atmiņā romantisku vakaru 

slidotavā zem zvaigžņotām debesīm, bet vēl kādam tā 

saistās ar garīgo pacēlumu un kopības izjūtu, kas 

piedzīvota Dzejas dienās pie Raiņa pieminekļa. Esplanāde 2014

Esplanādes parkā, laukumā pretim Raiņa piemineklim, 

darbosies nodibinājuma „Rīga 2014” atvērtais birojs – 

„Esplanāde 2014”, kurā varēs uzzināt par Eiropas kultūras 

galvaspilsētas gada jaunumiem, vērot un piedalīties 

daudzveidīgās kultūras norisēs. Šī būs īstā vieta, kur 

diskutēt par to, kādu Rīgu katrs vēlētos redzēt, vieta, kur 

satikt un atrast domubiedrus, vieta, kur justies kā mājās un 

izbaudīt bezmaksas wi-fi iespējas. Pierakstam nav nozīmes 

– mēs visi kaut vai uz brīdi varam būt rīdzinieki 2014. 

gadā Eiropas kultūras galvaspilsētā! Rīgas stars jau 

pieņemas spēkā! Norises datumi var tikt mainīti. Visas Visi

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Esplanādē Bezmaksas riga2014.org

01.06.2014. Okeāna alkas Ērģeļmūzika BACH zīmē

Pasaules mūzikas neizsmeļams „okeāns” ir J. S. Bahs 

un mūzika, kas radusies viņa vārda un personības 

inspirācijas ietekmē pasaules un latviešu skaņražu 

mākslā. Pirmo reizi Latvijā tiek veidots vienots koncertu 

cikls – Rīgas Doma, Liepājas Svētās Trīsvienības 

katedrāles un Dubultu evaņģēliski luteriskās baznīcas 

sadarbības projekts, kas vainagosies ar katrai no tām 

speciāli komponēta latviešu komponistu skaņdarba 

pirmatskaņojumu un visu trīs jaundarbu – cikla 

„Latviešu triloģijas ērģelēm” – pasaules 

pirmatskaņojumu Rīgas Domā. Kopumā projektā 

piedalās vairāk nekā 20 Latvijas ērģelnieku, kā arī kori, 

dziedātāji, instrumentālisti un LNS orķestris.

„Ērģeļmūzika BACH zīmē” 

pirmā koncertprogramma

Projekta „Ērģeļmūzika BACH zīmē” ietvaros tiks 

prezentēta pirmā koncertprogramma. Mūzika, vēsture

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie

Dubultu evaņģēliski 

luteriskajā baznīcā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

01.06.2014. Rīgas karnevāls Bērnu Eiropas karnevāls

Bērnu Eiropas karnevāls būs izklaidējošs un izglītojošs 

pasākums, kas bērniem radīs iespaidu par Eiropas 

daudzveidību, kultūru un tradīcijām. Pasākumā būs 

plaša izklaidējoša programma, kas aizraujošā veidā 

bērniem ļaus sajust un izdzīvot „bērnu Eiropu” – tās 

rotaļas, tradīcijas, tērpus, literatūru, gardumus, mūziku 

u.c.

Pasākums aptvers divus Rīgas parkus, ļaujot to 

apmeklēt maksimāli plašam apmeklētāju skaitam. Bērnu Eiropas karnevāls

Bērnu Eiropas karnevāls būs plašs pasākums divos Rīgas 

centrālajos parkos. To atklās masku gājiens kostīmos pa 

Vērmanes dārzu, kurā piedalīsies bērni ar vecākiem. Uz 

Vērmanes dārza centrālās skatuves notiks galvenā 

programma ar bērnu mūzikas un deju priekšnesumiem, 

leļļu izrādēm, rotaļnieku aktivitātēm u.c. Teritorija būs 

sadalīta centrālajā norises vietā un Eiropas valstu 

„pārstāvniecībās”, ko katru pārstāvēs tās pasaku un bērnu 

stāstu varoņi. Norises teritorijā būs izvietots bērnu grāmatu 

tirdziņš, ar iespēju grāmatas ne tikai iegādāties, bet arī ar 

tām mainīties. 

Mūzika, teātris, 

literatūra, 

izglītība, 

iedzīvotāju 

dalība, tradīcija

Koncerts, 

festivāls, 

pasākums Bērni

Vērmanes dārzā un 

Esplanādē Bezmaksas riga2014.org

01.06.14 Rīgas karnevāls Rīgas festivāls

„Rīgas festivāls” ir spožs apliecinājums Rīgas kā 

iedvesmas pilsētas statusam. Rīga ir svētki – 

nebeidzami skaņu, smaržu, garšu un iedvesmas svētki. 

Ikviens ir gaidīts šajos svētkos, ikviens varēs justies 

īpašs, tuvu vai tālu braucis, svinot uz skatuves vai 

klausītāju zālē. Tas ir prieks, kurā ir vēlme dalīties. 

„Rīgas festivāla” pamatiezīme ir plašs laikmetu, žanru 

un mūzikas virzienu loks – tie ir augstvērtīgi mūzikas 

svētki bez robežām, domāti rīdzinieku un Rīgas viesu 

visplašākajam lokam. 

Festivāla atklāšana – Mūzikas 

nakts visā Rīgā

„Rīgas festivāla” atklāšanā jeb „Mūzikas naktī visā Rīgā” 

koncertzālēs un uz brīvdabas skatuvēm visā pilsētā tiks 

piedāvāta profesionālo kolektīvu un mūziķu apvienību 

daudzveidīgu stilu programma. Piedalīsies: Latvijas Radio 

koris, VAK „Latvija”, Latvijas Nacionālais simfoniskais 

orķestris, „Sinfonietta Rīga”, Spīķeru kvartets, 

„Sinfonietta Rīga” stīgu kvartets, vokālā grupa „Framest”, 

Denisa Paškeviča džeza trio, trio „Opera”, trio „Deko”, 

trio „Art-i-shock” u.c. Mūzika

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie

Rīgā un Rīgas 

mikrorajonos bilesuparadize.lv rigasfestivals.lv

01.06.14.–21.06.14. Rīgas karnevāls Rīgas festivāls

„Rīgas festivāls” ir spožs apliecinājums Rīgas kā 

iedvesmas pilsētas statusam. Rīga ir svētki – 

nebeidzami skaņu, smaržu, garšu un iedvesmas svētki. 

Ikviens ir gaidīts šajos svētkos, ikviens varēs justies 

īpašs, tuvu vai tālu braucis, svinot uz skatuves vai 

klausītāju zālē. Tas ir prieks, kurā ir vēlme dalīties. 

„Rīgas festivāla” pamatiezīme ir plašs laikmetu, žanru 

un mūzikas virzienu loks – tie ir augstvērtīgi mūzikas 

svētki bez robežām, domāti rīdzinieku un Rīgas viesu 

visplašākajam lokam. Kameropera „Rīgas vēstules”

„Rīgas festivāla” ietvaros būs skatāma kameropera „Rīgas 

vēstules”. Tas būs muzikāls stāsts par jauniešiem, kas 

izbauda veselu emociju gammu – mīlestību, 

atsvešināšanos, satuvināšanos, ilgas un labprātīgu trimdu. 

Komponists – Krists Auznieks, režisore – Indra Roga, 

libreta autore – Inga Ābele, izpildītāji – vokālā grupa 

„Framest”, instrumentāla grupa un elektronika. Notikuma 

datums tiks precizēts. Mūzika Koncerts, izrāde

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta bilesuparadize.lv rigasfestivals.lv
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

01.06.14.–21.06.14. Rīgas karnevāls Rīgas festivāls

„Rīgas festivāls” ir spožs apliecinājums Rīgas kā 

iedvesmas pilsētas statusam. Rīga ir svētki – 

nebeidzami skaņu, smaržu, garšu un iedvesmas svētki. 

Ikviens ir gaidīts šajos svētkos, ikviens varēs justies 

īpašs, tuvu vai tālu braucis, svinot uz skatuves vai 

klausītāju zālē. Tas ir prieks, kurā ir vēlme dalīties. 

„Rīgas festivāla” pamatiezīme ir plašs laikmetu, žanru 

un mūzikas virzienu loks – tie ir augstvērtīgi mūzikas 

svētki bez robežām, domāti rīdzinieku un Rīgas viesu 

visplašākajam lokam. Gustavs Mālers – 8. simfonija

„Rīgas festivāla” ietvaros labākie Latvijas profesionālie 

kolektīvi atskaņos „Tūkstošu simfonija”, kas pēc G. 

Mālera vārdiem ir „līksma dāvana tautai”. Spēlēs Liepājas 

simfoniskais orķestris un Latvijas Nacionālais 

simfoniskais orķestris, dziedās Latvijas Radio koris, Valsts 

akadēmiskais koris „Latvija”, Latvijas Nacionālās operas 

koris, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studentu 

jauktais koris, jauniešu koris „Balsis”, jauniešu koris 

„Kamēr…”, Rīgas kamerkoris „Ave Sol”, Rīgas Doma 

zēnu koris un Rīgas Doma kora skolas meiteņu koris. 

Notikuma datums tiks precizēts. Mūzika

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie

Spīķeru brīvdabas 

estrādē bilesuparadize.lv rigasfestivals.lv

01.06.14.–21.06.14. Rīgas karnevāls Rīgas festivāls

„Rīgas festivāls” ir spožs apliecinājums Rīgas kā 

iedvesmas pilsētas statusam. Rīga ir svētki – 

nebeidzami skaņu, smaržu, garšu un iedvesmas svētki. 

Ikviens ir gaidīts šajos svētkos, ikviens varēs justies 

īpašs, tuvu vai tālu braucis, svinot uz skatuves vai 

klausītāju zālē. Tas ir prieks, kurā ir vēlme dalīties. 

„Rīgas festivāla” pamatiezīme ir plašs laikmetu, žanru 

un mūzikas virzienu loks – tie ir augstvērtīgi mūzikas 

svētki bez robežām, domāti rīdzinieku un Rīgas viesu 

visplašākajam lokam. 

Igaunijas un Lietuvas 

profesionālo koru un orķestru 

koncerti

„Rīgas festivāla” ietvaros tiks piedāvāti Igaunijas un 

Lietuvas profesionālo kolektīvu koncerti. Tā būs Igaunijas 

Nacionālā simfoniskā orķestra, Igaunijas kamerkora, 

Lietuvas Nacionālā simfoniskā orķestra un Lietuvas 

kamerorķestra saspēle ar latviešu solistiem un diriģentiem. 

Notikuma datums tiks precizēts. Mūzika

Koncerts, 

festivāls Pieaugušie Vieta tiks precizēta bilesuparadize.lv rigasfestivals.lv

03.06.2014. Okeāna alkas

Multimediāls operas 

iestudējums „Rienzi”

Riharda Vāgnera opera „Rienzi” nesaraujami saistīta ar 

Rīgu, jo tā tika komponēta Rīgā no 1837. līdz 1839. 

gadam. LNO ieplānojusi izveidot multimediālu Vāgnera 

„Rienzi” uzvedumu ar pasaules pirmizrādi 2014. gada 

sākumā, kas kļūtu par vienu no Eiropas līmeņa Eiropas 

kultūras galvaspilsētas gada atklāšanas pasākumiem. 

Iecere paredz ne tikai izveidot operas iestudējumu, bet 

veikt muzikālā materiāla pārveidi un integrēšanu 

atbilstoši režijai.

Multimediāls operas 

iestudējums „Rienzi”

Operas iestudējuma „Rienzi” izrāde Latvijas Nacionālajā 

operā Rīgas operas festivāla ietvaros. 

Mūzika, teātris, 

multimedijs Izrāde Pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

operā opera.lv opera.lv

03.06.2014. Okeāna alkas

Raiņa un Aspazijas 

lasījumi

2014. gada maijā, jūnijā, augustā un septembrī 

Esplanādē notiks literatūras lasījumi, kuros piedalīsies 

dažādu paaudžu un tautību 12 Latvijas un 24 Eiropas 

rakstnieki, aktualizējot 2015. gadā svinamo Raiņa un 

Aspazijas 150 gadu jubileju. Īpaši šim notikumam 

radītas esejas aktualizēs trimdas tematiku, un lasījumu 

apmeklētāji tiks iepazīstināti ar unikālo Raiņa un 

Aspazijas saraksti. Lasījumi notiks latviešu un angļu 

valodā. Eseju apkopojums iznāks grāmatas un e-

grāmatas formātā latviešu un angļu valodā. Raiņa un Aspazijas lasījumi

Projekta „Raiņa un Aspazijas lasījumi” ietvaros notiks 12 

sarīkojumi, kurā katrā tiksies divi ārzemju un viens 

Latvijas rakstnieks. Diskusiju vadīs moderators, piedalīsies 

arī tulkotāji. Iecerētais ģeogrāfiskais loks: Lietuva, 

Igaunija, Polija, Zviedrija, Norvēģija, Lielbritānija (īpaša 

uzmanība Skotijai un Velsai), Īrija, Vācija, Šveice, Spānija 

(īpašs akcents uz Kataloniju), Gruzija, Krievija un Turcija. 

Sarīkojumi notiks no plkst. 17 līdz 19. Literatūra

Diskusija/lekcija, 

festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Esplanādē Bezmaksas literature.lv

04.06.14.–02.07.14. Izdzīvošanas komplekts Iesakņotāji

Projekta mērķis ir izveidot starppaaudžu komunikācijas 

platformu, kuras pamatā kā instrumenti tiek izmantoti 

dizains un dārzkopība. Projekts sastāv no trim daļām:

- senioru un bērnu iesaistīšana dārzkopībā;

- Rīgas apkaimju iedzīvotāju iesaistīšana sadarbībā ar 

projektu „Talkas”;

- aktivitātes Rīgas centrā, Esplanādē, iesaistot 

iepriekšējo posmu dalībniekus. Būs izveidota „zaļā 

telpa”, kas paredzēta izstāžu, koncertu, lekciju un 

tematisku diskusiju rīkošanai. Izstāde „Pagātne”

Projekta „Iesakņotāji” ietvaros būs apskatāma izstāde 

„Pagātne”, kas būs informatīvs un vizuāls materiāls foto 

un video veidā par LV mazdārziņu attīstību un par 

cilvēkiem, kas tos veidojuši un vēl joprojām apdzīvo un 

kopj. Paralēli izstādei risināsies citi pasākumi – diskusijas, 

koncerti utt.

Izglītība, 

tradīcija

Izstāde, 

pilsētvides 

objekts

Jaunieši, 

pieaugušie Esplanādē Bezmaksas

05.06.2014. Dzintara ādere Šahs

Unikālās operas „Šahs” izrādē piedalīsies astoņi 

dziedātāji, astoņi dejotāji, 14 mūziķi un divi diriģenti. 

Kopējais dalībnieku skaits – 32 – nav izvēlēts nejauši, 

jo katrs no iesaistītajiem atveidos konkrētu figūru 

konkrētā pasaules šaha čempionāta mačā, kas 

norisinājās 1960. gadā Maskavā starp Mihailu Tālu un 

Mihailu Botviņiku. Precīzāk – tā bija dueļa sestā partija. 

Šahs ir fascinējoša spēle, kurā ir gan dramaturģija, gan 

psiholoģiskā spriedze, gan specifiski noteikumi. Tas 

viss šahu vieno gan ar teātri, gan mūziku. Šahs

Operas festivāla ietvaros tiks izrādīta jauna latviešu 

komponista Kristapa Pētersona opera „Šahs”, kas veltīta 

Burvim no Rīgas, pasaules čempionam šahā – Mihailam 

Tālam. Iestudējuma radošajā komandā piedalīsies arī 

diriģents Ainārs Rubiķis, Londonā rezidējošais latviešu 

horeogrāfs Kirils Burlovs, režisors Viesturs Meikšāns, 

scenogrāfs Reinis Suhanovs un franču video mākslinieks 

Karloss Frenklins (Carlos Franklin) . Opera tiks iestudēta 

krievu valodā.

Mūzika, teātris, 

multimedijs Izrāde

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālās 

operas Jaunajā zālē opera.lv opera.lv
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06.06.2014. Okeāna alkas Ērģeļmūzika BACH zīmē

Pasaules mūzikas neizsmeļams „okeāns” ir J. S. Bahs 

un mūzika, kas radusies viņa vārda un personības 

inspirācijas ietekmē pasaules un latviešu skaņražu 

mākslā. Pirmo reizi Latvijā tiek veidots vienots koncertu 

cikls – Rīgas Doma, Liepājas Svētās Trīsvienības 

katedrāles un Dubultu evaņģēliski luteriskās baznīcas 

sadarbības projekts, kas vainagosies ar katrai no tām 

speciāli komponēta latviešu komponistu skaņdarba 

pirmatskaņojumu un visu trīs jaundarbu – cikla 

„Latviešu triloģijas ērģelēm” – pasaules 

pirmatskaņojumu Rīgas Domā. Kopumā projektā 

piedalās vairāk nekā 20 Latvijas ērģelnieku, kā arī kori, 

dziedātāji, instrumentālisti un LNS orķestris.

„Ērģeļmūzika BACH zīmē” 

otrā koncertprogramma

Projekta „Ērģeļmūzika BACH zīmē” ietvaros tiks 

prezentēta otrā koncertprogramma. Mūzika, vēsture

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie Rīgas Domā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

08.06.14 Okeāna alkas Ērģeļmūzika BACH zīmē

Pasaules mūzikas neizsmeļams „okeāns” ir J. S. Bahs 

un mūzika, kas radusies viņa vārda un personības 

inspirācijas ietekmē pasaules un latviešu skaņražu 

mākslā. Pirmo reizi Latvijā tiek veidots vienots koncertu 

cikls – Rīgas Doma, Liepājas Svētās Trīsvienības 

katedrāles un Dubultu evaņģēliski luteriskās baznīcas 

sadarbības projekts, kas vainagosies ar katrai no tām 

speciāli komponēta latviešu komponistu skaņdarba 

pirmatskaņojumu un visu trīs jaundarbu – cikla 

„Latviešu triloģijas ērģelēm” – pasaules 

pirmatskaņojumu Rīgas Domā. Kopumā projektā 

piedalās vairāk nekā 20 Latvijas ērģelnieku, kā arī kori, 

dziedātāji, instrumentālisti un LNS orķestris.

„Ērģeļmūzika BACH zīmē” 

otrā koncertprogramma

Projekta „Ērģeļmūzika BACH zīmē” ietvaros tiks 

prezentēta otrā koncertprogramma. Mūzika, vēsture

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie

Liepājas Sv. 

Trīsvienības 

katedrālē

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

08.06.2014. Ceļu karte Piena svētki

Interese rada enerģiju. Šī vienkāršā patiesība pirms trīs 

gadiem organizētājus izveda no kafejnīcas pagalmā, lai 

uzzinātu, kas ir festivāls. Izrādās, atbilžu ir daudz, bet 

pamatā „Piena svētki” ir viena vasaras svētdiena ar 

tuviem draugiem, labu mūziku, garšīgu ēdienu, 

citādākām atrakcijām un skaļiem smiekliem. 2014. gadā 

„Rīga 2014” ietvaros tiks meklēts jau plašāk – 

Vecmīlgrāvī un Lucavsalā. Piena svētki

Svētki norisināsies svētdienā, lai aicinātu kopā 

Vecmīlgrāvja plašo un daudzveidīgo iedzīvotāju saimi 

savstarpēji iepazīties un radošā, nepiespiestā vasaras 

gaisotnē nosvinēt savas Rīgas svētkus un pavadīt jauku 

brīvdienu. Būs nodarbes gan lieliem, gan maziem no 12 

līdz pat 23 atjaunotā „Ziemeļblāzmas” kultūras centra 

brīvdabā. Teātra spēle, ielu mākslinieki, dažādas radošas 

izpausmes, cirks, atrakcijas, tirdziņš, amatnieki, frizieri, 

masieri, pavārskola. Bērnu stūrītī – zīmēšana, veidošana, 

skaņu laboratorija, bungu skola, maskas, šūpoles. Mierīgā 

zona – vīns, klusāka mūzika, sarunas. 

Mūzika, teātris, 

deja, kino, 

vizuālā māksla, 

fotogrāfija, 

zinātne, sports, 

iedzīvotāju 

dalība, ielu 

māksla

Koncerts, izrāde, 

performance, 

prezentācija, 

pilsētvides 

objekts, festivāls, 

pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Vecmīlgrāvī, kultūras 

pilī „Ziemeļblāzma” Bezmaksas piens.nu

10.06.2014. Okeāna alkas

Multimediāls operas 

iestudējums „Rienzi”

Riharda Vāgnera opera „Rienzi” nesaraujami saistīta ar 

Rīgu, jo tā tika komponēta Rīgā no 1837. līdz 1839. 

gadam. LNO ieplānojusi izveidot multimediālu Vāgnera 

„Rienzi” uzvedumu ar pasaules pirmizrādi 2014. gada 

sākumā, kas kļūtu par vienu no Eiropas līmeņa Eiropas 

kultūras galvaspilsētas gada atklāšanas pasākumiem. 

Iecere paredz ne tikai izveidot operas iestudējumu, bet 

veikt muzikālā materiāla pārveidi un integrēšanu 

atbilstoši režijai.

Multimediāls operas 

iestudējums „Rienzi”

Operas iestudējuma „Rienzi” izrāde Latvijas Nacionālajā 

operā Rīgas operas festivāla ietvaros. 

Mūzika, teātris, 

multimedijs Izrāde Pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

operā opera.lv opera.lv

10.06.2014. Okeāna alkas

Raiņa un Aspazijas 

lasījumi

2014. gada maijā, jūnijā, augustā un septembrī 

Esplanādē notiks literatūras lasījumi, kuros piedalīsies 

dažādu paaudžu un tautību 12 Latvijas un 24 Eiropas 

rakstnieki, aktualizējot 2015. gadā svinamo Raiņa un 

Aspazijas 150 gadu jubileju. Īpaši šim notikumam 

radītas esejas aktualizēs trimdas tematiku, un lasījumu 

apmeklētāji tiks iepazīstināti ar unikālo Raiņa un 

Aspazijas saraksti. Lasījumi notiks latviešu un angļu 

valodā. Eseju apkopojums iznāks grāmatas un e-

grāmatas formātā latviešu un angļu valodā. Raiņa un Aspazijas lasījumi

Projekta „Raiņa un Aspazijas lasījumi” ietvaros notiks 12 

sarīkojumi, kurā katrā tiksies divi ārzemju un viens 

Latvijas rakstnieks. Diskusiju vadīs moderators, piedalīsies 

arī tulkotāji. Iecerētais ģeogrāfiskais loks: Lietuva, 

Igaunija, Polija, Zviedrija, Norvēģija, Lielbritānija (īpaša 

uzmanība Skotijai un Velsai), Īrija, Vācija, Šveice, Spānija 

(īpašs akcents uz Kataloniju), Gruzija, Krievija un Turcija. 

Sarīkojumi notiks no plkst. 17 līdz 19. Literatūra

Diskusija/lekcija, 

festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Esplanādē Bezmaksas literature.lv
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10.06.14.-06.07.14. Ceļu karte

  

Deja iziet pilsētā

No 2014. gada pavasara līdz rudenim Rīga kļūs par 

atzītu starptautisku laikmetīgās dejas horeogrāfu 

darbības vietu, kuri sadarbībā ar latviešu jaunajiem 

dejas māksliniekiem iesaistīsies kopīgā izpētes un 

radošā procesā, lai iezīmētu pilsētvidē jaunas, dejai 

piemērotas vietas un radītu profesionālas laikmetīgas 

dejas izrādes ārpus tradicionālajām studijām, teātru 

ēkām un skatuvēm.

  

Deja iziet pilsētā

Japāņu ielas dejas mākslinieku apvienība "Contact Gonzo" 

uzturēsies Rīgā un vairāku nedēļu garumā strādās ar 10-12 

latviešu horeogrāfiem un dejotājiem, attīstot performances 

noteiktā Rīgas apkaimē (vieta tiks precizēta). Radošais 

process, tāpat kā performances, pamatā notiks pilsētvidē, 

kļūstot par apkaimes ikdienu un ļaujot vietējiem 

iedzīvotājiem un nejaušiem garāmgājējiem kļūt par 

mākslas projekta tapšanas lieciniekiem.

Deja, izglītība, 

ielu māksla

Performance, 

pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas www.theatre.lv

11.06.14.–15.06.14. Okeāna alkas

Gaidot... (Kādas idejas 

arheoloģija)

„Gaidot... (Kādas idejas arheoloģija)” ir izstāde, vizītes, 

publiskas uzstāšanās, teksti un mākslas darbi, kā 

pamatā ir domāšanas dažādo slāņu atsegšana un 

vizualizēšana. Tā ir programma, kas uzdod jautājumu 

„Kas interesē Rīgas publiku?”, rosina domāt, kā strādāt 

ar tās apmulsumu, kas vērojams saskarsmē ar 

laikmetīgo mākslu un diskusijās par to.

Starptautisku kuratoru-

domātāju izvietošanas vizītes 

Rīgā „Gaidot... (Kādas idejas 

arheoloģija)”

Projekta „Gaidot... (Kādas idejas arheoloģija)” ietvaros 

paredzēta starptautiski aktīvu mākslas un kultūras 

profesionāļu klātbūtne Rīgā aktuālo mākslas diskursa tēmu 

pārvaicāšanai un turpmāku diskusiju izvērsumam. Vizīšu 

programmas kuratori: Anne Bārlova (Anne Barlow) , 

Kortnija Finna (Courtenay Finn) , Egija Inzule, Ainārs 

Kamoliņš, Margarida Mendesa (Margarida Mendes) , 

Zane Onckule, Kriss Šārps (Chris Sharp) , Jānis Taurens, 

Alise Tīfentāle u.c. Norises datumi var tikt mainīti.

Mūzika, kino, 

literatūra, 

vizuālā māksla, 

dizains, 

arhitektūra, 

fotogrāfija, 

vēsture, zinātne, 

izglītība, 

multimedijs, 

tradīcija

Performance, 

izstāde, 

diskusija/lekcija, 

konference, 

radošā darbnīca, 

akcija, pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas kim.lv

12.06.14.–28.09.14. Izdzīvošanas komplekts

Rīga 2014 un Monsa 

2015 „Transmedia Café”

„RIXC” 2014. gadā Rīgā kopā ar „Monsa 2015” 

(Beļģija) un citām partnerpilsētām īstenos vērienīgu 

kultūras un sociālo sadarbības projektu. Tā ietvaros tiks 

producēts mobils konteiners – modulāra publiskā telpa 

un jauno informācijas, komunikācijas un enerģijas 

tehnoloģiju sistēma. Konteineri, kas tiks izvietoti Rīgā 

un citās partneru pilsētās, veidos globālu komunikācijas 

sistēmu – savstarpējus saziņas tiltus starp pilsētām, 

2014. gadā padarot Rīgu par šīs komunikācijas sistēmas 

centru.

Rīga 2014 un Monsa 2015 

„Transmedia Café”

Projekta „Rīga 2014 un Monsa 2015 „Transmedia Café”” 

ideja ir par laikmetīgu, daudzfunkcionālu sabiedrisku telpu 

pilsētā, ko raksturo dinamika un spēja sevi nodrošināt ar 

nepieciešamo enerģiju. Konteiners 2014. gada vasarā tiks 

novietots Spīķeru kvartālā, tā kalpos par tikšanās vietu, 

pildot kultūras un sociālas funkcijas. To plānots arī pārvest 

un dažādām Rīgas apkaimēm, lai piesaistītu visplašākās 

publikas interesi par jauno tehnoloģiju rosinātajām 

jaunajām sociālajām praksēm. Šo projektu „RIXC” rīkos 

kopā ar galveno sadarbības partneri „Technocité” un 

„Monsa 2015” (Beļģija) un citiem partneriem no 

Grenobles Francijā, Kanādas un Austrālijas, kā arī ar 

Liepājas Universitāti u.c.

Vizuālā māksla, 

dizains, zinātne, 

iedzīvotāju 

dalība

Performance, 

prezentācija, 

izstāde, 

pilsētvides 

objekts, 

diskusija/lekcija, 

radošā darbnīca

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Spīķeru radošajā 

kvartālā pie ēkas 

Maskavas ielā 8/1 Bezmaksas rixc.lv/14

15.06.2014. Okeāna alkas

Multimediāls operas 

iestudējums „Rienzi”

Riharda Vāgnera opera „Rienzi” nesaraujami saistīta ar 

Rīgu, jo tā tika komponēta Rīgā no 1837. līdz 1839. 

gadam. LNO ieplānojusi izveidot multimediālu Vāgnera 

„Rienzi” uzvedumu ar pasaules pirmizrādi 2014. gada 

sākumā, kas kļūtu par vienu no Eiropas līmeņa Eiropas 

kultūras galvaspilsētas gada atklāšanas pasākumiem. 

Iecere paredz ne tikai izveidot operas iestudējumu, bet 

veikt muzikālā materiāla pārveidi un integrēšanu 

atbilstoši režijai.

Multimediāls operas 

iestudējums „Rienzi”

Operas iestudējuma „Rienzi” izrāde Latvijas Nacionālajā 

operā Rīgas operas festivāla ietvaros. 

Mūzika, teātris, 

multimedijs Izrāde Pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

operā opera.lv opera.lv

15.06.2014. Okeāna alkas Ērģeļmūzika BACH zīmē

Pasaules mūzikas neizsmeļams „okeāns” ir J. S. Bahs 

un mūzika, kas radusies viņa vārda un personības 

inspirācijas ietekmē pasaules un latviešu skaņražu 

mākslā. Pirmo reizi Latvijā tiek veidots vienots koncertu 

cikls – Rīgas Doma, Liepājas Svētās Trīsvienības 

katedrāles un Dubultu evaņģēliski luteriskās baznīcas 

sadarbības projekts, kas vainagosies ar katrai no tām 

speciāli komponēta latviešu komponistu skaņdarba 

pirmatskaņojumu un visu trīs jaundarbu – cikla 

„Latviešu triloģijas ērģelēm” – pasaules 

pirmatskaņojumu Rīgas Domā. Kopumā projektā 

piedalās vairāk nekā 20 Latvijas ērģelnieku, kā arī kori, 

dziedātāji, instrumentālisti un LNS orķestris.

„Ērģeļmūzika BACH zīmē” 

otrā koncertprogramma

Projekta „Ērģeļmūzika BACH zīmē” ietvaros tiks 

prezentēta otrā koncertprogramma. Mūzika, vēsture

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie

Dubultu evaņģēliski 

luteriskajā baznīcā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

17.06.14.–22.06.14. Izdzīvošanas komplekts Es būšu muzejā

Latvijas Naivās mākslas muzejs ar starptautisku 

kolekciju popularizēs naivo mākslu un Latvijas kultūru 

Eiropā. Ikvienā slēpjas kāds radošais potenciāls, kam 

tikai nepieciešams impulss, lai tas izpaustos. Muzeja 

sauklis sabiedrības kreativitātes veicināšanas projektam 

– „Es būšu muzejā!” – rosinās ikvienu uzsākt radošu 

darbību vai atgriezties pie jau sen malā noliktām otām 

un pasteļkrītiņiem. Es būšu muzejā

Projekta „Es būšu muzejā” ietvaros Naivās mākslas 

muzejā tiks atklāta un pāris nedēļu būs apskatāma muzeja 

pavasara plenēra laikā tapušo darbu izstāde. Plenērā jau 

ierasti ikviens tiek aicināts atklāt savu radošo potenciālu, 

uzsākt radošu darbību vai atgriezties pie sen jau malā 

noliktām otām.

Vizuālā māksla, 

iedzīvotāju 

dalība Izstāde

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Peldošajā galerijā 

„Noass” un 

„Betanovuss”, AB 

dambī Bezmaksas noass.lv
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21.06.14. Rīgas karnevāls Rīgas festivāls

„Rīgas festivāls” ir spožs apliecinājums Rīgas kā 

iedvesmas pilsētas statusam. Rīga ir svētki – 

nebeidzami skaņu, smaržu, garšu un iedvesmas svētki. 

Ikviens ir gaidīts šajos svētkos, ikviens varēs justies 

īpašs, tuvu vai tālu braucis, svinot uz skatuves vai 

klausītāju zālē. Tas ir prieks, kurā ir vēlme dalīties. 

„Rīgas festivāla” pamatiezīme ir plašs laikmetu, žanru 

un mūzikas virzienu loks – tie ir augstvērtīgi mūzikas 

svētki bez robežām, domāti rīdzinieku un Rīgas viesu 

visplašākajam lokam. Mūzika, deja, piedzīvojums!

„Rīgas festivāla” ietvaros profesionālā priekšnesumā tiks 

iesaistīti „ielu bērni”, kas saskārušies ar dzīves grūtībām 

ģimenēs un riska grupas bērni, veidojot muzikālu izrādi. 

Mērķis ir uzveduma izveidošana, kurā piedalīsies Latvijas 

Nacionālais simfoniskais orķestris un aptuveni 100 Rīgas 

Dienas centru aprūpē esoši bērni vecumā no 8 līdz 18 

gadiem. Uzvedumu veidos norvēģu režisore Zigrīda 

Šromma Reibo (Sigrid Strøm Reibo), horeogrāfs un deju 

pedagogs Agris Daņiļēvičs un zviedru diriģents Kristians 

Lindbergs (Christian Lindberg). Tiks izmantoti fragmenti 

no amerikāņu komponista Leonarda Bernsteina 

skaņdarbiem "Westside Story", "Candide", "On the Town" 

u.c. Mūzika, deja

Koncerts, izrāde, 

festivāls

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta bilesuparadize.lv rigasfestivals.lv

21.06.2014. Rīgas karnevāls Eiropas saulgrieži

Projekta „Eiropas saulgrieži” mērķis ir apzināt pašlaik 

dzīvās vasaras saulgriežu svinēšanas tradīcijas Eiropā 

un radīt impulsu seno tradīciju izzināšanai. Pasākuma 

idejas pamatvirziens ir veidot sadarbību ar Eiropas 

pilsētu kultūras vienībām un kolektīviem, saskatīt 

Eiropas tautu tradīciju kopīgās un atšķirīgās iezīmes, 

iepazīt to atjaunotnes procesus, kā arī piedāvāt 

interesantu un savdabīgu programmu. Eiropas saulgrieži

Pasākumā „Eiropas saulgrieži” piedalīsies dažādu valstu 

pārstāvji (kori, deju grupas u.c.), kas piedāvās savu valstu 

saulgriežu tradīciju atspoguļojumu. Dalību jau 

apstiprinājuši Tartu, Rostokas, Hamburgas, 

Veļikijnovgorodas, Tallinas, Kauņas, Noršēpingas, Viļņas 

un Brēmenes kolektīvi. Daudzveidīgo programmu klāstu 

papildinās saulgriežu gadatirgus.

Vēsture, 

tradīcija, 

mūzika

Pasākums, 

koncerts

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Mežaparka Lielajā 

estrādē

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

21.06.14

  

Izdzīvošanas komplekts

  

Vasaras saulgrieži 

  

Gada īsākā nakts iemirdzas tūkstošiem ugunskuros, 

piedāvājot izdzīvot senās tradīcijas: sētas pušķošana, 

vainagu vīšana, siera siešana, dziesmu dziedāšana, 

saules pavadīšana iededzot uguni kalna galā, dejas līdz 

rīta gaismai un saules sagaidīšana no rīta. 

  

Ar tautas jostu sasiesim savu 

zemi 

  

  

Vasaras saulgrieži Siguldā tiks svinēti kopā ar Siguldas 

folkloras kopu “Senleja”. Sadarbībā ar vēl citām Latvijas 

folkloras kopām tiks apdziedāts zāļu vakars, tiks aplīgota 

Jāņa sēta, notiks dejas līdz rīta gaismai kopā ar 

“Dandariem” un "Iļģiem". Uguns vīri būs Eduards un 

Audars Klinti, zintis par vainagos pinamajām Jāņu zālēm 

zinās teikt Indra Čekstere, siera siešanas tradīciju rādīs 

Mores gudrās sievas, rituālus vadīs folkloras kopa 

“Silavoti”. Saules RITS atkārtojas gadu no gada, Tradīcija Pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Turaidā, Jāņa kalnā 

  

Bezmaksas www.marasloks.lv

22.06.2014. Okeāna alkas Ērģeļmūzika BACH zīmē

Pasaules mūzikas neizsmeļams „okeāns” ir J. S. Bahs 

un mūzika, kas radusies viņa vārda un personības 

inspirācijas ietekmē pasaules un latviešu skaņražu 

mākslā. Pirmo reizi Latvijā tiek veidots vienots koncertu 

cikls – Rīgas Doma, Liepājas Svētās Trīsvienības 

katedrāles un Dubultu evaņģēliski luteriskās baznīcas 

sadarbības projekts, kas vainagosies ar katrai no tām 

speciāli komponēta latviešu komponistu skaņdarba 

pirmatskaņojumu un visu trīs jaundarbu – cikla 

„Latviešu triloģijas ērģelēm” – pasaules 

pirmatskaņojumu Rīgas Domā. Kopumā projektā 

piedalās vairāk nekā 20 Latvijas ērģelnieku, kā arī kori, 

dziedātāji, instrumentālisti un LNS orķestris.

„Ērģeļmūzika BACH zīmē” 

trešā koncertprogramma

Projekta „Ērģeļmūzika BACH zīmē” ietvaros tiks 

prezentēta trešā koncertprogramma. Mūzika, vēsture

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie

Liepājas Sv. 

Trīsvienības 

katedrālē

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

22.06.14.–23.06.14. Rīgas karnevāls

Jāņu nakts mistērija 

„Dancājiet Jāņu nakti”

Jāņu nakts mistērija, ietiecoties mūsu tautas senākajās 

tradīcijās, joprojām ir dzīvs un laikmetīgs rituāls. 

Apliecinājums nācijas vitalitātei, savu pirmsākumu un 

sakņu apzināšanās. Autentisks stāsts, ko dzirdot, redzot 

un izdzīvojot Rīgas – Eiropas kultūras galvaspilsētas – 

viesi uz brīdi nonāks gaismas daudzināšanas un tautas 

vitālo svētku rituāla pasaulē.

Konceptuāli koncertuzvedums balstīts uz Jāņu nakts 

svinēšanu tradicionālajā un rituālajā norisē. 

Jāņu nakts mistērija 

„Dancājiet Jāņu nakti”

Jāņu nakts mistērija, ietiecoties mūsu tautas senākajās 

tradīcijās, joprojām ir dzīvs un laikmetīgs rituāls. 

Pasākums „Dancājiet Jāņu nakti” notiks tradicionālajā 

saulgriežu svinēšanas laikā. Koncertuzvedumā piedalīsies 

deju kolektīvi, pūtēju orķestri, folkloras kopas un vairāki 

kori. Plānotais dalībnieku skaits – 4500.

Mūzika, deja, 

tradīcija Koncerts

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Mežaparka Lielajā 

estrādē

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

27.06.2014. Okeāna alkas Ērģeļmūzika BACH zīmē

Pasaules mūzikas neizsmeļams „okeāns” ir J. S. Bahs 

un mūzika, kas radusies viņa vārda un personības 

inspirācijas ietekmē pasaules un latviešu skaņražu 

mākslā. Pirmo reizi Latvijā tiek veidots vienots koncertu 

cikls – Rīgas Doma, Liepājas Svētās Trīsvienības 

katedrāles un Dubultu evaņģēliski luteriskās baznīcas 

sadarbības projekts, kas vainagosies ar katrai no tām 

speciāli komponēta latviešu komponistu skaņdarba 

pirmatskaņojumu un visu trīs jaundarbu – cikla 

„Latviešu triloģijas ērģelēm” – pasaules 

pirmatskaņojumu Rīgas Domā. Kopumā projektā 

piedalās vairāk nekā 20 Latvijas ērģelnieku, kā arī kori, 

dziedātāji, instrumentālisti un LNS orķestris.

„Ērģeļmūzika BACH zīmē” 

trešā koncertprogramma

Projekta „Ērģeļmūzika BACH zīmē” ietvaros tiks 

prezentēta trešā koncertprogramma. Mūzika, vēsture

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie Rīgas Domā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts
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29.06.2014. Okeāna alkas Ērģeļmūzika BACH zīmē

Pasaules mūzikas neizsmeļams „okeāns” ir J. S. Bahs 

un mūzika, kas radusies viņa vārda un personības 

inspirācijas ietekmē pasaules un latviešu skaņražu 

mākslā. Pirmo reizi Latvijā tiek veidots vienots koncertu 

cikls – Rīgas Doma, Liepājas Svētās Trīsvienības 

katedrāles un Dubultu evaņģēliski luteriskās baznīcas 

sadarbības projekts, kas vainagosies ar katrai no tām 

speciāli komponēta latviešu komponistu skaņdarba 

pirmatskaņojumu un visu trīs jaundarbu – cikla 

„Latviešu triloģijas ērģelēm” – pasaules 

pirmatskaņojumu Rīgas Domā. Kopumā projektā 

piedalās vairāk nekā 20 Latvijas ērģelnieku, kā arī kori, 

dziedātāji, instrumentālisti un LNS orķestris.

„Ērģeļmūzika BACH zīmē” 

trešā koncertprogramma

Projekta „Ērģeļmūzika BACH zīmē” ietvaros tiks 

prezentēta trešā koncertprogramma. Mūzika, vēsture

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie

Dubultu evaņģēliski 

luteriskajā baznīcā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

30.06.14.-09.07.14.

  

Izdzīvošanas komplekts

  

XI Starptautiskie jauno 

mūziķu meistarkursi 

"Baroks mūsdienās"

Deviņas dienas pasaules valstu jaunie mūziķi un 

pasniedzēji satiksies meistarkursos profesionālās 

meistarības pilnveidē Siguldas Mākslu skolā ”Baltais 

flīģelis”. Meistarkusu darbības forma – lekcijas, 

semināri, diskusijas, individuālās nodarbības, grupu 

nodarbības (orķestris, koris, ansambļi, deja), izvēles 

nodarbības un koncerti ikvienam.

  

11. Starptautiskie jauno 

mūziķu meistarkursi "Baroks 

mūsdienās"

2014. gadā meistarkursi apvienos Eiropas valstu un citu 

kontinentu valstu jaunos mūziķus radošā darbā un 

muzicēšanā pieredzējušu Latvijas, ārzemju pedagogu un 

izcilu mākslinieku vadībā. No Latvijas uz meistarkursiem 

tiks aicināti mūzikas vidusskolu audzēkņi, mūzikas 

augstskolu studenti, mūzikas izglītības iestāžu pedagogi un 

citi interesenti. Katru vakaru no 1. - 8. jūlijam koncertzālē 

notiks pasniedzēju un meistarkursu dalībnieku koncerti, 

kas būs brīvi pieejami jebkuram interesentam. Mūziķi 

satiksies labvēlīgā, neformālā gaisotnē, lai kopīgi 

muzicētu, atpūstos, nodibinātu kontaktus un izveidotu 

turpmākās sadarbības iespējas.

Mūzika, deja, 

izglītība

Koncerts, izrāde, 

performance, 

prezentācija, 

izstāde, 

diskusija/lekcija, 

radošā darbnīca, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie

  

Siguldas Mākslu 

skolā "Baltais 

flīģelis", koncertzālē 

"Baltais flīģelis" Bezmaksas www.baltaisfligelis.lv

01.07.14.–31.07.14. Ceļu karte Rīgas paš | portreti

Visa 2013. gada laikā Rīgas apkaimju iedzīvotāji 

piedalās radošās pašportretu veidošanas darbnīcās ar 

ārzemju māksliniekiem Vesa Aaltonen  (FI), Vincen 

Beeckman  (BE), Eva Voutsaki (GR), kā arī Latvijas 

fotogrāfiem: Ivetu Vaivodi, Kasparu Gobu un Andri 

Kozlovski. Vienlaikus top arī mākslinieku radītas 

iedzīvotāju portretu sērijas. 2014. gada maijā projekta 

„Rīgas fotomēnesis 2014. Urban Viewfinders” ietvaros 

Rīgā viesosies Argentīnas fotogrāfs Markoss Lopess 

(Marcos Lopez) , lai radītu pop-latino stila portretus 

pilsētas apkaimēs. Rīgas paš | portreti

Izstāde „Rīgas paš | portreti” apvienos Rīgas apkaimju 

iedzīvotāju pašportretus un portretus, piedāvājot 

apmeklētājiem laikmetīgu skatu uz pilsētu un tās dažādību. 

Izstādē būs redzami dažādu Rīgas iedzīvotāju fotogrāfiski 

pašportreti, kas radīti radošās darbnīcās ar ārzemju un 

Latvijas māksliniekiem. Varēs apskatīt arī Latvijas 

fotogrāfu radītas portretu sērijas no Bolderājas, 

Āgenskalna un Ķengaraga, kā arī argentīnieša Markosa 

Lopesa (Marcos Lopez) Rīgas iedzīvotāju portretus 

krāšņajā pop-latino stilā. Paralēli izstādei, spilgtākie 

portreti un pašportreti tiks izstādīti pilsētvidē dažādās 

Rīgas apkaimēs, un tur norisināsies arī prezentāciju vakari 

ar pop-up pašportretu aktivitātēm.

Vizuālā māksla, 

fotogrāfija, 

iedzīvotāju 

dalība Izstāde, pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas issp.lv

01.07.14.–31.12.14. Okeāna alkas Grāmata 1514–2014

Projekta mērķis ir izveidot mūsdienīgu, interaktīvu un 

informācijas piesātinātu izstādi, kuras uzmanības centrā 

būs 1514. gads, laiks, kas raksturīgs ar grāmatu 

drukāšanas „eksploziju” un jauniem lasīšanas 

paradumiem. Grāmatas vedīs aizraujošā ceļojumā 500 

gadu senos notikumos, kad dzīvoja un radīja 

Roterdamas Erasms, Mārtiņš Luters, Leonardo, Rafaels, 

Mikelandželo, Ticians, Dīrers, kad pirmo reizi pasaules 

kartē minēts Amerikas vārds, kad valdīja izcili monarhi 

un Renesanse bija pašā zenītā. 

Izstāde „Grāmata 

1514–2014” un lekciju cikls 

ar vadošo pasaules literātu un 

kultūras speciālistu 

piedalīšanos

Izstāde „Grāmata 1514–2014” būs paralēls pasākums 

akadēmiskajiem lasījumiem „21. gadsimta saturs”, kuros 

piedalīsies vadošie pasaules literāti un kultūras speciālisti. 

Eiropas bibliotēku unikālas grāmatas papildinās 

interaktīvas prezentācijas metodes, kas palīdzēs iegūt 

maksimāli plašu informāciju ne tikai par grāmatniecību, 

bet arī par vēsturi, ģeogrāfiju, politiku, reliģiju, mākslu, 

mūziku pirms 500 gadiem. Izstādē skanēs Renesanses 

laika mūzika, būs skatāmi izcilu mākslinieku (kā Albrehts 

Dīrers) mākslas darbi. Izstādes laikā, katru mēnesi notiks 

kāda pasaulē atzīta domātāja (kā Umberto Eko) lekcijas 

par grāmatas un kultūras nozīmi cilvēka un sabiedrības 

dzīvē.

Mūzika, 

literatūra, 

vizuālā māksla, 

vēsture, zinātne, 

izglītība, 

multimedijs, 

tradīcija

Prezentācija, 

izstāde, 

konference

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā Bezmaksas lnb.lv

02.07.14.–01.08.14. Izdzīvošanas komplekts Iesakņotāji

Projekta mērķis ir izveidot starppaaudžu komunikācijas 

platformu, kuras pamatā kā instrumenti tiek izmantoti 

dizains un dārzkopība. Projekts sastāv no trim daļām:

- senioru un bērnu iesaistīšana dārzkopībā;

- Rīgas apkaimju iedzīvotāju iesaistīšana sadarbībā ar 

projektu „Talkas”;

- aktivitātes Rīgas centrā, Esplanādē, iesaistot 

iepriekšējo posmu dalībniekus. Būs izveidota „zaļā 

telpa”, kas paredzēta izstāžu, koncertu, lekciju un 

tematisku diskusiju rīkošanai. Izstāde „Tagadne”

Projekta „Iesakņotāji” ietvaros būs apskatāma izstāde 

„Tagadne”, kas būs stāsts par starppaaudžu solidarizāciju 

un to, kā ir būt senioram Rīgā un kā aktīvi novecot – 

seniori runā, seniori dara! Paralēli izstādei risināsies citi 

pasākumi – diskusijas, koncerti, darbnīcas utt.

Izglītība, 

iedzīvotāju 

dalība, tradīcija Izstāde

Jaunieši, 

pieaugušie Esplanādē Bezmaksas
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02.07.2014. Okeāna alkas Dzimuši Rīgā

Koncertu cikls „Dzimuši Rīgā” akcentē Rīgu, kā 

saistošo – šobrīd izcilās pasaules mūzikas zvaigznes 

vienojošo vietu. Vietu, kurā šie izcilie mākslinieki ir 

uzsākuši savas muzikālās gaitas, un vietu, kas devusi 

Eiropai un visai pasaulei tik daudz lielisku mūziķu.

Gidona Krēmera un 

„Kremerata Baltica” koncerts

Koncertu cikla „Dzimuši Rīgā” ietvaros notiks Gidona 

Krēmera un „Kremerata Baltica” koncerts kultūras centrā 

„Ziemeļblāzma” ar videopārraidi parkā. Pasākuma 

pamatideja – vest „augsto” mākslu ārā no Vecrīgas un 

paplašināt muzikālās Rīgas robežas. Mūzika

Koncerts, 

pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Kultūras pilī 

„Ziemeļblāzma” un 

tās parkā bilesuparadize.lv kremeratabaltica.lv

03.07.2014. Okeāna alkas Dzimuši Rīgā

Koncertu cikls „Dzimuši Rīgā” akcentē Rīgu, kā 

saistošo – šobrīd izcilās pasaules mūzikas zvaigznes 

vienojošo vietu. Vietu, kurā šie izcilie mākslinieki ir 

uzsākuši savas muzikālās gaitas, un vietu, kas devusi 

Eiropai un visai pasaulei tik daudz lielisku mūziķu.

Kinovakars „Gidona Rīga” 

„Splendid Palace”

Projekta „Dzimuši Rīgā” ietvaros kinoteātrī „Splendid 

Palace” notiks kinovakars „Gidona Rīga”. Tajā tiks 

atspoguļota rīdzinieka Gidona Krēmera dzīve un darbs 

dokumentālajā un mākslas kino. Tiks demonstrētas gan 

dokumentālās filmas par Gidonu Krēmeru un „Kremerata 

Baltica”, gan fragmenti no mākslas filmām ar Gidonu 

Krēmeru Paganīni u.c. lomās. Mūzika, kino

Koncerts, 

diskusija/lekcija, 

akcija, pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie „Splendid Palace” „Splendid Palace” kremeratabaltica.lv

03.07.2014. Okeāna alkas Mare Balticum

„Mare Balticum” ir projekts, kurā Latvijas Radio 

bigbends sadarbībā ar ārzemju aranžētājiem un 

izpildītājiem atskaņos Latvijas jūras dziesmas, kas būs 

aranžētas džeza ritmos. Mare Balticum

Festivāla „Rīgas ritmi” ietvaros sevi pieteiks jauns 

starptautisks mūzikas projekts ar Latvijas Radio bigbenda 

piedalīšanos – „Mare Balticum”. Tā mūzikas materiāls – 

Latvijas jūras dziesmas.

Mūzika, 

izglītība

Koncerts, radošā 

darbnīca, festivāls

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Kongresu namā bilesuserviss.lv rigasritmi.lv

03.07.14.-06.07.14. Dzintara ādere

XI "Kremerata Baltica" 

festivāls

XI "Kremerata Baltica" festivāls balstās uz analoģiju 

par dzintaru: lielākais dārgums ir mūsu tautas attīstītās 

prasmes, izcili mūzikas sasniegumi, kas top šajā zemē 

un ko pazīst visā pasaulē. "Kremerata Baltica" festivāli 

notiek ik gadu ar mērķi festivālos uzkrāto pieredzi un 

kontaktus izkristalizēt un labākos ieguvumus nodot 

Eiropas kultūras galvaspilsētas viesu vērtējumam 2014. 

gadā.

XI "Kremerata Baltica" 

festivāls

XI "Kremerata Baltica" festivālā piedalīsies "Kremerata 

Baltica" Gidona Krēmera vadībā un izcilākie Latvijas un 

pasaules izpildītājmākslinieki. Mūzika

Koncerts, 

festivāls Pieaugušie

Lielajā ģildē, 

koncertzālē "Baltais 

flīģelis"

bilesuparadize.lv, 

"Baltais flīģelis" www.kremeratabaltica.lv

04.07.2014. Brīvības iela

Balsis no tumsas jeb 

Žaņa Lipkes riņķa 

kvadratūra

Projekta "Balsis no tumsas jeb Žaņa Lipkes riņķa 

kvadratūra" ietvaros komponists Arturs Maskats 

komponēs skaņdarbu – veltījumu „Žanis un Johanna”, 

ko izpildīs kamerorķestris „Kremerata Baltica” Gidona 

Krēmera vadībā. Tiks prezentēta arī grāmata „Puika ar 

suni. Stāsts par nosargātu noslēpumu”, kas domāta 

apmēram 8–15 gadus veciem lasītājiem. Tas ir 

piedzīvojumu stāsts, kura galvenais varonis ir 

divpadsmitgadīgs zēns.

Mīlestība. Opuss „Žanis un 

Johanna”

Projekta "Balsis no tumsas jeb Žaņa Lipkes riņķa 

kvadratūra" ietvaros notiks opusa „Žanis un Johanna” 

pirmatskaņojums. Mūzikas autors – Arturs Maskats, 

izpildītāji – „Kremerata Baltica” Gidona Krēmera vadībā. 

Scenogrāfs un režisors – Reinis Suhanovs. Koncerta 

vizuālajā noformējumā paredzēts izmantot foto un video 

projekcijas, kā arī scenogrāfiju, kas koncertu pietuvinātu 

Lipkes memoriāla atmosfērai. Žanis un Johanna Lipkes ir 

ne tikai cilvēcības paraugs, viņi cauri smagiem likteņa 

pārbaudījumiem saglabā mīlestību līdz pat pēdējai mūža 

dienai... Mūzika Koncerts Pieaugušie Lielajā ģildē

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts lipke.lv

05.07.2014. Brīvības iela

Militāro orķestru 

salidojums

Par godu Latvijas kā pilntiesīgas Eiropas Savienības 

dalībvalsts desmitajai gadadienai uz Rīgu tiks aicināti 

dažādi Eiropas valstu militārie orķestri, lai kopīgi 

veidotu krāšņas militārās parādes un koncertus. Militāro 

orķestru kopīgais salidojums, kas iekļauj gājienu – 

parādi, simboliski ir viens no piemērotākajiem svinību 

priekšnesumiem, jo sasaistāms ar Eiropas Savienības 

pamatnostāju – būt vienotiem un nezaudēt savu 

individualitāti. 

Eiropas militāro orķestru 

salidojums

Eiropas militāro orķestru salidojuma ietvaros notiks 

parādes maršs cauri Vecrīgai, kā arī festivāla atklāšanas 

koncerts Doma laukumā. Norises datums var tikt mainīts. Mūzika

Koncerts, 

performance, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie

Vecrīgā, Doma 

laukumā Bezmaksas riga2014.org

06.07.2014. Brīvības iela

Militāro orķestru 

salidojums

Par godu Latvijas kā pilntiesīgas Eiropas Savienības 

dalībvalsts desmitajai gadadienai uz Rīgu tiks aicināti 

dažādi Eiropas valstu militārie orķestri, lai kopīgi 

veidotu krāšņas militārās parādes un koncertus. Militāro 

orķestru kopīgais salidojums, kas iekļauj gājienu – 

parādi, simboliski ir viens no piemērotākajiem svinību 

priekšnesumiem, jo sasaistāms ar Eiropas Savienības 

pamatnostāju – būt vienotiem un nezaudēt savu 

individualitāti. 

Eiropas militāro orķestru 

salidojums

Eiropas militāro orķestru salidojuma ietvaros notiks 

orķestru izbraukumu koncerti Latvijas reģionos un 

festivāla noslēguma koncerts Rīgā („Skonto” stadionā) ar 

orķestru defilē programmā. Galvenie dalībnieki – 

Lielbritānijas Karalisko gaisa spēku orķestris, Spānijas 

Gaisa spēku militārais orķestris u.c. Norises datums var 

tikt mainīts. Mūzika

Koncerts, 

performance, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie

Rīgā, „Skonto” 

stadionā, un citās 

Latvijas pilsētās Bezmaksas riga2014.org
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06.07.2014. Okeāna alkas Dzimuši Rīgā

Koncertu cikls „Dzimuši Rīgā” akcentē Rīgu, kā 

saistošo – šobrīd izcilās pasaules mūzikas zvaigznes 

vienojošo vietu. Vietu, kurā šie izcilie mākslinieki ir 

uzsākuši savas muzikālās gaitas, un vietu, kas devusi 

Eiropai un visai pasaulei tik daudz lielisku mūziķu. Dzimuši Rīgā

Pasākuma ideja ir krāšņā koncertā sapulcināt Rīgā 

dzimušās akadēmiskās mūzikas zvaigznes, kuras muzicēs 

skvērā pie Latvijas Nacionālās operas. Mūzika

Koncerts, 

TV/radio Pieaugušie

Skvērā pie Latvijas 

Nacionālās operas Bezmaksas riga2014.org

06.07.2014. Okeāna alkas Ērģeļmūzika BACH zīmē

Pasaules mūzikas neizsmeļams „okeāns” ir J. S. Bahs 

un mūzika, kas radusies viņa vārda un personības 

inspirācijas ietekmē pasaules un latviešu skaņražu 

mākslā. Pirmo reizi Latvijā tiek veidots vienots koncertu 

cikls – Rīgas Doma, Liepājas Svētās Trīsvienības 

katedrāles un Dubultu evaņģēliski luteriskās baznīcas 

sadarbības projekts, kas vainagosies ar katrai no tām 

speciāli komponēta latviešu komponistu skaņdarba 

pirmatskaņojumu un visu trīs jaundarbu – cikla 

„Latviešu triloģijas ērģelēm” – pasaules 

pirmatskaņojumu Rīgas Domā. Kopumā projektā 

piedalās vairāk nekā 20 Latvijas ērģelnieku, kā arī kori, 

dziedātāji, instrumentālisti un LNS orķestris.

„Ērģeļmūzika BACH zīmē” 

ceturtā koncertprogramma

Projekta „Ērģeļmūzika BACH zīmē” ietvaros tiks 

prezentēta ceturtā koncertprogramma. Mūzika, vēsture

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie

Liepājas Sv. 

Trīsvienības 

katedrālē

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

09.07.14.-19.07.14 Bez tematiskās līnijas Pasaules koru olimpiāde

Pasaules koru olimpiāde ir lielākais starptautiskais koru 

pasākums pasaulē un ne velti tiek dēvēts par 

kordziedāšanas olimpiskajām spēlēm. Nākamā 

olimpiāde notiks Rīgā 2014. gadā – Eiropas kultūras 

galvaspilsētas gada ietvaros.

Pirms desmit gadiem Pasaules koru olimpiādes padomē 

tika uzaicināts maestro Imants Kokars, kurš savas 

darbības laikā ieguldījis daudz pūļu, lai šie dziedāšanas 

svētki notiktu Latvijā – koru lielvalstī. Viņa darbu no 

2008. gada turpina diriģents Romāns Vanags. 8. Pasaules koru olimpiāde

Pasaules koru olimpiādes ideja ir caur dziesmu veicināt 

izpratni un mieru starp tautām, vienot cilvēkus no visas 

pasaules draudzīgā sacensībā. Rīga 2014. gada jūlijā 

uzņems ap 20 000 dziedātāju no visas pasaules. Pasākumi 

notiks lielākajās Rīgas koncertzālēs un pasākumu norises 

vietās. Pilsētu ar koru dziesmām pieskandinās kori no visas 

pasaules.

Mūzika, 

izglītība, 

iedzīvotāju 

dalība

Koncerts, 

performance, 

radošā darbnīca, 

festivāls, 

pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Vietas tiks precizētas

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts riga2014.org

09.07.2014. Rīgas karnevāls Senās mūzikas festivāls

Senās mūzikas festivāls piedāvās mūsdienu cilvēkam 

iespēju ar mūzikas starpniecību iejusties viduslaiku, 

renesanses un baroka laikmeta noskaņās. Festivāla 

koncerti pulcēs klausītājus Vecrīgas baznīcās un 

koncertzālēs, savukārt svētku kulminācija notiks 

Latvijas krāšņākajā baroka pilī – Rundālē. Ik gadu 

festivālā piedalās izcili senās mūzikas ansambļi gan no 

Eiropas, gan citiem kontinentiem. Īpaša vieta šoreiz būs 

atvēlēta komponistiem, kuri dzīvojuši un radījuši senajā 

Rīgā. Pazudušais dēls

Senās mūzikas festivāla ietvaros notiks koncerts-dziesmu 

spēle „Pazudušais dēls”. Ideja ir atjaunot un piedāvāt sekot 

pazudušā dēla atgriešanās notikumam, kas risināsies 1527. 

gadā radītajā Burkarda Valdisa dziesmu spēlē. Piedalīsies 

bijušie vokālās grupas „Cosmos” dalībnieki, seno deju 

grupa „Ballare”, aktieri un renesanses mūzikas ansamblis 

režisora Vara Klausītāja vadībā. Norises datums var tikt 

mainīts. Mūzika

Koncerts, izrāde, 

festivāls

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Spīķeru pagalmā bilesuparadize.lv smf.lv

10.07.2014. Rīgas karnevāls Senās mūzikas festivāls

Senās mūzikas festivāls piedāvās mūsdienu cilvēkam 

iespēju ar mūzikas starpniecību iejusties viduslaiku, 

renesanses un baroka laikmeta noskaņās. Festivāla 

koncerti pulcēs klausītājus Vecrīgas baznīcās un 

koncertzālēs, savukārt svētku kulminācija notiks 

Latvijas krāšņākajā baroka pilī – Rundālē. Ik gadu 

festivālā piedalās izcili senās mūzikas ansambļi gan no 

Eiropas, gan citiem kontinentiem. Īpaša vieta šoreiz būs 

atvēlēta komponistiem, kuri dzīvojuši un radījuši senajā 

Rīgā.

Baroka ansambļa „Barosica” 

koncerti

Senās mūzikas festivāla ietvaros notiks baroka mūzikas 

koncerti jaunu latviešu izpildītāju – ansambļa „Barosica” – 

priekšnesumā. Uzstāsies Ieva Parša, mecosoprāns; Agnese 

Kanniņa-Liepiņa, vijole; Ieva Saliete, klavesīns; Jānis 

Stafeckis, kontrabass. Norises datums var tikt mainīts. Mūzika

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta bilesuparadize.lv smf.lv

10.07.2014. Rīgas karnevāls Senās mūzikas festivāls

Senās mūzikas festivāls piedāvās mūsdienu cilvēkam 

iespēju ar mūzikas starpniecību iejusties viduslaiku, 

renesanses un baroka laikmeta noskaņās. Festivāla 

koncerti pulcēs klausītājus Vecrīgas baznīcās un 

koncertzālēs, savukārt svētku kulminācija notiks 

Latvijas krāšņākajā baroka pilī – Rundālē. Ik gadu 

festivālā piedalās izcili senās mūzikas ansambļi gan no 

Eiropas, gan citiem kontinentiem. Īpaša vieta šoreiz būs 

atvēlēta komponistiem, kuri dzīvojuši un radījuši senajā 

Rīgā. Mūzika Rīgā 1570–1800

Senās mūzikas festivāla ietvaros notiks koncerts „Mūzika 

Rīgā 1570–1800”. Programmā tiks iekļauti skaņdarbi, kas 

Rīgas baznīcās un koncertzālēs skanējuši laika posmā no 

1570. līdz 1800. gadam – G. M. Telemans, J. V. Mēders, 

F. A. Feihtners. Piedalīsies Sergejs Jēgers (kontrtenors), 

Kristīne Adamaite (ērģeles), Agnese Kanniņa-Liepiņa 

(baroka vijole), Kristīne Stumbure (traversflauta), Danuta 

Ločmele (baroka čells), Rīgas Doma zēnu koris (diriģents 

Mārtiņš Klišāns), baroka koris „Collegium Choro Musici 

Riga”, baroka orķestris „Collegium Musicum Riga”, 

diriģents Māris Kupčs. Norises datums var tikt mainīts. Mūzika

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta bilesuparadize.lv smf.lv
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10.07.2014. Rīgas karnevāls

Rīgas zaļā sirds – 

Latvijas Universitātes 

Botāniskais dārzs

Projekta mērķis ir LU Botāniskajā dārzā īstenot 

pasākumu kompleksu – izstādes, seminārus, radošās 

darbnīcas, koncertus un citus kultūras un izglītības 

pasākumus –, kas iepazīstinātu interesentus ar dārzu 

kultūru un augu klāstu, rosinātu izpratni par bioloģisko 

daudzveidību, ļautu baudīt dārzu un dabas iedvesmotos 

un papildinātos mākslas darbus: fotogrāfijas, 

tēlniecības, floristikas un citas izpausmes, mūziku, 

dzeju utt., aicinot līdzdarboties radoši un zinātkāri 

noskaņotos. Rīgas Puķu balle 2014

Puķu Balle ir vērienīgākā, daudzveidīgākā un plašāk 

apmeklētā ziedu un dekoratīvo augu izstāde Latvijā un 

Baltijas valstīs. Šis tradicionālais pasākums ir centrālais 

vasaras notikums daudziem Rīgas pilsētas iedzīvotājiem un 

viesiem – visiem, kas interesējas par puķēm un 

dekoratīvajiem stādījumiem, vēlas veidot sakoptu vidi, 

skaistus dārzus un priecāties par ziedu skaistumu.

Blakus unikālajiem ziedēšanas brīnumam notiks koncerti 

ar LU un citu izcilu mākslinieku atbalstu un dalību. 

Mūzika, vizuālā 

māksla, dizains, 

fotogrāfija, 

vēsture, zinātne, 

tradīcija

Koncerts, 

pilsētvides 

objekts, radošā 

darbnīca, akcija, 

pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Universitātes 

Botāniskajā dārzā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts botanika.lu.lv

11.07.2014. Rīgas karnevāls Senās mūzikas festivāls

Senās mūzikas festivāls piedāvās mūsdienu cilvēkam 

iespēju ar mūzikas starpniecību iejusties viduslaiku, 

renesanses un baroka laikmeta noskaņās. Festivāla 

koncerti pulcēs klausītājus Vecrīgas baznīcās un 

koncertzālēs, savukārt svētku kulminācija notiks 

Latvijas krāšņākajā baroka pilī – Rundālē. Ik gadu 

festivālā piedalās izcili senās mūzikas ansambļi gan no 

Eiropas, gan citiem kontinentiem. Īpaša vieta šoreiz būs 

atvēlēta komponistiem, kuri dzīvojuši un radījuši senajā 

Rīgā. Gregoriskie dziedājumi

Senās mūzikas festivāla ietvaros notiks gregorisko 

dziedājumu koncerts ar vienīgo šādas mūzikas profesionālo 

interpretu Latvijā piedalīšanos. Piedalīsies vokālais 

ansamblis „Schola Cantorum Riga” un kontrtenors Sergejs 

Jēgers. Norises datums var tikt mainīts. Mūzika

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie Rīgas Domā bilesuparadize.lv smf.lv

11.07.2014. Okeāna alkas Ērģeļmūzika BACH zīmē

Pasaules mūzikas neizsmeļams „okeāns” ir J. S. Bahs 

un mūzika, kas radusies viņa vārda un personības 

inspirācijas ietekmē pasaules un latviešu skaņražu 

mākslā. Pirmo reizi Latvijā tiek veidots vienots koncertu 

cikls – Rīgas Doma, Liepājas Svētās Trīsvienības 

katedrāles un Dubultu evaņģēliski luteriskās baznīcas 

sadarbības projekts, kas vainagosies ar katrai no tām 

speciāli komponēta latviešu komponistu skaņdarba 

pirmatskaņojumu un visu trīs jaundarbu – cikla 

„Latviešu triloģijas ērģelēm” – pasaules 

pirmatskaņojumu Rīgas Domā. Kopumā projektā 

piedalās vairāk nekā 20 Latvijas ērģelnieku, kā arī kori, 

dziedātāji, instrumentālisti un LNS orķestris.

„Ērģeļmūzika BACH zīmē” 

ceturtā koncertprogramma

Projekta „Ērģeļmūzika BACH zīmē” ietvaros tiks 

prezentēta ceturtā koncertprogramma. Mūzika, vēsture

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie Rīgas Domā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

12.07.2014. Rīgas karnevāls Senās mūzikas festivāls

Senās mūzikas festivāls piedāvās mūsdienu cilvēkam 

iespēju ar mūzikas starpniecību iejusties viduslaiku, 

renesanses un baroka laikmeta noskaņās. Festivāla 

koncerti pulcēs klausītājus Vecrīgas baznīcās un 

koncertzālēs, savukārt svētku kulminācija notiks 

Latvijas krāšņākajā baroka pilī – Rundālē. Ik gadu 

festivālā piedalās izcili senās mūzikas ansambļi gan no 

Eiropas, gan citiem kontinentiem. Īpaša vieta šoreiz būs 

atvēlēta komponistiem, kuri dzīvojuši un radījuši senajā 

Rīgā. Orlando Furioso

Senās mūzikas festivāla ietvaros būs skatāms 2012. gadā 

atrastās Antonio Vivaldi operas „Orlando Furioso” 

uzvedums. Opera radīta 1727. gadā, bet atrasta tikai 270 

gadus pēc komponista nāves. Piedalīsies solisti, Latvijas 

Radio koris un Čehijas baroka orķestris un ansamblis 

„Collegium 1704”. Norises datums var tikt mainīts. Mūzika

Koncerts, izrāde, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie Rīgā un Rundāles pilī bilesuparadize.lv smf.lv

13.07.2014. Okeāna alkas Ērģeļmūzika BACH zīmē

Pasaules mūzikas neizsmeļams „okeāns” ir J. S. Bahs 

un mūzika, kas radusies viņa vārda un personības 

inspirācijas ietekmē pasaules un latviešu skaņražu 

mākslā. Pirmo reizi Latvijā tiek veidots vienots koncertu 

cikls – Rīgas Doma, Liepājas Svētās Trīsvienības 

katedrāles un Dubultu evaņģēliski luteriskās baznīcas 

sadarbības projekts, kas vainagosies ar katrai no tām 

speciāli komponēta latviešu komponistu skaņdarba 

pirmatskaņojumu un visu trīs jaundarbu – cikla 

„Latviešu triloģijas ērģelēm” – pasaules 

pirmatskaņojumu Rīgas Domā. Kopumā projektā 

piedalās vairāk nekā 20 Latvijas ērģelnieku, kā arī kori, 

dziedātāji, instrumentālisti un LNS orķestris.

„Ērģeļmūzika BACH zīmē” 

ceturtā koncertprogramma

Projekta „Ērģeļmūzika BACH zīmē” ietvaros tiks 

prezentēta ceturtā koncertprogramma. Mūzika, vēsture

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie

Dubultu evaņģēliski 

luteriskajā baznīcā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts
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18.07.14.–22.08.14. Okeāna alkas

Skaņu mākslas izstāde 

„Skan II” 

Izstāde „Skan II” ir turpinājums 2007. gadā notikušajai 

pirmajai Baltijas skaņu mākslas izstādei „Skan”. Tā tiks 

atklāta 2014. gada aprīlī un būs apskatāma visas 

vasaras garumā. Izstādē varēs aplūkot šobrīd pasaulē 

aktuālāko, skaņu mākslas žanrā strādājošo mākslinieku 

sniegumu.

Skaņu mākslas izstāde „Skan 

II” 

Skaņu mākslas izstādes „Skan II” mērķis ir sniegt tās 

apmeklētājiem iespēju iepazīt novatoriskas laikmetīgās 

mākslas formas, kā arī atgādināt par Rīgas īpašo 

arhitektūras mantojumu. Izstādē „Skan II” piedalīsies 

Latvijas un ārvalstu mākslinieki: Evelīna Deičmane, 

Voldemārs Johansons, Leif Elggren  un Carl Michael Von 

Hauswolff , Anke Eckardt , Michael J. Schumacher , 

Edwin van der Heide , Arnaud Jacobs , Signe Liden , 

David Helbich , Thomas Rutgers  un Jitske Blom , Tommi 

Gronlund  un Petteri Nisunen , Stefan Roigk , Pascal 

Broccolichi , Max Eastley , Deadbeat .

Mūzika, vizuālā 

māksla

Performance, 

izstāde

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Universitātes 

Botāniskajā dārzā un 

Rīgas pilsētvidē Bezmaksas skanumezs.lv

20.07.2014. Okeāna alkas Ērģeļmūzika BACH zīmē

Pasaules mūzikas neizsmeļams „okeāns” ir J. S. Bahs 

un mūzika, kas radusies viņa vārda un personības 

inspirācijas ietekmē pasaules un latviešu skaņražu 

mākslā. Pirmo reizi Latvijā tiek veidots vienots koncertu 

cikls – Rīgas Doma, Liepājas Svētās Trīsvienības 

katedrāles un Dubultu evaņģēliski luteriskās baznīcas 

sadarbības projekts, kas vainagosies ar katrai no tām 

speciāli komponēta latviešu komponistu skaņdarba 

pirmatskaņojumu un visu trīs jaundarbu – cikla 

„Latviešu triloģijas ērģelēm” – pasaules 

pirmatskaņojumu Rīgas Domā. Kopumā projektā 

piedalās vairāk nekā 20 Latvijas ērģelnieku, kā arī kori, 

dziedātāji, instrumentālisti un LNS orķestris.

„Ērģeļmūzika BACH zīmē” 

piektā koncertprogramma

Projekta „Ērģeļmūzika BACH zīmē” ietvaros tiks 

prezentēta piektā koncertprogramma. Mūzika, vēsture

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie

Liepājas Sv. 

Trīsvienības 

katedrālē

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

20.07.14.-17.08.14. Ceļu karte Deja iziet pilsētā

No 2014. gada pavasara līdz rudenim Rīga kļūs par 

atzītu starptautisku laikmetīgās dejas horeogrāfu 

darbības vietu, kuri sadarbībā ar latviešu jaunajiem 

dejas māksliniekiem iesaistīsies kopīgā izpētes un 

radošā procesā, lai iezīmētu pilsētvidē jaunas, dejai 

piemērotas vietas un radītu profesionālas laikmetīgas 

dejas izrādes ārpus tradicionālajām studijām, teātru 

ēkām un skatuvēm. Deja iziet pilsētā

Austriešu horeogrāfs Villijs Dorners uzturēsies Rīgā un 

vairāku nedēļu garumā strādās ar 10-12 latviešu 

horeogrāfiem un dejotājiem, attīstot performances noteiktā 

Rīgas apkaimē (vieta tiks precizēta). Radošais process, 

tāpat kā performances, pamatā notiks pilsētvidē, kļūstot 

par apkaimes ikdienu un ļaujot vietējiem iedzīvotājiem un 

nejaušiem garāmgājējiem kļūt par mākslas projekta 

tapšanas lieciniekiem. Deja, izglītība

Izrāde, 

performance, 

pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas www.theatre.lv

21.07.14.–03.08.14. Rīgas karnevāls Dāmu paradīze

Projekts „Modes desmit kustības un modes teātra 

izrādēs” ataino Eiropas modes vēstures lappuses laika 

posmā no 1900. līdz 2000. gadam, iepazīstinot populārā 

formā ar izcilākajiem modes zīmolu meistariem, Eiropas 

sabiedrības un kultūras vēsturi šai laika posmā. 

Scenogrāfijai izmantoti iestudēti kinoarhīva kadri. Dāmu paradīze

„Dāmu paradīze” būs piecas izrādes, katrā tiks apskatītas 

divas desmitgades modē, sākot no 1900. gada. Mērķis ir 

iepazīstināt plašāku sabiedrību ar kultūrvēsturisko 

fenomenu – Eiropas mode izklaidējošu izrāžu formā. 

Piedalīsies pazīstami Rīgas kostīmu mākslinieki. Autore-

režisore un producente Ilona Brūvere. Modes stila 

konsultante Natālija Jansone. 

Mūzika, teātris, 

deja, kino, 

literatūra, 

vizuālā māksla, 

fotogrāfija, 

vēsture, 

izglītība, 

multimedijs Izrāde

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts ilonabruvere.com

25.07.2014. Okeāna alkas Ērģeļmūzika BACH zīmē

Pasaules mūzikas neizsmeļams „okeāns” ir J. S. Bahs 

un mūzika, kas radusies viņa vārda un personības 

inspirācijas ietekmē pasaules un latviešu skaņražu 

mākslā. Pirmo reizi Latvijā tiek veidots vienots koncertu 

cikls – Rīgas Doma, Liepājas Svētās Trīsvienības 

katedrāles un Dubultu evaņģēliski luteriskās baznīcas 

sadarbības projekts, kas vainagosies ar katrai no tām 

speciāli komponēta latviešu komponistu skaņdarba 

pirmatskaņojumu un visu trīs jaundarbu – cikla 

„Latviešu triloģijas ērģelēm” – pasaules 

pirmatskaņojumu Rīgas Domā. Kopumā projektā 

piedalās vairāk nekā 20 Latvijas ērģelnieku, kā arī kori, 

dziedātāji, instrumentālisti un LNS orķestris.

„Ērģeļmūzika BACH zīmē” 

piektā koncertprogramma

Projekta „Ērģeļmūzika BACH zīmē” ietvaros tiks 

prezentēta piektā koncertprogramma. Mūzika, vēsture

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie Rīgas Domā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

26.07.2014. Okeāna alkas

„Esi te” pasākumi 

introvertās mākslas 

festivālā „Ad lucem”

„Esi te” ir speciāli „Rīga 2014” veltītas vairākas 

introvertās mākslas festivāla „Ad lucem” programmas: 

„Saullēkts pilsētā” visas nakts garumā Esplanādē, 

„Lord of Horizons” ar izciliem orientālās mūzikas 

speciālistiem un tulkotāja Ulda Bērziņa korāna 

lasījumiem, un jau par leģendu kļuvusī „Nakts 

meditācija” ar britu čellista Metjū Bārlija (Matthew 

Barley)  neaizmirstamajām improvizācijām. Tavs centrs 

ir tur, kur esi tu, arī pilsētas dunā. Apstājies, ieklausies 

Rīgas noskaņās, izjūti tās īpašo garīgo starojumu un esi 

te! Saullēkts pilsētā

Introvertās mākslas festivāla „Ad lucem” ietvaros notiks 

pasākums „Saullēkts pilsētā”, kas aicina uz kopā būšanu ar 

īpašiem mūziķiem visas nakts garumā Esplanādē, lai 

naksnīgajā pilsētas elpā ienestu neparastu, garīgu 

dimensiju. Klausītāji omulīgā teltī uz spilveniem varēs 

gremdēties introvertas mūzikas meditatīvajās noskaņās un 

kopīgā līdzpārdzīvojumā sagaidīt sauli pašā pilsētas sirdī! 

Esi te! Mūzika

Koncerts, 

festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Esplanādē bilesuserviss.lv adlucem.info

27.07.2014. Okeāna alkas Ērģeļmūzika BACH zīmē

Pasaules mūzikas neizsmeļams „okeāns” ir J. S. Bahs 

un mūzika, kas radusies viņa vārda un personības 

inspirācijas ietekmē pasaules un latviešu skaņražu 

mākslā. Pirmo reizi Latvijā tiek veidots vienots koncertu 

cikls – Rīgas Doma, Liepājas Svētās Trīsvienības 

katedrāles un Dubultu evaņģēliski luteriskās baznīcas 

sadarbības projekts, kas vainagosies ar katrai no tām 

speciāli komponēta latviešu komponistu skaņdarba 

pirmatskaņojumu un visu trīs jaundarbu – cikla 

„Latviešu triloģijas ērģelēm” – pasaules 

pirmatskaņojumu Rīgas Domā. Kopumā projektā 

piedalās vairāk nekā 20 Latvijas ērģelnieku, kā arī kori, 

dziedātāji, instrumentālisti un LNS orķestris.

„Ērģeļmūzika BACH zīmē” 

piektā koncertprogramma

Projekta „Ērģeļmūzika BACH zīmē” ietvaros tiks 

prezentēta piektā koncertprogramma. Mūzika, vēsture

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie

Dubultu evaņģēliski 

luteriskajā baznīcā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

30.07.2014. Okeāna alkas

„Esi te” pasākumi 

introvertās mākslas 

festivālā „Ad lucem”

„Esi te” ir speciāli „Rīga 2014” veltītas vairākas 

introvertās mākslas festivāla „Ad lucem” programmas. 

Pasākums „Saullēkts pilsētā” aicina uz kopā būšanu ar 

īpašiem mūziķiem visas nakts garumā Esplanādē, lai 

omulīgā teltī uz spilveniem gremdētos introvertas 

mūzikas meditatīvajās noskaņās, nesteidzīgi izjustu 

savus sirdspukstus kopīgā līdzpārdzīvojumā un 

naksnīgajā pilsētas elpā ienestu neparastu, garīgu 

dimensiju. Sagaidīsim sauli pašā pilsētas sirdī! Lord of Horizons

Introvertās mākslas festivāla „Ad lucem” ietvaros notiks 

pasākums „Lord of Horizons”. Par tā iedvesmas avotu 

kļuvis 17. gs. tulks, skolotājs un komponists Ulī Afkī, kura 

īpašā dzīve Austrumu un Rietumu kultūru krustcelēs ir 

visu laiku lielākās vērtības – cilvēcības apliecinājums. 

Pasākumā piedalīsies orientālās mūzikas ansamblis 

„Sarband”. Tā mākslinieciskais vadītājs Vladimirs Ivanovs 

(Vladimir Ivanoff) , Bulgārija/Vācija, ir ievērojams vācu 

muzikologs, lautas spēles, baroka un orientālās mūzikas 

speciālists. Koncerta tēma – Austrumu un Rietumu 

mūzikas sasaiste, kristietības un islāma refleksijas mūzikā, 

integrējot dzejnieka un tulkotāja Ulda Bērziņa korāna 

lasījumus latviešu valodā.

Mūzika, 

literatūra

Koncerts, 

festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā bilesuserviss.lv adlucem.info

01.08.14.–03.08.14. Dzintara ādere

Dzintara ceļš uz Latvijas 

nākotni pasaulē

Projektā paredzēta informācijas apkopošana un analīze, 

zinātnisko pētījumu veikšana, grāmatas izdošana par 

tēmu „Dzintara ceļš uz Latvijas nākotni pasaulē”. 

Grāmata ar šādu saturu tiks izdota pirmo reizi. Tajā tiks 

iekļauta Baltijas dzintara rašanās, dzintara diaģenēzes 

procesi laika gaitā, dzintara nozīme cilvēka dzīvē, sākot 

no pirmatnējām kopienām līdz mūsdienām, parādot 

laikmetu saiti, kā arī dzintara zinātnisko pētījumu 

rezultāti un inovatīvo izstrādājumu apraksti.

Grāmata „Dzintara ceļš uz 

Latvijas nākotni pasaulē”

Grāmatas „Dzintara ceļš uz Latvijas nākotni pasaulē” 

izdošana ir svarīga tāpēc, ka tā dod iespēju atpūsties no 

ikdienas paātrinātā dzīves ritma un aplūkot Baltijas 

dzintaru no cita skatpunkta. Latvijas zinātniece Inga 

Ļašenko, kas jau vairākus gadus veic pētījumus saistībā ar 

dzintaru, vēlas pasniegt savu vīziju un dzintaru plašākai 

sabiedrības daļai. Pētījumus un grāmatas veidošanu veiks 

pati pētniece. Literatūra Prezentācija

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas jlutechnologies.lv

01.08.14.-03.08.14 Dzintara ādere

  

Starptautiskie Siguldas 

Opermūzikas svētki 

  

Siguldas Opermūzikas svētki ir unikāls mūzikas 

pasākums, kad brīvdabas koncertzāle Siguldas 

pilsdrupu estrādē atdzīvojas vairāk nekā citkārt. 

Skatītājiem tiek piedāvāts pasaules klases mūzikas 

jauniestudējums slavenu mākslinieku izpildījumā, 

kamermūzikas koncerts, garīgās mūzikas koncerts un 

galā koncerts. Lai tuvinātu jauno paaudzi opermūzikai 

festivāla programmā jau piekto gadu tiek iekļauta izrāde 

bērniem. 

  

Starptautiskie Siguldas 

Opermūzikas svētki 

Siguldas Opermūzikas svētku raksturīgākā iezīme ir 

rīkotāja izvēlēta operas izrāde, kura speciāli pielāgota 

uzvešanai brīvdabā. Tās realizācija notiek projekta veidā. 

Tiek piesaistīta radošā komanda, mākslinieki un īsā laikā 

tiek radīts operas oriģināliestudējums, kas garantē izcilu 

kvalitāti un pārsteidzošus atklājumus. Radošā komanda 

šobrīd tiek precizēta. Mērķis ir iepazīstināt ar pasaules 

izcilākajām opermūzikas zvaigznēm, kā arī parādīt mūsu 

pašu – latviešu labākos solistus, diriģentus, orķestrus un 

korus. Mūzika Festivāls

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

  

Siguldas pilsdrupu 

estrādē bilesuparadize.lv www.opersvetki.lv
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02.08.2014. Okeāna alkas

„Esi te” pasākumi 

introvertās mākslas 

festivālā „Ad lucem”

„Esi te” ir speciāli „Rīga 2014” veltītas vairākas 

introvertās mākslas festivāla „Ad lucem” programmas: 

„Saullēkts pilsētā” visas nakts garumā Esplanādē, 

„Lord of Horizons” ar izciliem orientālās mūzikas 

speciālistiem un tulkotāja Ulda Bērziņa korāna 

lasījumiem, un jau par leģendu kļuvusī „Nakts 

meditācija” ar britu čellista Metjū Bārlija (Matthew 

Barley)  neaizmirstamajām improvizācijām. Tavs centrs 

ir tur, kur esi tu, arī pilsētas dunā. Apstājies, ieklausies 

Rīgas noskaņās, izjūti tās īpašo garīgo starojumu un esi 

te! Nakts meditācija

Introvertās mākslas festivāla „Ad lucem” ietvaros notiks 

nakts koncerts „Nakts meditācija”. Šo īpašo festivāla 

tradīciju 2010. gada vasarā uzsāka Metjū Bārlijs (Matthew 

Barley)  – izcils britu čellists, kura personības spilgta 

iezīme ir radošums, atvērtība neparastām idejām un 

uzdrošināšanās, kas nepazīst ģeogrāfiskas, sociālas un stila 

robežas. Astoņu stundu garā koncertā klausītāji varēs sekot 

improvizācijām, gremdējoties orķestrālos akustiskā un 

elektriskā čella tembros, gan sēdus, gan guļus uz segām, 

spilveniem vai guļammaisiem – iemiegot, pamostoties, 

nonākot citā, neikdienišķā uztveres dimensijā. Esi te! Mūzika

Koncerts, 

festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie

Kultūras pilī 

„Ziemeļblāzma” bilesuserviss.lv adlucem.info

03.08.2014. Okeāna alkas Ērģeļmūzika BACH zīmē

Pasaules mūzikas neizsmeļams „okeāns” ir J. S. Bahs 

un mūzika, kas radusies viņa vārda un personības 

inspirācijas ietekmē pasaules un latviešu skaņražu 

mākslā. Pirmo reizi Latvijā tiek veidots vienots koncertu 

cikls – Rīgas Doma, Liepājas Svētās Trīsvienības 

katedrāles un Dubultu evaņģēliski luteriskās baznīcas 

sadarbības projekts, kas vainagosies ar katrai no tām 

speciāli komponēta latviešu komponistu skaņdarba 

pirmatskaņojumu un visu trīs jaundarbu – cikla 

„Latviešu triloģijas ērģelēm” – pasaules 

pirmatskaņojumu Rīgas Domā. Kopumā projektā 

piedalās vairāk nekā 20 Latvijas ērģelnieku, kā arī kori, 

dziedātāji, instrumentālisti un LNS orķestris.

„Ērģeļmūzika BACH zīmē” 

sestā koncertprogramma

Projekta „Ērģeļmūzika BACH zīmē” ietvaros tiks 

prezentēta sestā koncertprogramma. Mūzika, vēsture

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie

Liepājas Sv. 

Trīsvienības 

katedrālē

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

03.08.2014. Ceļu karte Piena svētki

Interese rada enerģiju. Šī vienkāršā patiesība pirms trīs 

gadiem organizētājus izveda no kafejnīcas pagalmā, lai 

uzzinātu, kas ir festivāls. Izrādās, atbilžu ir daudz, bet 

pamatā „Piena svētki” ir viena vasaras svētdiena ar 

tuviem draugiem, labu mūziku, garšīgu ēdienu, 

citādākām atrakcijām un skaļiem smiekliem. 2014. gadā 

„Rīga 2014” ietvaros tiks meklēts jau plašāk – 

Vecmīlgrāvī un Lucavsalā. Piena svētki

Daugavā ir vairākas salas, uz kurām rīdzinieks ikdienā 

nenonāk un mazāk zina par to apburošo šarmu. Piena 

svētki Lucavsalā atklās šīs salas burvību, parādot, cik tā 

tagad tīra un pieejama kā romantiķiem, tā fotogrāfiem un 

zinātkāram pilsētniekam. Sagaidāma skaista svētdiena no 

plkst. 12 līdz 23 pie Daugavas ūdeņiem. Uz galvenās 

skatuves uzstāsies latviešu un ārvalstu mūziķi. Aktīvajā 

zonā būs ielu mākslinieki, performances, cirks, atrakcijas, 

tirdziņš, amatnieki, frizieri, masieri, pavārskola. Būs arī 

atsevišķa teātra skatuve. Bērnu stūrītis – zīmēšana, 

veidošana, skaņu laboratorija, bungu skola, maskas, 

šūpoles. Mierīgā zona – vīns, klusāka mūzika, sarunas. 

Pašu veidota scenogrāfija.

Mūzika, teātris, 

deja, kino, 

vizuālā māksla, 

fotogrāfija, 

zinātne, sports, 

iedzīvotāju 

dalība, ielu 

māksla

Koncerts, izrāde, 

performance, 

prezentācija, 

pilsētvides 

objekts, festivāls, 

pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Lucavsalas parkā Bezmaksas piens.nu

06.08.14.–05.09.14. Izdzīvošanas komplekts Iesakņotāji

Projekta mērķis ir izveidot starppaaudžu komunikācijas 

platformu, kuras pamatā kā instrumenti tiek izmantoti 

dizains un dārzkopība. Projekts sastāv no trim daļām:

- senioru un bērnu iesaistīšana dārzkopībā;

- Rīgas apkaimju iedzīvotāju iesaistīšana sadarbībā ar 

projektu „Talkas”;

- aktivitātes Rīgas centrā, Esplanādē, iesaistot 

iepriekšējo posmu dalībniekus. Būs izveidota „zaļā 

telpa”, kas paredzēta izstāžu, koncertu, lekciju un 

tematisku diskusiju rīkošanai. Izstāde „Nākotne”

Projekta „Iesakņotāji” ietvaros būs apskatāma izstāde 

„Nākotne”, kas būs pasaules un pašmāju inovatīvu un 

pārsteidzošu mākslas un dizaina objektu apskats 

pilsētvides veidošanā un piemērošanā dažādu cilvēku 

vajadzībām. Paralēli izstādei risināsies citi pasākumi – 

diskusijas, koncerti, darbnīcas utt.

Dizains, 

arhitektūra, 

zinātne, 

izglītība, 

iedzīvotāju 

dalība Izstāde

Jaunieši, 

pieaugušie Esplanādē Bezmaksas

06.08.14.–28.09.14. Dzintara ādere Dzintara laikmets

Dzintars tiek uzskatīts par vienu no latviešu tautas 

simboliem, tomēr gadu gaitā šis nācijas dārgums ir 

piedzīvojis gan cildinājumu, gan nopēlumu. Izstādes 

mērķis būs pētīt dzintara jēdziena identitātes 

metamorfozes latviešu nācijas apziņā no 20. gs. sākuma 

līdz mūsdienām, paskatīties uz dzintara fenomenu no 

visdažādākajiem aspektiem: kā mākslas objektu, rotu, 

dizaina elementu, suvenīru, zinātniskās izpētes objektu, 

kā personvārda fenomenu u. tml. Izstādi veidos dažādi 

tematiskie bloki. Dzintara laikmets

Izstāde „Dzintara laikmets” ir kultūrantropoloģisks 

pētījums par dzintara fenomenu vienas tautas mākslā, 

kultūrā un sociālās dzīves apritē: ko mēs zinām par 

dzintaru? Idejas autore ir DMDM departamenta vadītāja 

Inese Baranovska. Izstādes projektu izstrādā DMDM 

muzeja speciālisti sadarbībā ar citiem Latvijas muzejiem. 

Izstādei tiks piesaistīti mākslinieki – Ingrīda Zābere, Izolde 

Cēsniece, Gints Gabrāns, Monika Pormale, Rūdolfs Bekičs 

u.c.

Mūzika, kino, 

literatūra, 

vizuālā māksla, 

dizains, 

fotogrāfija, 

vēsture, zinātne, 

multimedijs, 

tradīcija Izstāde

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Dekoratīvās mākslas 

un dizaina muzejā, 

Skārņu ielā 10/20 lnmm.lv lnmm.lv
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08.08.2014. Okeāna alkas Ērģeļmūzika BACH zīmē

Pasaules mūzikas neizsmeļams „okeāns” ir J. S. Bahs 

un mūzika, kas radusies viņa vārda un personības 

inspirācijas ietekmē pasaules un latviešu skaņražu 

mākslā. Pirmo reizi Latvijā tiek veidots vienots koncertu 

cikls – Rīgas Doma, Liepājas Svētās Trīsvienības 

katedrāles un Dubultu evaņģēliski luteriskās baznīcas 

sadarbības projekts, kas vainagosies ar katrai no tām 

speciāli komponēta latviešu komponistu skaņdarba 

pirmatskaņojumu un visu trīs jaundarbu – cikla 

„Latviešu triloģijas ērģelēm” – pasaules 

pirmatskaņojumu Rīgas Domā. Kopumā projektā 

piedalās vairāk nekā 20 Latvijas ērģelnieku, kā arī kori, 

dziedātāji, instrumentālisti un LNS orķestris.

„Ērģeļmūzika BACH zīmē” 

sestā koncertprogramma

Projekta „Ērģeļmūzika BACH zīmē” ietvaros tiks 

prezentēta sestā koncertprogramma. Mūzika, vēsture

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie Rīgas Domā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

08.08.2014. Rīgas karnevāls Ceļojumu gadi

„Ceļojumu gadi” akcentē Rīgu un Latviju kā vienu no 

kultūras āderu krustpunktiem Eiropā. Te ir satikušās 

dažādas personības – domātāji, komponisti, dziedātāji. 

Projekta iedvesmotājs ir Ferenca Lista cikls „Ceļojumu 

gadi”, kas ir gan ģeogrāfisks ceļojums, gan ceļojums 

garīgajā pasaulē. Projekta ietvaros skanēs klasiķu 

skaņdarbi par šo tēmu un tiks pasūtīti jaundarbi. 2014. 

gads savedīs kopā Jūrmalā ne tikai uzkrāto skaņdarbu 

pūru, bet arī pasaulslavenos mūziķus, kuru saknes ir 

Rīgā un Latvijā. Ceļojumu gadi

Koncerta „Ceļojumu gadi” tematika būs daudzveidīga un 

aicinās uz radošu pieeju. Piedalīsies: „Kremerata Baltica”, 

LNSO, Ksenija Sidorova (akordeons), Gidons Krēmers 

(vijole), Elīna Bukša (vijole), Ramons Jaffe (čells), Inga 

Kalna (soprāns), Egils Siliņš (bass), Andrejs Osokins 

(klavieres) un citi.

Mūzika, 

izglītība Koncerts

Jaunieši, 

pieaugušie

Dzintaru koncertzālē, 

Jūrmalā hbf.lv hbf.lv

08.08.14.–09.08.14. Izdzīvošanas komplekts

Amatnieku darbnīcas 

„Tilts”

Projekta būtība ir amatnieku meistardarbnīcu rīkošana, 

apzinot tos un dodot iespēju satikties vienuviet, lai 

dalītos pieredzē un darbotos autentiskā vidē, kur šīs 

darbnīcas varētu apmeklēt ikviens interesents. Paredzēts 

iedrošināt topošos meistarus jaunu, mūsdienīgu 

produktu radīšanai, balstoties tradicionālās 

amatniecības pieredzē un prasmēs. Projekta noslēgumā 

tiks sarīkota plaša un daudzpusīga mūsdienu 

amatniecības izstrādājumu skate.

Amatnieku meistardarbnīcu 

darbu izstāde

Būs skatāma 2014. gada maijā notikušajās amatnieku 

darbnīcās „Tilts” tapušo darbu izstāde.

Dizains, 

izglītība, 

iedzīvotāju 

dalība, tradīcija

Izstāde, radošā 

darbnīca, 

pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas 

Etnogrāfiskajā 

brīvdabas muzejā LEBM brivdabasmuzejs.lv

08.08.14.–10.08.14. Rīgas karnevāls RE RE Rīga!

Starptautiskais ielu mākslas un pasaules mūzikas 

festivāls "RE RE Rīga!" pulcēs vairāk nekā 20 

mākslinieku apvienības – aptuveni 100 dalībniekus no 

12 pasaules valstīm. Rīgas pilsētvidi piepildīs 

pārsteidzošas jaunā cirka izrādes, pasaules mūzika, deja 

un ielu teātris. Festivālā piedalīsies profesionāli 

mākslinieki, kas ar savu pārsteidzošo sniegumu strauji 

iekaro popularitāti pasaulē. RE RE Rīga!

Mērķis ir augstas kvalitātes mūziku un mākslu padarīt 

pieejamu ikvienam Rīgas iedzīvotājam un pilsētas viesim. 

Mūzika, deja, 

vizuālā māksla, 

ielu māksla

Koncerts, izrāde, 

performance, 

pilsētvides 

objekts, festivāls

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

AB dambī, pilsētas 

laukumos, ielās, 

parkos, pagalmos Bezmaksas

09.08.14 Izdzīvošanas komplekts Dabas koncertzāle

  

Mākslas un zinātnes "Dabas koncertzāle" ir dabas, 

mūzikas, zinātnes, video mākslas un dramaturģijas 

simbioze, kas aktualizē un spēcina mijiedarbību starp 

cilvēku un dabu. Apmkelētāji varēs doties pārgājienos, 

iesaistīties izziņas laboratorijās un radošās darbnīcās, 

kļūt par dabas, mūzikas un videomākslas izrādes 

dalībniekiem. Dabas koncertzāles galvenais varonis - 

bruņuzivs. Tā ir vairāk nekā 400 miljonu gadu veco 

Gaujas senlejas krastus veidojošo smilšakmens iežu 

„vienaudze”.

  

Dabas koncertzāle 

"Bruņuzivs"

Pasākumam "Dabas koncertzāle "Bruņuzivs"" būs divas 

daļas: izziņas laboratorijas un radošās darbnīcas, kā arī 

mūzikas un gaismas un projekciju izrāde. Zinātnes daļu 

pārstāvēs piedalīsies Latvijas entomoloģijas biedrība, 

Dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Universitāte, 

Entomoloģijas biedrība, Dabas muzejs, Latvijas 

ornitoloģijas biedrība un sikspārņu pētnieki. Piedalīsies arī 

mūziķi Ingus Ulmanis, Andris Sējāns, Valdis Muktupāvels, 

Aigars Voitišķis, Kaspars Tobis un Anrijs Grinbergs, kā 

arī skaņu producents Gatis Zaķis un dažādu stilu 

piesaistītie mūziķi. Mērķis ir lauzt robežas starp zinātni un 

kultūru, inovatīvā un atraktīvā veidā skaidrot dabas 

vērtības, izglītot sabiedrību par tām. 

Mūzika, 

zinātne, 

izglītība, 

multimedijs

Performance, 

radošā darbnīca

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

  

Siguldā, Gaujas 

senlejā pie 

Gūtmaņalas 

  

Bezmaksas www.dabaskoncerts.lv
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

10.08.2014. Okeāna alkas Ērģeļmūzika BACH zīmē

Pasaules mūzikas neizsmeļams „okeāns” ir J. S. Bahs 

un mūzika, kas radusies viņa vārda un personības 

inspirācijas ietekmē pasaules un latviešu skaņražu 

mākslā. Pirmo reizi Latvijā tiek veidots vienots koncertu 

cikls – Rīgas Doma, Liepājas Svētās Trīsvienības 

katedrāles un Dubultu evaņģēliski luteriskās baznīcas 

sadarbības projekts, kas vainagosies ar katrai no tām 

speciāli komponēta latviešu komponistu skaņdarba 

pirmatskaņojumu un visu trīs jaundarbu – cikla 

„Latviešu triloģijas ērģelēm” – pasaules 

pirmatskaņojumu Rīgas Domā. Kopumā projektā 

piedalās vairāk nekā 20 Latvijas ērģelnieku, kā arī kori, 

dziedātāji, instrumentālisti un LNS orķestris.

„Ērģeļmūzika BACH zīmē” 

sestā koncertprogramma

Projekta „Ērģeļmūzika BACH zīmē” ietvaros tiks 

prezentēta sestā koncertprogramma. Mūzika, vēsture

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie

Dubultu evaņģēliski 

luteriskajā baznīcā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

12.08.2014. Okeāna alkas

Raiņa un Aspazijas 

lasījumi

2014. gada maijā, jūnijā, augustā un septembrī 

Esplanādē notiks literatūras lasījumi, kuros piedalīsies 

dažādu paaudžu un tautību 12 Latvijas un 24 Eiropas 

rakstnieki, aktualizējot 2015. gadā svinamo Raiņa un 

Aspazijas 150 gadu jubileju. Īpaši šim notikumam 

radītas esejas aktualizēs trimdas tematiku, un lasījumu 

apmeklētāji tiks iepazīstināti ar unikālo Raiņa un 

Aspazijas saraksti. Lasījumi notiks latviešu un angļu 

valodā. Eseju apkopojums iznāks grāmatas un e-

grāmatas formātā latviešu un angļu valodā. Raiņa un Aspazijas lasījumi

Projekta „Raiņa un Aspazijas lasījumi” ietvaros notiks 12 

sarīkojumi, kurā katrā tiksies divi ārzemju un viens 

Latvijas rakstnieks. Diskusiju vadīs moderators, piedalīsies 

arī tulkotāji. Iecerētais ģeogrāfiskais loks: Lietuva, 

Igaunija, Polija, Zviedrija, Norvēģija, Lielbritānija (īpaša 

uzmanība Skotijai un Velsai), Īrija, Vācija, Šveice, Spānija 

(īpašs akcents uz Kataloniju), Gruzija, Krievija un Turcija. 

Sarīkojumi notiks no plkst. 17 līdz 19. Literatūra

Diskusija/lekcija, 

festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Esplanādē Bezmaksas literature.lv

12.08.14.–12.09.14. Brīvības iela

Cafe Spleen jeb Augusts 

1914

Akcijā „Cafe Spleen jeb Augusts 1914” ar Jāņa 

Akuratera un viņa laikabiedru daiļrades starpniecību 

tiks atklāts, kā Pirmais pasaules karš radīja brīvas valsts 

ideju un kā karš izmainīja cilvēku domāšanu. Projekta 

ietvaros audioierakstos skanēs J. Akuratera, K. Skalbes, 

E. Virzas dzeja, tiks speciāli komponēta un atskaņota 

vokāli instrumentālā oratorija ar J. Akuratera, E. Virzas, 

K. Skalbes dzeju un lasītas lekcijas, veidotas diskusijas 

un pasākumi par J. Akuratera un laikabiedru 

aprakstītajām tēmām. Cafe Spleen jeb Augusts 1914

Akcijas „Cafe Spleen jeb Augusts 1914” mērķis ir izprast, 

kā karš radīja brīvību un kā karš izmainīja cilvēku 

domāšanu jeb radīja moderno cilvēku. „Cafe Spleen jeb 

Augusts 1914” veido akcijas telpa kā izstāde, vokāli 

instrumentālā oratorija ar J. Akuratera, E. Virzas, K. 

Skalbes dzeju un starpakciju seansi:

- „Melnajā kabinetā – strēlnieku teātris, kino un…”;

- „Mans vectēvs, mans vecvectēvs, mans vecvecvectēvs – 

strēlnieks jeb stāsti par nepieminētajiem”;

- „Div'dūjiņas gaisā skrēja un…”;

- „Nāves lauks” – G. Trākla dzeja un J. Akuratera stāsts 

„Nāve”;

- „Es rakstu citai paaudzei”;

- J. Akuratera romāna „Ugunīgie ziedi” lasījums.

Mūzika, teātris, 

literatūra, 

multimedijs

Performance, 

izstāde, akcija, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie

Jāņa Akuratera 

muzejā un muzeja 

dārzā, O. Vācieša ielā 

6a

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

17.08.2014. Okeāna alkas Ērģeļmūzika BACH zīmē

Pasaules mūzikas neizsmeļams „okeāns” ir J. S. Bahs 

un mūzika, kas radusies viņa vārda un personības 

inspirācijas ietekmē pasaules un latviešu skaņražu 

mākslā. Pirmo reizi Latvijā tiek veidots vienots koncertu 

cikls – Rīgas Doma, Liepājas Svētās Trīsvienības 

katedrāles un Dubultu evaņģēliski luteriskās baznīcas 

sadarbības projekts, kas vainagosies ar katrai no tām 

speciāli komponēta latviešu komponistu skaņdarba 

pirmatskaņojumu un visu trīs jaundarbu – cikla 

„Latviešu triloģijas ērģelēm” – pasaules 

pirmatskaņojumu Rīgas Domā. Kopumā projektā 

piedalās vairāk nekā 20 Latvijas ērģelnieku, kā arī kori, 

dziedātāji, instrumentālisti un LNS orķestris.

„Ērģeļmūzika BACH zīmē” 

septītā koncertprogramma

Projekta „Ērģeļmūzika BACH zīmē” ietvaros tiks 

prezentēta septītā koncertprogramma. Mūzika, vēsture

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie

Liepājas Sv. 

Trīsvienības 

katedrālē

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

18.08.14.–31.08.14. Ceļu karte

Urbānās mākslas 

festivāls „Urban 

Storytelling”

Urbānās mākslas festivāls „Urban Storytelling” ir 

laikmetīgās mākslas projekts, kas mākslas norises 

integrē pilsētvidē – pilsētas nomalēs, degradētā vai 

„aizlaistā” kultūrvidē, urbānos guļamrajonos. Katras 

apkaimes programmu un mākslas izpausmes iedvesmo 

tās savdabīgā, atšķirīgā vēsture un pašreizējā situācija. 

„Urban Storytelling” festivāls mūsdienu urbānajā 

pilsētvidē aktualizē stāstniecības jeb storytelling 

tradīciju ar mūzikas, vizuālās mākslas, vārda un skaņas 

palīdzību. Stāstu iedvesmotāji, varoņi un līdzautori ir 

gan apkaimju iedzīvotāji, gan pati vide, arhitektūra un 

apkaimes kultūrvēsture, kas festivāla laikā ļauj 

pilsētniekam uz savu vidi paraudzīties citām acīm. Urban Storytelling

Urbānās mākslas festivāls „Urban Storytelling” piedāvās 

pilsētvidē integrētu kultūras programmu. Pasākumi notiks 

vairākās Rīgas apkaimēs. Katrai no tām ir sava, atšķirīga 

urbānā un cilvēcīgā sirds, sava telpa un centrālā vide, ap 

kuru koncentrējas apkaimes dzīvība. Ap to arī tiks veidotas 

festivāla galvenās aktivitātes, stāstīti katras apkaimes 

stāsti. Purvciemā pasākumi notiks pie Mēbeļu nama, 

Zolitūdē – dzīvojamo 12 stāvu namu bloka pagalmā, 

Sarkandaugavā – Psihoneiroloģiskās slimnīcas atklātā 

parka teritorijā, bet Grīziņkalnā – Vārnu–Zvaigžņu ielas 

rajonā. 

Mūzika, vizuālā 

māksla, 

literatūra

Festivāls, 

koncerts, 

performance

Jaunieši, 

pieaugušie

Vairākās Rīgas 

apkaimēs: Purvciemā, 

Zolitūdē, 

Sarkandaugavā un 

Grīziņkalnā Bezmaksas
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

19.08.2014. Okeāna alkas

Raiņa un Aspazijas 

lasījumi

2014. gada maijā, jūnijā, augustā un septembrī 

Esplanādē notiks literatūras lasījumi, kuros piedalīsies 

dažādu paaudžu un tautību 12 Latvijas un 24 Eiropas 

rakstnieki, aktualizējot 2015. gadā svinamo Raiņa un 

Aspazijas 150 gadu jubileju. Īpaši šim notikumam 

radītas esejas aktualizēs trimdas tematiku, un lasījumu 

apmeklētāji tiks iepazīstināti ar unikālo Raiņa un 

Aspazijas saraksti. Lasījumi notiks latviešu un angļu 

valodā. Eseju apkopojums iznāks grāmatas un e-

grāmatas formātā latviešu un angļu valodā. Raiņa un Aspazijas lasījumi

Projekta „Raiņa un Aspazijas lasījumi” ietvaros notiks 12 

sarīkojumi, kurā katrā tiksies divi ārzemju un viens 

Latvijas rakstnieks. Diskusiju vadīs moderators, piedalīsies 

arī tulkotāji. Iecerētais ģeogrāfiskais loks: Lietuva, 

Igaunija, Polija, Zviedrija, Norvēģija, Lielbritānija (īpaša 

uzmanība Skotijai un Velsai), Īrija, Vācija, Šveice, Spānija 

(īpašs akcents uz Kataloniju), Gruzija, Krievija un Turcija. 

Sarīkojumi notiks no plkst. 17 līdz 19. Literatūra

Diskusija/lekcija, 

festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Esplanādē Bezmaksas literature.lv

20.08.14.–24.08.14. Okeāna alkas

Gaidot... (Kādas idejas 

arheoloģija)

„Gaidot... (Kādas idejas arheoloģija)” ir izstāde, vizītes, 

publiskas uzstāšanās, teksti un mākslas darbi, kā 

pamatā ir domāšanas dažādo slāņu atsegšana un 

vizualizēšana. Tā ir programma, kas uzdod jautājumu 

„Kas interesē Rīgas publiku?”, rosina domāt, kā strādāt 

ar tās apmulsumu, kas vērojams saskarsmē ar 

laikmetīgo mākslu un diskusijās par to.

Starptautisku kuratoru-

domātāju izvietošanas vizītes 

Rīgā „Gaidot... (Kādas idejas 

arheoloģija)”

Projekta „Gaidot... (Kādas idejas arheoloģija)” ietvaros 

paredzēta starptautiski aktīvu mākslas un kultūras 

profesionāļu klātbūtne Rīgā aktuālo mākslas diskursa tēmu 

pārvaicāšanai un turpmāku diskusiju izvērsumam. Vizīšu 

programmas kuratori: Anne Bārlova (Anne Barlow) , 

Kortnija Finna (Courtenay Finn) , Egija Inzule, Ainārs 

Kamoliņš, Margarida Mendesa (Margarida Mendes) , 

Zane Onckule, Kriss Šārps (Chris Sharp) , Jānis Taurens, 

Alise Tīfentāle u.c. Norises datumi var tikt mainīti.

Mūzika, kino, 

literatūra, 

vizuālā māksla, 

dizains, 

arhitektūra, 

fotogrāfija, 

vēsture, zinātne, 

izglītība, 

multimedijs, 

tradīcija

Performance, 

izstāde, 

diskusija/lekcija, 

konference, 

radošā darbnīca, 

akcija, pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas kim.lv

22.08.14.–26.10.14. Brīvības iela

Gustavs Klucis 

(1895–1938). Kāda 

eksperimenta anatomija

„Gustavs Klucis. Kāda eksperimenta anatomija” būs 

līdz šim vērienīgākā pasaulslavenā konstruktīvista 

izstāde dzimtenē ar vairāk nekā 200 eksponātiem no 

LNMM un citiem Eiropas muzejiem. Pilnasinīgā stāstā 

par Gustava Kluča dzīvi un mākslu simboliski atklāsies 

pēc Pirmā pasaules kara Padomju Krievijā palikušo 

latviešu liktenis, uzdodot jautājumus: „Vai vēstures 

griežos indivīdam ir izvēle, kurā robežas pusē palikt un 

kur paliek māksla, kad vara to iekļauj ieroču arsenālā?”

Gustavs Klucis (1895–1938). 

Kāda eksperimenta anatomija

Tiks atklāta un divus mēnešus būs apskatāma Latvijas 

Nacionālā mākslas muzeja un sadarbības institūciju 

piedāvātā izstāde „Gustavs Klucis (1895–1938). Kāda 

eksperimenta anatomija”. Tā būs kā pilnvērtīgs stāsts par 

izcilā mākslinieka Gustava Kluča dzīvi un mākslu.

Vizuālā māksla, 

fotogrāfija, 

vēsture Izstāde

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

LNMM izstāžu zālē 

„Arsenāls” LNMM lnmm.lv

24.08.2014. Okeāna alkas Ērģeļmūzika BACH zīmē

Pasaules mūzikas neizsmeļams „okeāns” ir J. S. Bahs 

un mūzika, kas radusies viņa vārda un personības 

inspirācijas ietekmē pasaules un latviešu skaņražu 

mākslā. Pirmo reizi Latvijā tiek veidots vienots koncertu 

cikls – Rīgas Doma, Liepājas Svētās Trīsvienības 

katedrāles un Dubultu evaņģēliski luteriskās baznīcas 

sadarbības projekts, kas vainagosies ar katrai no tām 

speciāli komponēta latviešu komponistu skaņdarba 

pirmatskaņojumu un visu trīs jaundarbu – cikla 

„Latviešu triloģijas ērģelēm” – pasaules 

pirmatskaņojumu Rīgas Domā. Kopumā projektā 

piedalās vairāk nekā 20 Latvijas ērģelnieku, kā arī kori, 

dziedātāji, instrumentālisti un LNS orķestris.

„Ērģeļmūzika BACH zīmē” 

septītā koncertprogramma

Projekta „Ērģeļmūzika BACH zīmē” ietvaros tiks 

prezentēta septītā koncertprogramma. Mūzika, vēsture

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie

Dubultu evaņģēliski 

luteriskajā baznīcā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

26.08.2014. Okeāna alkas

Raiņa un Aspazijas 

lasījumi

2014. gada maijā, jūnijā, augustā un septembrī 

Esplanādē notiks literatūras lasījumi, kuros piedalīsies 

dažādu paaudžu un tautību 12 Latvijas un 24 Eiropas 

rakstnieki, aktualizējot 2015. gadā svinamo Raiņa un 

Aspazijas 150 gadu jubileju. Īpaši šim notikumam 

radītas esejas aktualizēs trimdas tematiku, un lasījumu 

apmeklētāji tiks iepazīstināti ar unikālo Raiņa un 

Aspazijas saraksti. Lasījumi notiks latviešu un angļu 

valodā. Eseju apkopojums iznāks grāmatas un e-

grāmatas formātā latviešu un angļu valodā. Raiņa un Aspazijas lasījumi

Projekta „Raiņa un Aspazijas lasījumi” ietvaros notiks 12 

sarīkojumi, kurā katrā tiksies divi ārzemju un viens 

Latvijas rakstnieks. Diskusiju vadīs moderators, piedalīsies 

arī tulkotāji. Iecerētais ģeogrāfiskais loks: Lietuva, 

Igaunija, Polija, Zviedrija, Norvēģija, Lielbritānija (īpaša 

uzmanība Skotijai un Velsai), Īrija, Vācija, Šveice, Spānija 

(īpašs akcents uz Kataloniju), Gruzija, Krievija un Turcija. 

Sarīkojumi notiks no plkst. 17 līdz 19. Literatūra

Diskusija/lekcija, 

festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Esplanādē Bezmaksas literature.lv

28.08.14.-24.09.14. Ceļu karte Deja iziet pilsētā

No 2014. gada pavasara līdz rudenim Rīga kļūs par 

atzītu starptautisku laikmetīgās dejas horeogrāfu 

darbības vietu, kuri sadarbībā ar latviešu jaunajiem 

dejas māksliniekiem iesaistīsies kopīgā izpētes un 

radošā procesā, lai iezīmētu pilsētvidē jaunas, dejai 

piemērotas vietas un radītu profesionālas laikmetīgas 

dejas izrādes ārpus tradicionālajām studijām, teātru 

ēkām un skatuvēm. Deja iziet pilsētā

Nīderlandiešu māksliniece Lotte van den Berga uzturēsies 

Rīgā un vairāku nedēļu garumā strādās ar 10-12 latviešu 

horeogrāfiem un dejotājiem, attīstot performances noteiktā 

Rīgas apkaimē (vieta tiks precizēta). Radošais process, 

tāpat kā performances, pamatā notiks pilsētvidē, kļūstot 

par apkaimes ikdienu un ļaujot vietējiem iedzīvotājiem un 

nejaušiem garāmgājējiem kļūt par mākslas projekta 

tapšanas lieciniekiem. Teātris, deja

Izrāde, 

performance, 

radošā darbnīca, 

pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas www.theatre.lv
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

29.08.2014. Okeāna alkas Ērģeļmūzika BACH zīmē

Pasaules mūzikas neizsmeļams „okeāns” ir J. S. Bahs 

un mūzika, kas radusies viņa vārda un personības 

inspirācijas ietekmē pasaules un latviešu skaņražu 

mākslā. Pirmo reizi Latvijā tiek veidots vienots koncertu 

cikls – Rīgas Doma, Liepājas Svētās Trīsvienības 

katedrāles un Dubultu evaņģēliski luteriskās baznīcas 

sadarbības projekts, kas vainagosies ar katrai no tām 

speciāli komponēta latviešu komponistu skaņdarba 

pirmatskaņojumu un visu trīs jaundarbu – cikla 

„Latviešu triloģijas ērģelēm” – pasaules 

pirmatskaņojumu Rīgas Domā. Kopumā projektā 

piedalās vairāk nekā 20 Latvijas ērģelnieku, kā arī kori, 

dziedātāji, instrumentālisti un LNS orķestris.

„Ērģeļmūzika BACH zīmē” 

septītā koncertprogramma

Projekta „Ērģeļmūzika BACH zīmē” ietvaros tiks 

prezentēta septītā koncertprogramma. Mūzika, vēsture

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie Rīgas Domā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

30.08.2014. Ceļu karte

Seno ugunskuru nakts 

akcija

Ap Baltijas jūru dzīvojošās tautas katra savā veidā 

izsenis godājušas jūru, kas to dzīvēs nozīmējusi gan 

pārticību vai vienkārši iztiku, gan stāstus par tālām 

zemēm, gan draugu, gan svešinieku viesošanos. Šodien 

klāt nācis arī satraukums par Baltijas jūras 

piesārņojumu. Ko mēs katrs varam darīt, lai palīdzētu 

Baltijas jūrai? Turpinot divu Eiropas kultūras 

galvaspilsētu – „Turku 2011” (Somija) un „Tallinas 

2011” (Igaunija) – aizsākto, arī „Rīga 2014” aicina 

ikvienu Latvijas iedzīvotāju pievienoties šai iedzīvotāju 

izveidotajai ugunskuru ķēdei ap Baltijas jūru, lai ne tikai 

simbolizētu vienotību starp piekrastes iedzīvotājiem, bet 

arī apjēgtu, ka katra mūsu ikdienas rīcība ir saistīta ar 

Baltijas jūras likteni. Seno ugunskuru nakts akcija

Seno ugunskuru nakts akcijā nodibinājums „Rīga 2014” 

aicina visus Latvijas piekrastes novadu un pilsētu 

iedzīvotājus iedegt ugunskurus Vakarbuļļu pludmalē. 

Akcija paredzēta, lai cilvēki pievērstu uzmanību vides 

kvalitātei un dabas resursu saglabāšanai nākamajām 

paaudzēm. Iedzīvotājiem pievienosies gan uzaicinātie 

dažādu jomu mākslinieki, gan zinātnes pārstāvji.

Mūzika, 

izglītība, 

tradīcija

Diskusija/lekcija, 

pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Vakarbuļļu pludmalē Bezmaksas riga2014.org

01.09.2014. Izdzīvošanas komplekts Iesakņotāji

Projekta mērķis ir izveidot starppaaudžu komunikācijas 

platformu, kuras pamatā kā instrumenti tiek izmantoti 

dizains un dārzkopība. Projekts sastāv no trim daļām:

- senioru un bērnu iesaistīšana dārzkopībā;

- Rīgas apkaimju iedzīvotāju iesaistīšana sadarbībā ar 

projektu „Talkas”;

- aktivitātes Rīgas centrā, Esplanādē, iesaistot 

iepriekšējo posmu dalībniekus. Būs izveidota „zaļā 

telpa”, kas paredzēta izstāžu, koncertu, lekciju un 

tematisku diskusiju rīkošanai. Ražas novākšanas svētki

Projekta „Iesakņotāji” ietvaros notiks Ražas novākšanas 

svētki, kas būs arī tā noslēguma pasākums.

Dizains, 

izglītība, 

iedzīvotāju 

dalība Pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas

01.09.2014. Ceļu karte Spēka pote

Projektā iecerēts savienot mākslas un izglītības nozaru 

intereses, aicinot māksliniekus vairākās Rīgas skolās 

realizēt tieši šai konkrētai vietai radītus mākslas darbus. 

Mākslinieku atlasi ierobežos piederība Baltijas jūras 

valstu lokam, Rīgas sadraudzības pilsētām. Paliekošā 

materiālā risināto darbu klātbūtne palīdzēs uzturēt 

personības veidošanās procesiem visai būtisko 

kvalitatīvu estētisko vidi skolās, un tie katrs savā 

unikālā veidā ietekmēs jauno cilvēku kultūras apvāršņu 

formēšanos. 

Projekta „Spēka pote” 

atklāšana

Vairākās Rīgas vidusskolās tiks atklāti un prezentēti 

mākslas darbi, kas būs veidoti konkrētas vides kontekstā 

un sadarbībā ar skolu. Skolēnu un viesu klātbūtnē notiks 

mākslas darbu prezentācija/atklāšana.

Vizuālā māksla, 

izglītība

Prezentācija, 

pilsētvides 

objekts, 

pasākums Bērni, jaunieši

Vairākās Rīgas 

vidusskolās Bezmaksas

01.09.14.-30.09.14.

  

Izdzīvošanas komplekts

  

Dizaina zvaigznes

"Dizaina zvaigznes" iepazīstinās ar dizaina procesu, 

sasniegumiem un jaunumiem Latvijā un pasaulē. Tās 

būs divas starptautiskas izstādes, semināri un radošās 

darbnīcas. 

  

Slēptie varoņi

Vitra dizaina muzeja ekspozīcija "Slēptie varoņi" sniegs 

ieskatu plašākā kultūras un industriālās attīstības 

kontekstā. Izstādē būs apskatāmi 36 klasiski ikdienas 

priekšmeti, vienlaikus izstāstot to rašanās vēsturi un lielo 

nozīmīgumu ekonomiski un konceptuāli pat šodienā. 

Dizains, 

vēsture, izglītība

Izstāde, 

diskusija/lekcija, 

radošā darbnīca

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

  

"Xcelsior dizaina 

centrā", Raņķa dambī 

1

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

02.09.2014. Okeāna alkas

Raiņa un Aspazijas 

lasījumi

2014. gada maijā, jūnijā, augustā un septembrī 

Esplanādē notiks literatūras lasījumi, kuros piedalīsies 

dažādu paaudžu un tautību 12 Latvijas un 24 Eiropas 

rakstnieki, aktualizējot 2015. gadā svinamo Raiņa un 

Aspazijas 150 gadu jubileju. Īpaši šim notikumam 

radītas esejas aktualizēs trimdas tematiku, un lasījumu 

apmeklētāji tiks iepazīstināti ar unikālo Raiņa un 

Aspazijas saraksti. Lasījumi notiks latviešu un angļu 

valodā. Eseju apkopojums iznāks grāmatas un e-

grāmatas formātā latviešu un angļu valodā. Raiņa un Aspazijas lasījumi

Projekta „Raiņa un Aspazijas lasījumi” ietvaros notiks 12 

sarīkojumi, kurā katrā tiksies divi ārzemju un viens 

Latvijas rakstnieks. Diskusiju vadīs moderators, piedalīsies 

arī tulkotāji. Iecerētais ģeogrāfiskais loks: Lietuva, 

Igaunija, Polija, Zviedrija, Norvēģija, Lielbritānija (īpaša 

uzmanība Skotijai un Velsai), Īrija, Vācija, Šveice, Spānija 

(īpašs akcents uz Kataloniju), Gruzija, Krievija un Turcija. 

Sarīkojumi notiks no plkst. 17 līdz 19. Literatūra

Diskusija/lekcija, 

festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Esplanādē Bezmaksas literature.lv

02.09.14.–16.09.14. Izdzīvošanas komplekts Es būšu muzejā

Latvijas Naivās mākslas muzejs ar starptautisku 

kolekciju popularizēs naivo mākslu un Latvijas kultūru 

Eiropā. Ikvienā slēpjas kāds radošais potenciāls, kam 

tikai nepieciešams impulss, lai tas izpaustos. Muzeja 

sauklis sabiedrības kreativitātes veicināšanas projektam 

– „Es būšu muzejā!” – rosinās ikvienu uzsākt radošu 

darbību vai atgriezties pie jau sen malā noliktām otām 

un pasteļkrītiņiem. Es būšu muzejā

Projekta „Es būšu muzejā” ietvaros Naivās mākslas 

muzejā notiks rudens plenērs, kura laikā jau ierasti ikviens 

tiks aicināts atklāt savu radošo potenciālu, uzsākt radošu 

darbību vai atgriezties pie sen jau malā noliktām otām.

Vizuālā māksla, 

iedzīvotāju 

dalība Radošā darbnīca

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Peldošajā galerijā 

„Noass” un 

„Betanovuss”, AB 

dambī Bezmaksas noass.lv

03.09.2014. Ceļu karte

Sociālantropoloģiska 

dokumentālā filma „Force 

Majeure. Rīga”

Filma „Force Majeure. Rīga” ir stāsts par Rīgu, kādu 

pilsēta sevi nav ieraudzījusi un kādu mēs to līdz šim 

neesam saskatījuši. Septiņu Eiropas mūsdienu 

dokumentālā kino klasiķu veidotas epizodes par Rīgu 

apvienotas vienā, pilnmetrāžas filmā, kurā stāsti tiek 

balstīti uz sociālantropologu pētījumiem par Rīgas 

apkaimēm un to iedzīvotājiem.

Filmas „Force Majeure. Rīga” 

pirmizrāde

Notiks septiņu Eiropas mūsdienu dokumentālā kino 

klasiķu veidotās filmas „Force Majeure. Rīga” pirmizrāde 

Latvijā. Piedalīsies filmas autori - Latvijas režisors Ivars 

Seleckis, Rainers Komerss no Vācijas, Betina Henekele no 

Austrijas, Audri Stoni no Lietuvas, Jāku Kilmi no 

Igaunijas, Jons Bang Karlsens no Dānijas un Sergejs 

Lozņica no Baltkrievijas. Pasākumā piedalīsies arī filmas 

līdzautori, Latvijas antropologi: Ieva Raubiško, Baiba Bela-

Krūmiņa, Agnese Cimdiņa un Dace Dzenovska, kā arī 

aicinātie viesi. 

Kino, vizuālā 

māksla

Prezentācija, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie

Kinoteātrī „Splendid 

Palace” Bezmaksas mistrusmedia.lv

04.09.14.–21.09.14. Izdzīvošanas komplekts

Laikmetīgās mākslas 

festivāls „Survival Kit”

„Survival Kit” ir starptautisks laikmetīgās mākslas 

festivāls, kuru kopš 2009. gada rīko Laikmetīgās 

mākslas centrs. Festivāla ietvaros ik gadu mākslinieki 

tiek aicināti savos darbos reflektēt par kādu sabiedrībai 

nozīmīgu tēmu, radot alternatīvus scenārijus 

izdzīvošanai. Festivāla centrālais notikums ir 

laikmetīgās mākslas izstāde, ko 2013. un 2014. gadā 

papildinās teorētisks seminārs un pasākumu 

programma.

Laikmetīgās mākslas festivāls 

„Survival Kit”

Laikmetīgās mākslas festivāls „Survival Kit” 2014. gadā 

ar izstādi un vērienīgiem objektiem pilsētvidē aicinās 

palūkoties uz pilsētu kā utopiju. Izstādi veido trīs sadaļas – 

vēsturiskais atskats uz pilsētu arhitektoniskajām, 

sociālajām un politiskajām utopijām, sākot ar arhitekta 

Kloda-Nikolā Ledū (FR) darbiem, apvienību „Archigram” 

(UK), latviešu kinētiskās mākslas pārstāvjiem u.c. 

projektiem. Izstādes mūsdienu daļā izvēlēti latviešu un 

ārvalstu mākslinieki, kas apspēlēs šodienas pilsētas 

pārmaiņas. Visapjomīgākā izstādes daļa būs mākslas darbi 

pilsētvidē; dalībnieki – Exyzt (FR), Cardbordia (RU), 

Apolonija Šusteršica (SLO/NL) u.c.

Vizuālā māksla, 

arhitektūra, 

vēsture, izglītība

Izstāde, 

pilsētvides 

objekts, 

konference, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas survivalkit.lv

05.09.14.–27.10.14. Dzintara ādere

Nākotnes mākslu 

meklējot. Voldemārs 

Matvejs un ārpus Eiropas 

(Āfrikas, Okeānijas un 

Ziemeļāzijas) māksla

Projekts veltīts latviešu gleznotāja un teorētiķa 

Voldemāra Matveja (V. Markova) darbības 

popularizācijai, kura grāmatas „Lieldienu salas māksla” 

(1914), „Āfrikas māksla” (1919) veicināja gan latviešu, 

gan krievu avangarda mākslinieku izpratni par šo 

kultūru nozīmi modernās mākslas turpmākā attīstībā. 

Plānotas izstādes: Voldemāra Matveja fotogrāfijas un 

Āfrikas, Okeānijas un Ziemeļāzijas mākslas darbi un 

„Voldemāra Matveja grāmata „Nēģeru māksla” un 

latviešu mākslinieki”. 

Nākotnes mākslu meklējot. 

Voldemārs Matvejs un ārpus 

Eiropas (Āfrikas, Okeānijas 

un Ziemeļāzijas) māksla

Projekts „Nākotnes mākslu meklējot. Voldemārs Matvejs 

un ārpus Eiropas (Āfrikas, Okeānijas un Ziemeļāzijas) 

māksla” rosinās dialogu par pasaules kultūras mantojuma 

daudzveidību un mijiedarbību. Piedalīsies Latvijas 

Nacionālais mākslas muzejs, Francijas Institūts Latvijā, 

Branlī muzejs (Parīze), Leidenes Nacionālais etnogrāfijas 

muzejs, Krievijas ZA Antropoloģijas un etnogrāfijas 

muzejs (Kunstkamera) Krievija un Gētes institūts Rīgā.

Vizuālā māksla, 

fotogrāfija, 

izglītība

Koncerts, izstāde, 

diskusija/lekcija, 

konference, 

pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Mākslas muzejā 

„Rīgas Birža”

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts lnmm.lv

05.09.14.–18.09.14. Brīvības iela Kaimiņi trokšņo

Projekts „Kaimiņi trokšņo” trīs gadu periodā no 2012. 

līdz 2014. gadam pulcē 22 dzejniekus no dažādām 

pasaules konfliktu zonām – no valstīm, kurās notiek 

bruņoti konflikti, kultūru un vērtību sadursmes, 

vērojama kultūrnetolerance, augsts aizspriedumu 

līmenis, ir zināmas vēsturiski veidojušās nesaprašanās 

kaimiņvalstu starpā.

„Kaimiņi trokšņo” ietvaros notiks dzejnieku lasījumi, 

radošās darbnīcas un publiskas lekcijas. Projekts notiks 

festivāla „Dzejas dienas” ietvaros. Kaimiņi trokšņo

„Dzejas dienu” laikā projekta „Kaimiņi trokšņo” ietvaros 

notiks dzejnieku lasījumi, radošās darbnīcas un publiskas 

lekcijas, kas apliecinās literatūru kā sociālās un kultūras 

integrācijas līdzekli, iespēju nogludināt konfliktus un 

sadarboties. Uz Rīgu projekta ietvaros tiks aicināti dažādu 

valstu un reģionu literāti un dzejnieki: armēņi / 

azerbaidžāņi; grieķi / turki Kiprā; alžīrieši / franči; armēņi / 

turki; krievi / čečeni; izraēļi / arābi; kurdi / turki; izraēlieši 

/ palestīnieši; gruzīni / abhāzi; gruzīni / osetieši; angļi / īri; 

angļi / skoti; bijusī Dienvidslāvija: serbi / horvāti, serbi / 

bosnieši; vācieši / čehi (Sudetija); vācieši / franči; krievi / 

somi; itālieši / austrieši... Literatūra

Diskusija/lekcija, 

radošā darbnīca, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas dzejasdienas.lv
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

06.09.2014. Izdzīvošanas komplekts Brīvības dārzs

Šis ir pētniecisks, estētiski ekoloģisks, uz sabiedrības 

dalību vērsts projekts, kā mērķis ir izveidot īstu pilsētas 

dārzu uz nama karnīzes un balkona Brīvības ielā 90. 

Projekta pamatideja ir rosināt domāt par pilsētas dārza 

ideju pašā pilsētas centrā un atgriezties pie 

pamatvērtībām, tradīcijām un senaizmirstām prasmēm 

jeb paša spēkiem uz palodzēm, balkoniem un terasēm 

izaudzēt augus – ēdamlietas un tautas medikamentus. 

„Brīvības dārza” noslēguma 

pasākums

Projekts „Brīvības dārzs” noslēgsies kultūras foruma 

„Baltā nakts” laikā, kad tiks novākta izaudzētā raža un 

meistardarbnīcās to sagatavos apēšanai, ziemas 

krājumiem, tautas aptiekai. Notiks arī projekta rezultātu 

apkopošana – attēlu kolāžas, video u.c. Pasākumā 

piedalīsies projekta dalībnieki, kultūras foruma 

apmeklētāji, citi interesenti.

Izglītība, 

iedzīvotāju 

dalība, tradīcija

Radošā darbnīca, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie

Brīvības ielā 90, 

pagalmā – Vidzemes 

tirgus teritorijā Bezmaksas serde.lv

07.09.2014. Okeāna alkas Ērģeļmūzika BACH zīmē

Pasaules mūzikas neizsmeļams „okeāns” ir J. S. Bahs 

un mūzika, kas radusies viņa vārda un personības 

inspirācijas ietekmē pasaules un latviešu skaņražu 

mākslā. Pirmo reizi Latvijā tiek veidots vienots koncertu 

cikls – Rīgas Doma, Liepājas Svētās Trīsvienības 

katedrāles un Dubultu evaņģēliski luteriskās baznīcas 

sadarbības projekts, kas vainagosies ar katrai no tām 

speciāli komponēta latviešu komponistu skaņdarba 

pirmatskaņojumu un visu trīs jaundarbu – cikla 

„Latviešu triloģijas ērģelēm” – pasaules 

pirmatskaņojumu Rīgas Domā. Kopumā projektā 

piedalās vairāk nekā 20 Latvijas ērģelnieku, kā arī kori, 

dziedātāji, instrumentālisti un LNS orķestris.

„Ērģeļmūzika BACH zīmē” 

triloģijas Dubultu daļas 

pirmatskaņojums

Projekta „Ērģeļmūzika BACH zīmē” ietvaros notiks 

jaunradītās triloģijas Dubultu daļas pirmatskaņojums, 

kuras autors ir komponists Rihards Dubra. Mūzika, vēsture

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie

Dubultu evaņģēliski 

luteriskajā baznīcā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

08.09.2014. Rīgas karnevāls

Grāmatas iet uz 

bibliotēku

Karnevāla gājiens „Gribu iet uz bibliotēku” notiks 8. 

septembrī, kas ir Starptautiskā rakstpratības diena. 

Bērni vecumā no 10 līdz 14 gadiem, kas piedalās 

projektā „Bērnu un jauniešu žūrija”, izvēlēsies savu 

iecienītāko grāmatu un ietērpsies šīs grāmatas varoņu 

tērpos, lai kopā ar saviem atbalstītājiem veiktu 

simbolisku gājienu pāri Akmens tiltam no Rātslaukuma 

uz LNB jauno ēku. Pie bibliotēkas un bibliotēkā notiks 

dažādas performances un hepeningi. Gribu iet uz bibliotēku

Karnevāla gājiens „Gribu iet uz bibliotēku” sāksies 

Rātslaukumā, kur tā dalībnieki uzzinās savu uzdevumu – 

doties uz Stikla kalnu, lai atmodinātu tur dusošo Saulcerīti. 

Uz Akmens tilta gājiena dalībnieki „cīnīsies” ar septiņiem 

kraukļiem, kas Saulcerīti apsargās. Kraukļi ir aizspriedumi 

par bērniem un lasīšanu, kas gājiena laikā tiks apgāzti. 

LNB jaunajā ēkā bērni ar savas gudrības un atjautības 

palīdzību atmodinās Saulcerīti.

Piedalīsies aptuveni 2000 dalībnieku – bērni un pieaugušie 

no Latvijas un latviešu diasporas centriem pasaulē. 

Mūzika, teātris, 

deja, kino, 

literatūra, 

vizuālā māksla, 

izglītība, ielu 

māksla

Koncerts, izrāde, 

performance, 

radošā darbnīca, 

pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Rātslaukumā, uz 

Akmens tilta, pie 

Nacionālās 

bibliotēkas un tās 

iekštelpās Bezmaksas lnb.lv

09.09.2014. Okeāna alkas

Raiņa un Aspazijas 

lasījumi

2014. gada maijā, jūnijā, augustā un septembrī 

Esplanādē notiks literatūras lasījumi, kuros piedalīsies 

dažādu paaudžu un tautību 12 Latvijas un 24 Eiropas 

rakstnieki, aktualizējot 2015. gadā svinamo Raiņa un 

Aspazijas 150 gadu jubileju. Īpaši šim notikumam 

radītas esejas aktualizēs trimdas tematiku, un lasījumu 

apmeklētāji tiks iepazīstināti ar unikālo Raiņa un 

Aspazijas saraksti. Lasījumi notiks latviešu un angļu 

valodā. Eseju apkopojums iznāks grāmatas un e-

grāmatas formātā latviešu un angļu valodā. Raiņa un Aspazijas lasījumi

Projekta „Raiņa un Aspazijas lasījumi” ietvaros notiks 12 

sarīkojumi, kurā katrā tiksies divi ārzemju un viens 

Latvijas rakstnieks. Diskusiju vadīs moderators, piedalīsies 

arī tulkotāji. Iecerētais ģeogrāfiskais loks: Lietuva, 

Igaunija, Polija, Zviedrija, Norvēģija, Lielbritānija (īpaša 

uzmanība Skotijai un Velsai), Īrija, Vācija, Šveice, Spānija 

(īpašs akcents uz Kataloniju), Gruzija, Krievija un Turcija. 

Sarīkojumi notiks no plkst. 17 līdz 19. Literatūra

Diskusija/lekcija, 

festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Esplanādē Bezmaksas literature.lv

11.09.2014. Izdzīvošanas komplekts RīgaPunkts

Projekts „RīgaPunkts” iecerēts kā pasākumu 

komplekss, kuru apmeklētājs tiek saistošā, atraktīvā un 

praktiski izmantojamā formātā informēts par Rīgu kā 

radošu kultūras un zinātnes centru, apzinot gan kultūras 

mantojumu, gan inovatīvās parādības kultūras un 

zinātnes jomā. Programmas ietvaros paredzēts realizēt 

ciklu „Zinātnes kafejnīcas”, tematiskas izstādes, 

koncertus klubā „Nabaklab”, tematiskus radio 

raidījumus radio „Naba” un Zinātnes festivālu. Zinātnes kafejnīcas

Projekta „RīgaPunkts” ietvaros notiks dažādi ar zinātni 

saistīti pasākumi, tostarp sarunu cikls ar zinātniekiem 

„Zinātnes kafejnīcas”. Tā pasākumos būs iespēja klātienē 

satikt kādu zinātnieku un uzdot viņam jebkuru interesējošu 

jautājumu. „Zinātnes kafejnīcu” mērķis ir raisīt brīvu 

diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem 

zinātnes jautājumiem.

Mūzika, 

zinātne, izglītība

Koncerts, 

diskusija/lekcija, 

pasākums, 

TV/radio

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Universitātē, 

radio „Naba”, 

„Nabaklab” Bezmaksas rigapunkts.lv

12.09.2014. Dzintara ādere Dzintara ceļš

12 latviešu komponisti radīs mūziku 12 ievērojamu 

Eiropas dzejnieku dzejai par dzintara tēmu. Radītā 

mūzika tiks ieskaņota kompaktdiskā, bet 2014. gada 

Dzejas dienu ietvaros Valsts Akadēmiskais koris 

„Latvija” un Māris Sirmais atskaņos šos darbus 

bezmaksas koncertā, piedaloties arī dzejniekiem. Dzintara ceļš

Dzejas dienu ietvaros notiekošais koncerts „Dzintara ceļš” 

pulcēs Rīgā ievērojamākos Eiropas dzejniekus un 

nozīmīgākos latviešu komponistus, lai veicinātu pasaules 

līmeņa vokālās mūzikas jaundarbu radīšanu. Piedalīsies: 

Valsts Akadēmiskais koris „Latvija”, Māris Sirmais, 12 

latviešu komponisti un 12 Eiropas dzejnieki. 

Mūzika, 

literatūra Koncerts

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā Bezmaksas koris.lv
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12.09.14.–31.12.14. Brīvības iela

Mana – Tava – mūsu 

Rīga pirms simts gadiem

Projekta mērķis ir izzināt, iepazīt un saprast to krievu, 

vācu, ebreju, poļu, lietuviešu kopienu, kas Rīgā dzīvoja 

1914. gadā, un cik daudznacionāla šodien ir Rīga. Kāda 

bija dažādo kultūru mijiedarbība toreiz un tagad? 

Iepazīstot 1914. gada rīdziniekus, labāk sapratīsim 

šodienas Rīgā dzīvojošos. Caur dokumentālo materiālu 

prizmu izstādē izpētīsim vēsturi, bet sarunu vakaros 

„Rīdzinieku stāsti” un radošajās darbnīcās labāk 

iepazīsim visdažādāko tautību rīdziniekus. Plānota arī 

izstādes virtuālā versija.

Izstāde „Mana – Tava – mūsu 

Rīga”, sarunu cikls 

„Rīdzinieku stāsti”

Izstāde „Mana – Tava – mūsu Rīga” un sarunu cikls 

„Rīdzinieku stāsti” veicinās dažādu nacionalitāšu 

rīdzinieku kultūrkomunikāciju, savstarpējā sapratni, izziņu 

un bagātināšanos. Piedalīsies: Igors Ļenskis, Vladislavs 

Volkovs, Svetlana Bogojavļenska, Valters Ščerbinskis, 

Ēriks Jēkabsons un mazākumtautību biedrību pārstāvji.

Fotogrāfija, 

vēsture, 

iedzīvotāju 

dalība, tradīcija

Koncerts, izstāde, 

radošā darbnīca, 

pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā Bezmaksas

14.09.2014. Okeāna alkas Ērģeļmūzika BACH zīmē

Pasaules mūzikas neizsmeļams „okeāns” ir J. S. Bahs 

un mūzika, kas radusies viņa vārda un personības 

inspirācijas ietekmē pasaules un latviešu skaņražu 

mākslā. Pirmo reizi Latvijā tiek veidots vienots koncertu 

cikls – Rīgas Doma, Liepājas Svētās Trīsvienības 

katedrāles un Dubultu evaņģēliski luteriskās baznīcas 

sadarbības projekts, kas vainagosies ar katrai no tām 

speciāli komponēta latviešu komponistu skaņdarba 

pirmatskaņojumu un visu trīs jaundarbu – cikla 

„Latviešu triloģijas ērģelēm” – pasaules 

pirmatskaņojumu Rīgas Domā. Kopumā projektā 

piedalās vairāk nekā 20 Latvijas ērģelnieku, kā arī kori, 

dziedātāji, instrumentālisti un LNS orķestris.

„Ērģeļmūzika BACH zīmē” 

triloģijas Liepājas daļas 

pirmatskaņojums

Projekta „Ērģeļmūzika BACH zīmē” ietvaros notiks 

jaunradītās triloģijas Liepājas daļas pirmatskaņojums, 

kuras autors ir komponists Jānis Lūsēns. Mūzika, vēsture

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie

Liepājas Sv. 

Trīsvienības 

katedrālē

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

15.09.2014. Okeāna alkas

Akadēmiskie lasījumi 

„21. gadsimta saturs” 

Akadēmiskie lasījumi „21. gadsimta saturs” un izstāde 

„Grāmata 1514–2014” būs stāsts par lasīšanas 

paradumu maiņu: 1514: manuskripti un drukāto 

grāmatu bums, 2014: drukāto un digitālo grāmatu 

līdzāspastāvēšana. 21. gadsimta saturs 

Akadēmiskie lasījumi „21. gadsimta saturs” būs veltīti 

cilvēces lasīšanas vēsturei. Rokrakstu grāmatas nomaiņa ar 

iespiesto grāmatu ir īstens force majeure  kultūras, 

sociālajā un ekonomikas vidē. Pamattēmas: grāmatniecības 

mantojums 500 gadu garumā, bibliotēkas kā kultūras, 

izglītības, pētniecības un sociālie centri, elektroniskā vide 

un digitālās publikācijas. Lasījumos būs iespēja dzirdēt 

pasaules mēroga speciālistu viedokli par šiem tematiem. 

Norises datums var tikt mainīts. Literatūra Diskusija/lekcija

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts lnb.lv

15.09.14.–25.12.14. Brīvības iela

Balsis no tumsas jeb 

Žaņa Lipkes riņķa 

kvadratūra

Projekta "Balsis no tumsas jeb Žaņa Lipkes riņķa 

kvadratūra" ietvaros komponists Arturs Maskats 

komponēs skaņdarbu – veltījumu „Žanis un Johanna”, 

ko izpildīs kamerorķestris „Kremerata Baltica” Gidona 

Krēmera vadībā. Tiks prezentēta arī grāmata „Puika ar 

suni. Stāsts par nosargātu noslēpumu”, kas domāta 

apmēram 8–15 gadus veciem lasītājiem. Tas ir 

piedzīvojumu stāsts, kura galvenais varonis ir 

divpadsmitgadīgs zēns.

„Puika ar suni. Stāsts par 

nosargātu noslēpumu” 

prezentācija

Projekta "Balsis no tumsas jeb Žaņa Lipkes riņķa 

kvadratūra" ietvaros tiks prezentēta grāmata „Puika ar 

suni. Stāsts par nosargātu noslēpumu”. Prezentācijas 

pasākums būs domāts bērniem. Doma ir uzrunāt bērnus, 

kuri ir visbrīvākie no aizspriedumiem un mītiem, dodot 

viņiem iespēju ielūkoties sarežģītajos Otrā pasaules kara 

notikumos. Grāmatas teksta autore – Inese Zandere, 

ilustrācijas – Reinis Pētersons. Literatūra

Prezentācija, 

pilsētvides 

objekts, 

diskusija/lekcija, 

radošā darbnīca Bērni

Biedrībā „Žaņa 

Lipkes memoriāls”, 

Mazajā Balasta 

dambī 8 Bezmaksas lipke.lv

16.09.2014. Okeāna alkas

Raiņa un Aspazijas 

lasījumi

2014. gada maijā, jūnijā, augustā un septembrī 

Esplanādē notiks literatūras lasījumi, kuros piedalīsies 

dažādu paaudžu un tautību 12 Latvijas un 24 Eiropas 

rakstnieki, aktualizējot 2015. gadā svinamo Raiņa un 

Aspazijas 150 gadu jubileju. Īpaši šim notikumam 

radītas esejas aktualizēs trimdas tematiku, un lasījumu 

apmeklētāji tiks iepazīstināti ar unikālo Raiņa un 

Aspazijas saraksti. Lasījumi notiks latviešu un angļu 

valodā. Eseju apkopojums iznāks grāmatas un e-

grāmatas formātā latviešu un angļu valodā. Raiņa un Aspazijas lasījumi

Projekta „Raiņa un Aspazijas lasījumi” ietvaros notiks 12 

sarīkojumi, kurā katrā tiksies divi ārzemju un viens 

Latvijas rakstnieks. Diskusiju vadīs moderators, piedalīsies 

arī tulkotāji. Iecerētais ģeogrāfiskais loks: Lietuva, 

Igaunija, Polija, Zviedrija, Norvēģija, Lielbritānija (īpaša 

uzmanība Skotijai un Velsai), Īrija, Vācija, Šveice, Spānija 

(īpašs akcents uz Kataloniju), Gruzija, Krievija un Turcija. 

Sarīkojumi notiks no plkst. 17 līdz 19. Literatūra

Diskusija/lekcija, 

festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Esplanādē Bezmaksas literature.lv

16.09.14–03.10.14. Izdzīvošanas komplekts Es būšu muzejā

Latvijas Naivās mākslas muzejs ar starptautisku 

kolekciju popularizēs naivo mākslu un Latvijas kultūru 

Eiropā. Ikvienā slēpjas kāds radošais potenciāls, kam 

tikai nepieciešams impulss, lai tas izpaustos. Muzeja 

sauklis sabiedrības kreativitātes veicināšanas projektam 

– „Es būšu muzejā!” – rosinās ikvienu uzsākt radošu 

darbību vai atgriezties pie jau sen malā noliktām otām 

un pasteļkrītiņiem. Es būšu muzejā

Projekta „Es būšu muzejā” ietvaros Naivās mākslas 

muzejā tiks atklāta un pāris nedēļas būs apskatāma muzeja 

rudens plenēra laikā tapušo darbu izstāde. Plenērā jau 

ierasti ikviens tiek aicināts atklāt savu radošo potenciālu, 

uzsākt radošu darbību vai atgriezties pie sen jau malā 

noliktām otām.

Vizuālā māksla, 

iedzīvotāju 

dalība Izstāde

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Peldošajā galerijā 

„Noass” un 

„Betanovuss”, AB 

dambī Bezmaksas noass.lv
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19.09.2014. Brīvības iela

Artura Maskata opera 

„Valentīna”

Operas radošā komanda savā jaundarbā tiecas atainot 

Latvijas vēsturei, kultūrai un dažādām Latvijā 

dzīvojošām tautām būtiskas, dramatisma pilnas 

lappuses laika posmā no 1939. līdz 1944. gadam. 

Operas iedvesmas avots ir leģendārās teātra un kino 

zinātnieces Valentīnas Freimanes personība. Operas 

galvenās varones personiskais dzīvesstāsts cieši savijies 

ar Latvijas un Eiropas vēstures notikumiem un ļauj 

plašāk atklāt savu laikmeta panorāmu visā tā krāsainībā 

un pretrunīgumā.

Artura Maskata opera 

„Valentīna” Pasaules pirmizrāde jaunai latviešu komponista operai. Mūzika, teātris Izrāde

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

operā opera.lv opera.lv

19.09.14.–20.09.14. Dzintara ādere

Starptautiska konference 

„Baltijas dzintars pāri 

laikam un robežām”

Projekts balstās uz izstrādātu struktūru, sastāvošu 

mērķtiecīgi no sešiem tematiskiem dažāda lieluma 

blokiem, aptverot dzintara tēmu gan aizvēsturē un 

vēsturē, gan etnogrāfijā un folklorā, iesaistot arī 

dabaszinātņu pieredzi un dažādas pieejas dzintara 

pētniecībai, kā arī pievēršoties jautājumiem par dzintara 

konservāciju un restaurāciju. Konferences gaitā nolasītie 

referāti tiks apkopoti un sagatavoti izdošanai 

konferences rakstu krājumā, kas iznāks līdz 2015. gada 

septembrim. 

Baltijas dzintars pāri laikam 

un robežām

Zinātniskā konference „Baltijas dzintars pāri laikam un 

robežām” gan popularizēs dzintaru, gan rosinās domu, 

ideju un pieeju apmaiņu dažādu nozaru dzintara pētnieku 

starpā. Konferences norise paredzēta divas dienas, par 

referentiem paredzēts aicināt vadošos pasaules dzintara 

pētniekus no dažādām zinātņu nozarēm. 

Vēsture, 

zinātne, tradīcija Konference

Jaunieši, 

pieaugušie Latvijas Universitātē Bezmaksas

22.09.14.–28.09.14. Brīvības iela forte forte

Laikmetīgā teātra programma „forte forte” iekļauj 

piecas Eiropas vadošo režisoru izrādes, kas papildinātas 

ar paralēlo programmu, apvienojot teorētisko, 

māksliniecisko un izglītības sadaļu un izvēršot 

centrālajā izrādē aktualizētās tēmas. Izrāžu sērijas 

mērķis ir fiksēt, kāds ir Eiropas teātris 2014. gadā. To 

vieno tēmu loks, kā centrā ir indivīda un varas, 

individualitātes un socialitātes, „nenormālā” un 

„normālā”, personības un masu attiecības gan uz lielo 

vēsturisko notikumu fona, gan gluži ikdienišķā 

kontekstā. Kopā tiks sarīkotas piecas viesizrāžu nedēļas 

Brīvības ielas tuvumā, katru nedēļu veltot viena 

mākslinieka daiļradei.

forte forte. Ceturtā izrāžu 

nedēļa

Laikmetīgās teātra programmas „forte forte” ceturtā izrāžu 

nedēļa. Režisors un programma tiks precizēti. Teātris

Izrāde, 

performance, 

diskusija/lekcija, 

radošā darbnīca

Jaunieši, 

pieaugušie

Kādā no teātriem vai 

netradicionālām 

spēles vietām 

Brīvības ielas tuvumā bilesuparadize.lv theatre.lv

26.09.2014. Okeāna alkas Ērģeļmūzika BACH zīmē

Pasaules mūzikas neizsmeļams „okeāns” ir J. S. Bahs 

un mūzika, kas radusies viņa vārda un personības 

inspirācijas ietekmē pasaules un latviešu skaņražu 

mākslā. Pirmo reizi Latvijā tiek veidots vienots koncertu 

cikls – Rīgas Doma, Liepājas Svētās Trīsvienības 

katedrāles un Dubultu evaņģēliski luteriskās baznīcas 

sadarbības projekts, kas vainagosies ar katrai no tām 

speciāli komponēta latviešu komponistu skaņdarba 

pirmatskaņojumu un visu trīs jaundarbu – cikla 

„Latviešu triloģijas ērģelēm” – pasaules 

pirmatskaņojumu Rīgas Domā. Kopumā projektā 

piedalās vairāk nekā 20 Latvijas ērģelnieku, kā arī kori, 

dziedātāji, instrumentālisti un LNS orķestris.

„Ērģeļmūzika BACH zīmē” 

triloģijas pirmatskaņojums

Projekta „Ērģeļmūzika BACH zīmē” ietvaros notiks 

jaunradītās triloģijas pirmatskaņojums. Dubultu daļas 

autors ir Rihards Dubra, Liepājas daļas autors – Jānis 

Lūsēns, bet Rīgas daļu komponējis Ēriks Ešenvalds. Mūzika, vēsture

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie Rīgas Domā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

26.09.14.–27.10.14. Izdzīvošanas komplekts

Kur ir mūsu mīļais 

zinātnieks?

Pēc neveiksmīga eksperimenta zinātnieks ir pazudis. 

Viņa dzīvoklis ir tukšs, kaut gan zinātnieks nemaz nav 

pazudis, bet gan „iedzīvojies” savā skapī. Šis 

vienistabas miteklis trīs identiskās versijās ir kā 

socializācijas elements – kā tikšanās vieta, kurā 

vienlaicīgi var atrasties un diskutēt dažādu viedokļu 

pārstāvji. Kur ir mūsu mīļais zinātnieks?

Pasākums „Kur ir mūsu mīļais zinātnieks?” notiks trīs 

identiskos dzīvokļos ar identisku iekārtojumu. Vienā 

zinātnieks vēl tikai gatavosies veikt pārdrošu kvantu 

fizikas eksperimentu, otrā dzīvoklī zinātnieks jau būs 

mistiski pazudis, bet trešo dzīvokli apdzīvos kāds viegli 

atpazīstams subkultūras radījums.

Kino, vizuālā 

māksla, zinātne

Performance, 

izstāde, 

diskusija/lekcija

Jaunieši, 

pieaugušie

Trīs identiskos 

dzīvokļos Rīgas 

centrā Bezmaksas

27.09.2014. Brīvības iela

Artura Maskata opera 

„Valentīna”

Operas radošā komanda savā jaundarbā tiecas atainot 

Latvijas vēsturei, kultūrai un dažādām Latvijā 

dzīvojošām tautām būtiskas, dramatisma pilnas 

lappuses laika posmā no 1939. līdz 1944. gadam. 

Operas iedvesmas avots ir leģendārās teātra un kino 

zinātnieces Valentīnas Freimanes personība. Operas 

galvenās varones personiskais dzīvesstāsts cieši savijies 

ar Latvijas un Eiropas vēstures notikumiem un ļauj 

plašāk atklāt savu laikmeta panorāmu visā tā krāsainībā 

un pretrunīgumā.

Artura Maskata opera 

„Valentīna” Jauna latviešu komponista opera. Mūzika, teātris Izrāde

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

operā opera.lv opera.lv
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Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

27.09.2014. Izdzīvošanas komplekts RīgaPunkts

Projekts „RīgaPunkts” iecerēts kā pasākumu 

komplekss, kuru apmeklētājs tiek saistošā, atraktīvā un 

praktiski izmantojamā formātā informēts par Rīgu kā 

radošu kultūras un zinātnes centru, apzinot gan kultūras 

mantojumu, gan inovatīvās parādības kultūras un 

zinātnes jomā. Programmas ietvaros paredzēts realizēt 

ciklu „Zinātnes kafejnīcas”, tematiskas izstādes, 

koncertus klubā „Nabaklab”, tematiskus radio 

raidījumus radio „Naba” un Zinātnes festivālu. Zinātnes festivāls

Zinātnes festivāla ietvaros būs klausāma unikāla 

koncertprogramma, kas būs Latvijas neatkarīgo mūziķu un 

zinātnieku sadarbības rezultāts, ļaujot satikties 

zinātniskām teorijām ar radošo vidi. Pēc īpaši izstrādāta 

maršruta pasākuma dalībnieki varēs saistošā, atraktīvā un 

praktiski izmantojamā formātā uzzināt ko vairāk par 

Latvijas un pasaules zinātnieku sasniegumiem kā 

mūsdienu, tā vēsturiskajā aspektā. Pasākuma veidošanā 

iesaistīti Latvijas Universitātes zinātnieki, kā arī Latvijas 

neatkarīgās mūzikas labākie pārstāvji.

Mūzika, 

vēsture, zinātne, 

izglītība, 

iedzīvotāju 

dalība, 

multimedijs

Koncerts, izstāde, 

diskusija/lekcija, 

festivāls

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Latvijas Universitātē Bezmaksas rigapunkts.lv

29.09.14.–05.10.14. Ceļu karte

Latvijas Kultūras 

akadēmijas festivāls 

„Patriarha rudens 2014”

Ikgadējais LKA festivāls 2014. gadā apvienos 

spilgtākās topošo režisoru, horeogrāfu izrādes, 

audiovizuālās mākslas dokumentālās filmas „Rīgas 

apkaimes stāsti” kompaktā ar šo jomu 

viesmāksliniekiem, vieslekcijām un meistarklasēm. 

Festivāls Rīgas kartē iezīmēs Āgenskalna vēsturisko 

teritoriju, ko festivāla dalībnieki apdzīvos, veidojot 

jaunas uztveres un saskarsmes formas starp 

Pārdaugavas sociālo un kultūrvidi. Festivāla idejisko 

virzību 2014. gadā noteiks dzejnieki Rainis un 

Aspazija.

Latvijas Kultūras akadēmijas 

festivāls „Patriarha rudens 

2014”

Latvijas Kultūras akadēmijas festivāls „Patriarha rudens 

2014” būs kā nedēļas maratons plašākai publikai, lai tā 

iepazītu Latvijas Kultūras akadēmijas topošo jauno 

mākslinieku daiļradi. Festivāla atklāšanas tradīcija vienmēr 

paliek nemainīga – koncertuzvedums Āgenskalna tirgus 

paviljonā, pēc kura notiek svinīgs gājiens uz E. Smiļģa 

Teātra muzeju. Nedēļas garumā tiks izrādīts jauno teātra 

režisoru un aktieru, kinorežisoru un operatoru, kā arī 

horeogrāfu veikums. Paralēli tam būs iespēja apmeklēt 

vieslekcijas, meistarklases, viesizrādes.

Teātris, deja, 

kino, literatūra, 

vēsture, izglītība

Izrāde, 

performance, 

diskusija/lekcija, 

radošā darbnīca, 

festivāls

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Pārdaugavā, 

Āgenskalnā, E. 

Smiļģa Teātra 

muzejā, LKA teātra 

un audiovizuālās 

mākslas katedrā 

„Zirgu pasts„ u.c.

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts lka.edu.lv

30.09.14.–30.11.14. Okeāna alkas

„Force majeure” 

Nacionālajā teātrī

Latvijas Nacionālā teātra Jaunajā zālē tiks veidota četru 

izrāžu sērija, kurā tiks runāts par Eiropas tautu 

nacionālās identitātes un suverenitātes izzušanas 

draudiem un asimilēšanos arvien pieaugošajā Eiropas 

unifikācijas procesā, ko veicina ekonomiskā un 

ģeogrāfiskā vienotība. Projektā tiks uzaicināti 

spēcīgākie jaunās paaudzes teātra mākslinieki no 

dažādām Eiropas daļām.

Izrāžu mērķis ir piedāvāt iepazīties ar jaunākajām 

idejām un iespējām, ko piedāvā skatuves māksla Eiropā.

Spožums un posts Šengenas 

zonā

„Spožums un posts Šengenas zonā” būs izrāžu sērija-

festivāls, kurā dažādi Eiropas režisori veidos izrādes par 

nacionālās identitātes un suverenitātes saglabāšanu 

unificētā Eiropā. Koncepciju veido režisors Valters Sīlis un 

dramaturgs Jānis Balodis, vienojoties ar ārzemju 

režisoriem, katras izrādes tēmu risināt atšķirīgi, izmantojot 

unikālus skatuves mākslas paņēmienus. Šī sērija apskatīs 

ne tikai atšķirīgas pieejas tēmai, bet arī piedāvās iepazīties 

ar tām skatuves mākslas iespējām, kas pārkāpj dramatiska 

teātra robežas, veidojot gan izrādes, kas pēta dokumentālā 

teātra iespējas, gan izrādes, kas veidotas satiekoties 

teātrim, mūsdienu dejai un performances mākslai. Teātris Izrāde, festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

teātrī bilesuparadize.lv teatris.lv

30.09.14.-01.12.14.

  

Izdzīvošanas komplekts

  

Neparastās mežģīnes

"Neparastās mežģīnes" ir stāsts par saikni starp 

tradicionālo (tautas māksla) un laikmetīgo (sociālie tīkli, 

arhitektūra, dizains, starpkultūru dialogs). Mežģīnes 

apbrīnojam dabā - augu lapu dzīslojumā, zirnekļa tīklā, 

leduspuķē uz loga rūts, upju līkločos skatā no putna 

lidojuma, un cilvēka roku veidotos darbos. Visstiprākais 

pinums, kas cieši vieno visas tautas ir kultūra. 

Neparastās mežģīnes ir ažūrs kultūras tilts, kas savieno 

Rīgu un Eiropu. Izstādes, lekcijas, radošās darbnīcas... Dizaina tīkli

  

Projekta "Neparastās mežģīnes" ietvaros notiks izstāde 

"Dizaina tīkli", kas būs veltīta dizaina idejām un 

risinājumiem, ko piedāvās Latvijas un ārvalstu dizaineri 

sadarbībā ar zinātniekiem un pētniekiem. Norises datumi 

var tikt mainīti.

Dizains, 

arhitektūra, 

zinātne, 

multimedijs Izstāde

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

  

LNB jaunās ēkas 

vestibilā un 

starpstāvu gaiteņos Bezmaksas

30.09.14.-01.12.14.

  

Izdzīvošanas komplekts

  

Neparastās mežģīnes

"Neparastās mežģīnes" ir stāsts par saikni starp 

tradicionālo (tautas māksla) un laikmetīgo (sociālie tīkli, 

arhitektūra, dizains, starpkultūru dialogs). Mežģīnes 

apbrīnojam dabā - augu lapu dzīslojumā, zirnekļa tīklā, 

leduspuķē uz loga rūts, upju līkločos skatā no putna 

lidojuma, un cilvēka roku veidotos darbos. Visstiprākais 

pinums, kas cieši vieno visas tautas ir kultūra. 

Neparastās mežģīnes ir ažūrs kultūras tilts, kas savieno 

Rīgu un Eiropu. Izstādes, lekcijas, radošās darbnīcas...

  

Izstāde "Neparastās mežgīnes"

  

Projekta "Neparastās mežģīnes" ietvaros notiks tāda pat 

nosaukuma izstāde, kas veltīta saiknei starp tradicionālo 

(tautas māksla) un laikmetīgo kultūru - dizains, arhitektūra, 

vizuālā māksla. Norises datumi var tikt mainīti.

Dizains, 

fotogrāfija, 

tradīcija Izstāde

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Dzelzceļa 

muzejā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

43



Datums Tematiskā līnija Projekta nosaukums Projekta apraksts Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Kategorija Veids Auditorija Vieta Biļetes Internets

01.10.14.-12.10.14. Ceļu karte Deja iziet pilsētā

No 2014. gada pavasara līdz rudenim Rīga kļūs par 

atzītu starptautisku laikmetīgās dejas horeogrāfu 

darbības vietu, kuri sadarbībā ar latviešu jaunajiem 

dejas māksliniekiem iesaistīsies kopīgā izpētes un 

radošā procesā, lai iezīmētu pilsētvidē jaunas, dejai 

piemērotas vietas un radītu profesionālas laikmetīgas 

dejas izrādes ārpus tradicionālajām studijām, teātru 

ēkām un skatuvēm. Deja iziet pilsētā

Projekts ir saņēmis ES programmas "Kultūra" atbalstu un 

paralēli norisināsies trīs Eiropas pilsētās – Rīgā, Terni 

Itālijā, Krakovā Polijā. Visās pilsētās notiks starptautiski 

atzītu horeogrāfu rezidences sadarbībā ar vietējiem 

māksliniekiem, pētot dejas un urbānās vides mijiedarbību. 

Noslēgumā visu trīs pilsētu jaunie dejotāji tiksies Rīgā uz 

kopīgu radošo laboratoriju, kuras laikā jaunie mākslinieki 

realizēs jauniegūtās prasmes strādāt pilsētvidē, lai Rīgā 

radītu savu mini-izrāžu sēriju. Deja

Izrāde, 

performance, 

diskusija/lekcija, 

radošā darbnīca, 

pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts www.theatre.lv

01.10.14.-31.10.14.

  

Izdzīvošanas komplekts

  

Neparastās mežģīnes

  

"Neparastās mežģīnes" ir stāsts par saikni starp 

tradicionālo (tautas māksla) un laikmetīgo (sociālie tīkli, 

arhitektūra, dizains, starpkultūru dialogs). Mežģīnes 

apbrīnojam dabā - augu lapu dzīslojumā, zirnekļa tīklā, 

leduspuķē uz loga rūts, upju līkločos skatā no putna 

lidojuma, un cilvēka roku veidotos darbos. Visstiprākais 

pinums, kas cieši vieno visas tautas ir kultūra. 

Neparastās mežģīnes ir ažūrs kultūras tilts, kas savieno 

Rīgu un Eiropu. Izstādes, lekcijas, radošās darbnīcas...

  

Kaņepe

  

Projekta "Neparastās mežģīnes" ietvaros notiks izstāde 

"Kaņepe", kas būs veltīta ka kaņepei - unikālam dabas 

resursam, kas no sendienām līdz šodienai paver 

neierobežotas iespējas - tekstils, celtniecības materiāli, 

inovācijas.

Dizains, 

arhitektūra, 

zinātne, 

multimedijs, 

tradīcija Izstāde

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

"Xcelsior" dizaina 

centrā, Raņķa dambī 

1 Bezmaksas

01.10.14.–30.11.14. Izdzīvošanas komplekts

Hiperboliskās plaknes un 

ilgtspējības tīkli

RIXC sadarbībā ar matemātiķi Dainu Taimiņu 

(ASV/Latvija), tīklu pētnieku Valdi Krebu 

(ASV/Latvija), Liepājas Universitātes Mākslas 

pētījumu laboratoriju (LiepU MPLab), E-Lab un 

Latvijas publisko bibliotēku tīklu piedāvās inovatīvu 

Rīgas sociālo tīklu projektu. Projekta mērķis ir 

pozicionēt Rīgu kā inovatīvu Baltijas jūras reģiona 

mākslas un zinātnes sadarbības tīkla centru un kartēt, 

lai padarītu redzamu Rīgas kulturoloģisko, ekonomisko 

un sociālo saikni ar citām Latvijas pilsētām.

Hiperboliskās plaknes un 

ilgtspējības tīkli

Projekta „Hiperboliskās plaknes un ilgtspējības tīkli” 

ietvaros tiks eksponēti: Dainas Taimiņas un rokdarbnieču 

tamborētie 3D objekti, LiepU MPLab Jauno mediju 

mākslas programma, studentu radītās digitālās 

vizualizācijas, kā arī interaktīvais ilgtspējības tīklu 

interfeiss. Izstāde būs apskatāma Rīgā un Latvijas 

publiskajās bibliotēkās, kā arī internetā un Latvijas 

publisko bibliotēku informācijas tīklā. Ekspozīciju 

papildinās Dainas Taimiņas, Valda Kreba un mākslinieku 

Rasas Šmites, Raita Šmita sniegtās publiskās lekcijas un 

radošās darbnīcas.

Vizuālā māksla, 

dizains, zinātne, 

izglītība, 

iedzīvotāju 

dalība, 

multimedijs

Prezentācija, 

izstāde, 

diskusija/lekcija, 

radošā darbnīca, 

akcija, pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

„kim?” laikmetīgās 

mākslas centrā 

Maskavas ielā 12/1, 

„RIXC” Mediju 

telpā, 11. novembra 

krastmalā 35 Bezmaksas rixc.lv/14

07.10.14.-11.10.14. Ceļu karte Deja iziet pilsētā

No 2014. gada pavasara līdz rudenim Rīga kļūs par 

atzītu starptautisku laikmetīgās dejas horeogrāfu 

darbības vietu, kuri sadarbībā ar latviešu jaunajiem 

dejas māksliniekiem iesaistīsies kopīgā izpētes un 

radošā procesā, lai iezīmētu pilsētvidē jaunas, dejai 

piemērotas vietas un radītu profesionālas laikmetīgas 

dejas izrādes ārpus tradicionālajām studijām, teātru 

ēkām un skatuvēm. Deja iziet pilsētā

Sagatavojot 2014. gada projektu "Deja iziet pilsētā", 2013. 

gada oktobrī viens no projekta viesmāksliniekiem, flāmu 

dejas kompānijas "Les Ballets C de la B" horeogrāfs Kūns 

Augustīnens vadīs piecu dienu radošo darbnīcu latviešu 

jaunajiem horeogrāfiem un dejotājiem, iepazīstot vietējo 

vidi Vecmīlgrāvja apkaimē. Deja Radošā darbnīca

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Kultūras pilī 

"Ziemeļblāzma" Bezmaksas www.theatre.lv

09.10.14.–15.10.14. Izdzīvošanas komplekts Kartupeļu opera

Projekts „Kartupeļu opera” aicina tuvāk iepazīties un 

daudz jauna uzzināt par ikdienā tik ierasto un 

pašsaprotamo kartupeli. Projekts iekļauj:

- krāsainu uzvedumu visai ģimenei;

- akciju jauniem un ne tik jauniem „Draugs podā jeb 

Kartupeļa dienasgrāmata”;

- www.kartupelis.lv – no 2014. gada 1. janvāra sāks 

darboties interneta resurss, kurā populārzinātniskā veidā 

būs uzzināms viss par kartupeļiem. Opera par kartupeli

„Opera par kartupeli” būs spilgta, jautra un asprātīga 

opera visai ģimenei par kartupeļu ceļojumu no 

Dienvidamerikas līdz Latvijai un dzīvi tajā. Komponists – 

Valts Pūce, libreta autore – Inese Zandere, režisors – Jans 

Villems van den Bošs (Nīderlande). Piedalīsies: Latvijas 

Nacionālā teātra aktieri, Rīgas Doma meiteņu koris 

diriģentes Airas Birziņas vadībā, kamerorķestris un 

Latvijas talantīgākie mūzikas skolu jaunieši – dziedātāji un 

dejotāji. Projekta krusttēvs – Andrejs Hansons.

Mūzika, teātris, 

deja, 

multimedijs Izrāde

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

teātrī bilesuparadize.lv kartupelis.lv

10.10.14.–12.10.14. Okeāna alkas

Nepieradinātās mūzikas 

festivāls „Skaņu mežs”

10.–12. oktobrī notiks 12. eksperimentālās mūzikas 

festivāls „Skaņu mežs”. Kā jau ierasts, koncertu 

apmeklētājiem būs iespēja iepazīties ar jaunu, 

novatorisku mūziku, kā arī jaundarbu 

pirmatskaņojumiem. Festivāla ietvaros plānota arī 

Eiropas eksperimentālās mūzikas festivālu rīkotāju 

sanāksme. 

Nepieradinātās mūzikas 

festivāls „Skaņu mežs”

Festivāls „Skaņu mežs” tiek rīkots, lai atainotu jaunākās 

norises mūzikas pasaulē un iepazīstinātu ar tām 

interesentus. Mūzika Koncerts

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts skanumezs.lv
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15.10.2014. Okeāna alkas

Akadēmiskie lasījumi 

„21. gadsimta saturs” 

Akadēmiskie lasījumi „21. gadsimta saturs” un izstāde 

„Grāmata 1514–2014” būs stāsts par lasīšanas 

paradumu maiņu: 1514: manuskripti un drukāto 

grāmatu bums, 2014: drukāto un digitālo grāmatu 

līdzāspastāvēšana. 21. gadsimta saturs 

Akadēmiskie lasījumi „21. gadsimta saturs” būs veltīti 

cilvēces lasīšanas vēsturei. Rokrakstu grāmatas nomaiņa ar 

iespiesto grāmatu ir īstens force majeure  kultūras, 

sociālajā un ekonomikas vidē. Pamattēmas: grāmatniecības 

mantojums 500 gadu garumā, bibliotēkas kā kultūras, 

izglītības, pētniecības un sociālie centri, elektroniskā vide 

un digitālās publikācijas. Lasījumos būs iespēja dzirdēt 

pasaules mēroga speciālistu viedokli par šiem tematiem. 

Norises datums var tikt mainīts. Literatūra Diskusija/lekcija

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts lnb.lv

16.10.2014. Dzintara ādere Tenso dienas Rīgā

„Tenso” – Eiropas Profesionālo koru asociācijas tīkls 

(Tenso Network Europe)  kopš 2005. gada apvieno 

labākos Eiropas korus. Viens no „Tenso” četriem 

dibinātājiem un tā idejiskais virzītājspēks ir Latvijas 

Radio koris, kas 2014. gada oktobrī kļūs par 

starptautiskā koru festivāla „Tenso dienas” saimnieku, 

savukārt Rīga – par Eiropas profesionālo koru 

galvaspilsētu, rīkojot jauno komponistu meistarklases, 

profesionāļu tikšanās un koncertus Rīgā. „Tenso 

dienās” Latvijas Radio koris kopā ar izcilākajiem 

Eiropas profesionālajiem koriem pārsteigs ar jaunām, 

nedzirdētām programmām. Mistiskā pasaka

„Tenso dienu” pirmajā koncertā „Mistiskā pasaka” 

Latvijas Radio koris un diriģents Sigvards Kļava aizvedīs 

Kārļa Skalbes, Hansa Kristiana Andersena un Brāļu 

Grimmu pasaku valstībā, kur amerikāņu komponista 

Deivida Langa darbam „Meitene ar sērkociņiem” līdzās 

skanēs Ērika Ešenvalda un Līgas Celmas radīto pasaku 

pasaules pirmatskaņojumi. Mūzika

Koncerts, radošā 

darbnīca, 

festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Sv. Pētera baznīcā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts radiokoris.lv

18.10.2014. Dzintara ādere Tenso dienas Rīgā

„Tenso” – Eiropas Profesionālo koru asociācijas tīkls 

(Tenso Network Europe)  kopš 2005. gada apvieno 

labākos Eiropas korus. Viens no „Tenso” četriem 

dibinātājiem un tā idejiskais virzītājspēks ir Latvijas 

Radio koris, kas 2014. gada oktobrī kļūs par 

starptautiskā koru festivāla „Tenso dienas” saimnieku, 

savukārt Rīga – par Eiropas profesionālo koru 

galvaspilsētu, rīkojot jauno komponistu meistarklases, 

profesionāļu tikšanās un koncertus Rīgā. „Tenso 

dienās” Latvijas Radio koris kopā ar izcilākajiem 

Eiropas profesionālajiem koriem pārsteigs ar jaunām, 

nedzirdētām programmām. Laicīgā mūzika

„Tenso dienu” programmas vadlīnijas: mistiskais, 

profānais un sakrālais ir krustpunkti, kuros sastapsies 

dažādu valstu mūzikas laikmeti ar nacionālās koru kultūras 

savdabību, kora mūzikas novitātes ar tradicionālās 

dziedāšanas veidiem, radot inovatīvu vokālās mākslas un 

citu mūsdienu mākslas komponentu sintēzi. Laicīgās 

mūzikas koncertā piedalīsies RIAS „Kammerchor”  

(Vācija), „Eric Ericsons Kammarkör”  (Zviedrija), 

Igaunijas Filharmoniskais kamerkoris un Latvijas 

Nacionālais simfoniskais orķestris diriģenta Kaspara 

Putniņa vadībā. Mūzika

Koncerts, radošā 

darbnīca, 

festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Lielajā ģildē

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts radiokoris.lv

20.10.14.–26.10.14. Brīvības iela forte forte

Laikmetīgā teātra programma „forte forte” iekļauj 

piecas Eiropas vadošo režisoru izrādes, kas papildinātas 

ar paralēlo programmu, apvienojot teorētisko, 

māksliniecisko un izglītības sadaļu un izvēršot 

centrālajā izrādē aktualizētās tēmas. Izrāžu sērijas 

mērķis ir fiksēt, kāds ir Eiropas teātris 2014. gadā. To 

vieno tēmu loks, kā centrā ir indivīda un varas, 

individualitātes un socialitātes, „nenormālā” un 

„normālā”, personības un masu attiecības gan uz lielo 

vēsturisko notikumu fona, gan gluži ikdienišķā 

kontekstā. Kopā tiks sarīkotas piecas viesizrāžu nedēļas 

Brīvības ielas tuvumā, katru nedēļu veltot viena 

mākslinieka daiļradei.

forte forte. Piektā izrāžu 

nedēļa

Laikmetīgās teātra programmas „forte forte” piektā izrāžu 

nedēļa. Režisors un programma tiks precizēti. Teātris

Izrāde, 

performance, 

diskusija/lekcija, 

radošā darbnīca

Jaunieši, 

pieaugušie

Kādā no teātriem vai 

netradicionālām 

spēles vietām 

Brīvības ielas tuvumā bilesuparadize.lv theatre.lv

22.10.2014. Dzintara ādere Tenso dienas Rīgā

„Tenso” – Eiropas Profesionālo koru asociācijas tīkls 

(Tenso Network Europe)  kopš 2005. gada apvieno 

labākos Eiropas korus. Viens no „Tenso” četriem 

dibinātājiem un tā idejiskais virzītājspēks ir Latvijas 

Radio koris, kas 2014. gada oktobrī kļūs par 

starptautiskā koru festivāla „Tenso dienas” saimnieku, 

savukārt Rīga – par Eiropas profesionālo koru 

galvaspilsētu, rīkojot jauno komponistu meistarklases, 

profesionāļu tikšanās un koncertus Rīgā. „Tenso 

dienās” Latvijas Radio koris kopā ar izcilākajiem 

Eiropas profesionālajiem koriem pārsteigs ar jaunām, 

nedzirdētām programmām. 

Sakrālās mūzikas koncerts 

„Lux aeterna” 

Sakrālās mūzikas koncertā „Lux aeterna” skanēs franču un 

flāmu baroka laikmeta polifonijas paraugi, norvēģu garīgās 

tautasdziesmas, Pētera Vaska un Arvo Perta mūzika un 

jaunas oriģinālkompozīcijas, kas tapušas Latvijas Radio 

kora skaņu laboratorijā – latviešu bizantiskie dziedājumi. 

Koncerta mākslinieciskais vadītājs – Sigvards Kļava, 

piedalās – „Nederlands Kamerkoor” (Nīderlande), 

„Musicatreize” (Francija), „Det Norske Solistkor” 

(Norvēģija), Latvijas Radio koris, Latvijas Nacionālais 

simfoniskais orķestris un solisti. Mūzika

Koncerts, radošā 

darbnīca, 

festivāls, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Rīgas Domā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts radiokoris.lv
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24.10.2014. Dzintara ādere

Tenso Eiropas 

kamerkoris

Latvijas Radio kora diriģenta Kaspara Putniņa un Tenso 

Eiropas Profesionālo koru asociācijas iniciatīvas dēļ tiek 

veidots jauns – pirmais Eiropas profesionālais koris, par 

kura šūpuli ir gods kļūt Rīgai. Tas apvieno Eiropas 

izcilākos jaunos dziedātājus un atklāj jaunus ceļus kora 

mūzikas laukā. Rīgā 2013.–2014. gadā notiks TECC 

(Tenso Europe Chamber Choir)  vasaras darbnīcas, kas 

vainagosies ar iestudējuma „Seriāls” pirmizrādi „Tenso 

dienās Rīgā”. Tenso jauniešu nakts

Tenso Eiropas kamerkora darbnīcu noslēgumā Rīgā 24. 

oktobrī notiks pasākums „Tenso jauniešu nakts”, kurā tiks 

pirmatskaņots kora pirmais vērienīgais kopdarbs, 

multimediāls iestudējums „Seriāls”. Šis aizraujošais, 

interaktīvais nakts ceļojums telpā skars aktuālu tēmu – 

sabiedrības manipulāciju caur medijiem: procesu, kurā 

piedalās arī māksla. Iestudējuma veidotāji: diriģents un 

muzikālais vadītājs Kaspars Putniņš, komponists Kristaps 

Pētersons, režisore Zane Kreicberga, ģitārists Kaspars 

Zemītis un DJ Monsta (Uldis Cīrulis).

Mūzika, vizuālā 

māksla, 

multimedijs Koncerts

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts radiokoris.lv

27.10.14.–01.11.14. Dzintara ādere Tenso dienas Rīgā

„Tenso” – Eiropas Profesionālo koru asociācijas tīkls 

(Tenso Network Europe)  kopš 2005. gada apvieno 

labākos Eiropas korus. Viens no Tenso četriem 

dibinātājiem un tā idejiskais virzītājspēks ir Latvijas 

Radio koris, kas 2014. gada oktobrī kļūs par 

starptautiskā koru festivāla „Tenso dienas” saimnieku, 

savukārt Rīga – par Eiropas profesionālo koru 

galvaspilsētu, rīkojot jauno komponistu meistarklases, 

profesionāļu tikšanās un koncertus Rīgā. „Tenso 

dienās” Latvijas Radio koris kopā ar izcilākajiem 

Eiropas profesionālajiem koriem pārsteigs ar jaunām, 

nedzirdētām programmām. 

Tenso komponistu 

meistarklašu noslēgums

Tenso komponistu atvērtās meistarklases klausītājiem

atklās vēl nebijušus dziedāšanas veidus – Latvijas Radio

kora skaņu laboratorijā dziedātāji kopā ar astoņiem dažādu

valstu komponistiem un orientālās mūzikas ansambļa

„Sarband” mūziķiem, apgūstot Austrumu mūzikas valodu

un vokālo izteiksmību un ļaujot jaunradei satikties ar

seniem arhaiskiem kultūrslāņiem, atklās vēl neapgūtas

teritorijas Rietumu kora mūzikā un demonstrēs

profesionālās kormūzikas augstākās meistarības

sasniegumus. Mūzika

Radošā darbnīca, 

koncerts

Jaunieši, 

pieaugušie Spīķeru koncertzāle Bezmaksas radiokoris.lv

27.10.14.–02.11.14. Bez tematiskās līnijas

Eiroradio projekts „Rīga 

– Eiropas kultūras 

galvaspilsēta 2014” 

Eiroradio projekts ilgst nedēļu, kurā paredzēts translēt 

astoņus koncertus ar Latvijas vadošo profesionālo 

kolektīvu dalību, tādējādi koncentrētā veidā prezentējot 

Latvijas mūzikas dzīves ainavu plašā žanru panorāmā. 

Projektā piedalīsies solisti, kamerorķestri „Kremerata 

Baltica” un „Sinfonietta Rīga”, Latvijas Radio koris, 

Valsts Akadēmiskais koris „Latvija”, Latvijas Radio 

bigbends, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris 

un Latvijas Nacionālā opera ar latviešu operas 

jauniestudējumu. 

Eiroradio koncertu sērija 

„European Capital of Culture, 

Riga”

Eiroradio koncertu sērijas „European Capital of Culture, 

Riga” mērķis ir pievērst Eiroradio 78 dalībvalstu 

auditorijas uzmanību bagātīgajai Latvijas mūzikas dzīvei, 

piedāvājot klātbūtnes sajūtu daudzos īpašos koncertus. Mūzika

Koncerts, izrāde, 

TV/radio

Jaunieši, 

pieaugušie

Lielajā ģildē, Rīgas 

Domā, Latvijas 

Nacionālajā operā, 

Latvijas Radio 1. 

studijā, Spīķeru 

koncertzālē, Sv. Jāņa 

baznīcā Bezmaksas klasika.latvijasradio.lv

01.11.14.-31.12.14.

  

Izdzīvošanas komplekts

  

Dizaina zvaigznes

"Dizaina zvaigznes" iepazīstinās ar dizaina procesu, 

sasniegumiem un jaunumiem Latvijā un pasaulē. Tās 

būs divas starptautiskas izstādes, semināri un radošās 

darbnīcas. 

  

Savienojot idejas

Vitra dizaina muzeja ekspozīcija sniegs ieskatu plašākā 

kultūras un industriālās attīstības kontekstā. 

Starptautiskajā ekspozīcijā "Savienojot idejas" līdzās jau 

izveidotajam izstādes kodolam tiks eksponēti Latvijas 

dizaineru darbi. Šī ir laba iespēja Latvijas dizaineriem 

parādīt sevi pasaules eksperimentālā dizaina kontekstā. Dizains, zinātne Izstāde

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

05.11.14.–09.11.14. Okeāna alkas

Gaidot... (Kādas idejas 

arheoloģija)

„Gaidot... (Kādas idejas arheoloģija)” ir izstāde, vizītes, 

publiskas uzstāšanās, teksti un mākslas darbi, kā 

pamatā ir domāšanas dažādo slāņu atsegšana un 

vizualizēšana. Tā ir programma, kas uzdod jautājumu 

„Kas interesē Rīgas publiku?”, rosina domāt, kā strādāt 

ar tās apmulsumu, kas vērojams saskarsmē ar 

laikmetīgo mākslu un diskusijās par to.

Starptautisku kuratoru-

domātāju izvietošanas vizītes 

Rīgā „Gaidot... (Kādas idejas 

arheoloģija)”

Projekta „Gaidot... (Kādas idejas arheoloģija)” ietvaros 

paredzēta starptautiski aktīvu mākslas un kultūras 

profesionāļu klātbūtne Rīgā aktuālo mākslas diskursa tēmu 

pārvaicāšanai un turpmāku diskusiju izvērsumam. Vizīšu 

programmas kuratori: Anne Bārlova (Anne Barlow) , 

Kortnija Finna (Courtenay Finn) , Egija Inzule, Ainārs 

Kamoliņš, Margarida Mendesa (Margarida Mendes) , 

Zane Onckule, Kriss Šārps (Chris Sharp) , Jānis Taurens, 

Alise Tīfentāle u.c. Norises datumi var tikt mainīti.

Mūzika, kino, 

literatūra, 

vizuālā māksla, 

dizains, 

arhitektūra, 

fotogrāfija, 

vēsture, zinātne, 

izglītība, 

multimedijs, 

tradīcija

Performance, 

izstāde, 

diskusija/lekcija, 

konference, 

radošā darbnīca, 

akcija, pasākums

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas kim.lv

08.11.2014. Okeāna alkas

Marisa Jansona un 

Bavārijas Radio orķestra 

koncerti

2014. gada novembrī Rīgā viesosies pasaulslavenais 

latviešu diriģents Mariss Jansons ar vienu no visaugstāk 

vērtētajiem orķestriem pasaulē – Bavārijas Radio 

orķestri, piedāvājot divas koncertprogrammas Latvijas 

Nacionālajā operā. Vienu no koncertiem Mariss Jansons 

veltīs savam tēvam, izcilajam diriģentam Arvīdam 

Jansonam, godinot viņa 100 gadu jubileju. 

Marisa Jansona un Bavārijas 

Radio orķestra koncerts

Ar Marisa Jansona un Bavārijas Radio orķestra koncertiem 

Rīgā tiktu godināta diriģenta Arvīda Jansona jubileja. Mūzika Koncerts

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

operā opera.lv opera.lv
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09.11.2014. Okeāna alkas

Marisa Jansona un 

Bavārijas Radio orķestra 

koncerti

2014. gada novembrī Rīgā viesosies pasaulslavenais 

latviešu diriģents Mariss Jansons ar vienu no visaugstāk 

vērtētajiem orķestriem pasaulē – Bavārijas Radio 

orķestri, piedāvājot divas koncertprogrammas Latvijas 

Nacionālajā operā. Vienu no koncertiem Mariss Jansons 

veltīs savam tēvam, izcilajam diriģentam Arvīdam 

Jansonam, godinot viņa 100 gadu jubileju. 

Marisa Jansona un Bavārijas 

Radio orķestra koncerts

Ar Marisa Jansona un Bavārijas Radio orķestra koncertiem 

Rīgā tiktu godināta diriģenta Arvīda Jansona jubileja. Mūzika Koncerts

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

operā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts opera.lv

09.11.14.–15.11.14. Ceļu karte Dzejas kartogrāfija

Projektā „Dzejas kartogrāfija” tiks veidota 

netradicionāla Rīgas virtuālā karte, kurā iezīmētas ielas, 

centrs, mikrorajoni ar noteiktiem kontrolpunktiem un 

dzejas ceļa maršrutiem. Kartes informācija balstīsies uz 

konkrēto vietu dokumentāciju dzejā, mūzikā un video 

u.c. mākslas izpausmes formās. Projektā piedalīsies 

Latvijas un ārvalstu dzejnieki, mūziķi, fotogrāfi, 

multimediju u.c. mākslinieki, kas savā starpā izlozēs 

dažādas Rīgas vietas, kurp doties, lai tās dokumentētu 

poētiskā formātā. Dzejas kartogrāfija

Projektā „Dzejas kartogrāfija” piedalīsies dzejnieki: Olga 

Seredjuka, Jeļena Glazova, Sergejs Moreino, Aleksandrs 

Meņšikovs, Ļena Šakure, Artūrs Punte, Sergejs 

Timofejevs, Semjons Haņins, Žoržs Uaļļiks, Vladimirs 

Svetlovs. Mūziķi: Andrejs Eiguss (aka Selfish) , Jevgeny 

Droomoff (aka Choop) , multimediju mākslinieki: 

Vladimirs Leibgams, Katrīna Neiburga, Pēteris Ķimelis, 

Aleksandrs Jegunovs, Aleksandrs Jakovļevs un atdzejotāji: 

Pēteris Dragūns, Inga Gaile, Jānis Elsbergs, Kārlis Vērdiņš 

un Ingmāra Balode, kā arī ārvalstu dzejnieki un 

mākslinieki.

Mūzika, deja, 

literatūra, 

multimedijs

Performance, 

prezentācija, 

pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta Bezmaksas orbita.lv

14.11.2014. Brīvības iela

Artura Maskata opera 

„Valentīna”

Operas radošā komanda savā jaundarbā tiecas atainot 

Latvijas vēsturei, kultūrai un dažādām Latvijā 

dzīvojošām tautām būtiskas, dramatisma pilnas 

lappuses laika posmā no 1939. līdz 1944. gadam. 

Operas iedvesmas avots ir leģendārās teātra un kino 

zinātnieces Valentīnas Freimanes personība. Operas 

galvenās varones personiskais dzīvesstāsts cieši savijies 

ar Latvijas un Eiropas vēstures notikumiem un ļauj 

plašāk atklāt savu laikmeta panorāmu visā tā krāsainībā 

un pretrunīgumā.

Artura Maskata opera 

„Valentīna” Jauna latviešu komponista opera. Mūzika, teātris Izrāde

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

operā opera.lv opera.lv

14.11.14.–31.12.14. Dzintara ādere Tutanhamona dzintars

Starptautiskā izstāde tiks veltīta Senās Ēģiptes kultūrai 

un iezīmēs „dzintara ceļu” caur Itāliju Dienvideiropā 

līdz pat tā galapunktam – Ēģiptei. Izstāde tiks pasniegta 

kā mūsdienu tehnoloģiju un senu artefaktu saspēle. Tās 

komplektu veidos no dažādiem muzejiem deponēti 

Senās Ēģiptes aizkapa dzīves kulta priekšmeti, kā arī 

bagāts informatīvs materiāls par senās kultūras 

tradīcijām un starptautisko ekspedīciju atklājumiem. 

Galvenais eksponāts – Senās Ēģiptes kapenēs atrastais 

Baltijas dzintars. 

Mākslas izstāde un konference 

„Tutanhamona dzintars”

Projekta „Tutanhamona dzintars” ietvaros būs apskatāma 

mākslas izstāde un notiks konference. Šo projektu Latvijas 

Nacionālais mākslas muzejs veido sadarbībā ar Kairas 

Nacionālo muzeju (Ēģipte), Vidusjūras un Tuvo Austrumu 

mākslas muzeju Stokholmā (Zviedrija), M. K. Čurļoņa 

Nacionālo mākslas muzeju Kauņā, Lietuvas Nacionālo 

muzeju Viļņā (Lietuva) un Reģionālo Arheoloģijas muzeju 

Potenzā (Itālija). Konference top sadarbībā ar Latvijas 

Universitāti. Kā zinātniskais konsultants projektā 

piedalīsies Luvras Senās Ēģiptes departaments. Vizuālā māksla

Performance, 

izstāde, 

diskusija/lekcija, 

konference, 

radošā darbnīca

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie

Mākslas muzejā 

„Rīgas Birža”

Mākslas muzejs „Rīgas 

Birža” lnmm.lv

14.11.14.–18.11.14. Rīgas karnevāls Staro Rīga

Pilsētvide gaismas festivāla kontekstā ir aktuāla, 

laikmetīga mākslas telpa, kas uzrunā ikvienu 

pilsētnieku. Māksliniekam tā ir saruna ar skatītāju un 

izaicinājums piedāvāt publikai mūsdienīgu, vizuāli 

krāšņu vēstījumu, kas ir saistošs visplašākajiem 

sabiedrības slāņiem. Gaismas festivāla realizācijā 

iesaistītas dažādas radošās apvienības un tehniskie 

izpildītāji. Festivāla konkursa un sadarbības partneru 

programma ir atvērta vietējām un starptautiskām 

iniciatīvām. Īpašo festivāla gaisotni pilsētas viesi 

aicināti baudīt arī Gaismas kafejnīcu maršruta 

krodziņos un restorānos. Staro Rīga

Gaismas festivāla „Staro Rīga” laikā Rīgā tiek izgaismoti 

ap 100 gaismas objektu, kas aplūkojami gan tuvumā, gan 

no attāluma, gan kā pilsētas ainavas sastāvdaļa. Ēku 

fasādes, tilti, pieminekļi un parki kļūst par gaismas un 

video tehnoloģiju izstādes objektiem un gaismas instalāciju 

ekspozīcijām. Objektus papildina muzikālas un teatrālas 

norises. 

„Staro Rīga” apmeklētājs nav tikai vērotājs, bet gan 

gaismas spēļu dalībnieks, aktīva līdzdarbošanās nereti ir 

objekta realizācijas pamatā. 

Festivāls ar īpaši krāšņu programmu iekļauts 2014. gada 

programmā un notiks jau septīto reizi.

Vizuālā māksla, 

multimedijs, 

iedzīvotāju 

dalība

Festivāls, 

pilsētvides 

objekts

Bērni, jaunieši, 

pieaugušie Rīgas pilsētvidē Bezmaksas riga2014.org

15.11.2014. Okeāna alkas

Akadēmiskie lasījumi 

„21. gadsimta saturs” 

Akadēmiskie lasījumi „21. gadsimta saturs” un izstāde 

„Grāmata 1514–2014” būs stāsts par lasīšanas 

paradumu maiņu: 1514: manuskripti un drukāto 

grāmatu bums, 2014: drukāto un digitālo grāmatu 

līdzāspastāvēšana. 21. gadsimta saturs 

Akadēmiskie lasījumi „21. gadsimta saturs” būs veltīti 

cilvēces lasīšanas vēsturei. Rokrakstu grāmatas nomaiņa ar 

iespiesto grāmatu ir īstens force majeure  kultūras, 

sociālajā un ekonomikas vidē. Pamattēmas: grāmatniecības 

mantojums 500 gadu garumā, bibliotēkas kā kultūras, 

izglītības, pētniecības un sociālie centri, elektroniskā vide 

un digitālās publikācijas. Lasījumos būs iespēja dzirdēt 

pasaules mēroga speciālistu viedokli par šiem tematiem. 

Norises datums var tikt mainīts. Literatūra Diskusija/lekcija

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts lnb.lv
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21.11.14.–23.11.14. Ceļu karte Priekšpilsētu kino

Projekta „Priekšpilsētu kino” ietvaros Rīgas apkaimēs 

tiks organizētas filmu darbnīcas, kurās jaunieši ar 

Latvijas kino profesionāļu palīdzību apgūs iemaņas 

filmu veidošanā, izstrādās idejas un uzņems īsfilmas par 

savu apkaimi. Jauniešu izveidotās īsfilmas tiks iekļautas 

vienotā programmā ar agrāko gadu filmām par Rīgu, un 

2014. gadā filmu programma tiks izrādīta plašai 

publikai dažādās vietās pilsētā. Projekta noslēgumā 

labāko filmu autori saņems balvas un labāko filmu 

kolekcija tiks izdota DVD formātā. 

„Priekšpilsētu kino” labāko 

filmu seansi un noslēguma 

pasākums 

Projekta „Priekšpilsētu kino” ietvaros tā dalībniekiem un 

publikai notiks svinīgs noslēguma pasākums un labāko 

filmu seansi. Kino Pasākums, izrāde

Jaunieši, 

pieaugušie „Splendid Palace”

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts

28.11.14.–31.01.15. Okeāna alkas Rīga - sešas versijas

Projekts „Rīga - sešas versijas” iekļauj sešas 

zinātniskās fantastikas īsfilmas stereoskopiskajā 3D 

formātā. Visu filmu darbība norisināsies Rīgā tuvākā 

vai tālākā nākotnē un tiks apspēlētas tēmas par ceļošanu 

laikā, virtuālo realitāti, vienu pasaules valdību un sapņu 

zagšanu. Rīga – sešas versijas

Rīga būs pirmā pilsēta Eiropā, kura piedāvās īsfilmu izlasi 

par pilsētvidi veidotu s3D tehnikā. Kino Pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie

„Forum Cinema”, 

„Splendid Palace”, 

„K sunī”, 

„Cinemon”, 

„Multikino”, 

Daugavpils kinoteātrī 

„Silverscreen”, kino 

„Gaisma” Valmierā 

un citos kinoteātros

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts 2annas.lv

01.12.14.–31.12.14. Rīgas karnevāls

Festivāls „Eiropas 

Ziemassvētki”

„Latvijas Koncerti” 2005. gadā aizsāka jauna festivāla 

„Eiropas Ziemassvētki” tradīciju, Adventes, 

Ziemassvētku un Jaungada skaistajā laikā Rīgas 

dievnamos un koncertzālēs piedāvājot klausītājiem 

iespēju izbaudīt gada nogales noskaņas gan Baha, 

Haidna, Mocarta, Vivaldi un citu klasiķu 

dzīvespriecīgajā mūzikā, gan arī mūsdienu komponistu 

skaņdarbos un dzīvīgajos džeza ritmos. Festivāls 

iekļaujas Eiropas valstu Ziemassvētku koncertu apritē 

un sniedz profesionālu augstu muzikālu baudījumu.

J. S. Bahs – „Ziemassvētku 

oratorija”

Klausītājiem tiks piedāvāta pazīstama klasiskā mūzika, ko 

jau tradicionāli gada nogalē atskaņo dažādi mākslinieki – J. 

S. Baha „Ziemassvētku oratorija”. Piedalīsies: solisti, 

Rīgas Doma zēnu koris, kamerorķestris „Sinfonietta Rīga” 

un diriģents Sigvards Kļava. Norises datums tiks precizēts. Mūzika

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta bilesuparadize.lv eiropasziemassvetki.lv

01.12.14.–31.12.14. Rīgas karnevāls

Festivāls „Eiropas 

Ziemassvētki”

„Latvijas Koncerti” 2005. gadā aizsāka jauna festivāla 

„Eiropas Ziemassvētki” tradīciju, Adventes, 

Ziemassvētku un Jaungada skaistajā laikā Rīgas 

dievnamos un koncertzālēs piedāvājot klausītājiem 

iespēju izbaudīt gada nogales noskaņas gan Baha, 

Haidna, Mocarta, Vivaldi un citu klasiķu 

dzīvespriecīgajā mūzikā, gan arī mūsdienu komponistu 

skaņdarbos un dzīvīgajos džeza ritmos. Festivāls 

iekļaujas Eiropas valstu Ziemassvētku koncertu apritē 

un sniedz profesionālu augstu muzikālu baudījumu. G. F. Hendelis – „Mesija”

Klausītājiem tiks piedāvāta pazīstama klasiskā mūzika, ko 

jau tradicionāli gada nogalē atskaņo dažādi mākslinieki – 

G. F. Hendeļa „Mesija”. Piedalīsies: solisti, Rīgas Doma 

zēnu koris, „Collegium Musicum Rīga” un diriģents Māris 

Kupčs. Norises datums tiks precizēts. Mūzika

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta bilesuparadize.lv eiropasziemassvetki.lv

01.12.14 – 31.12.14 Rīgas karnevāls

Festivāls „Eiropas 

Ziemassvētki”

„Latvijas Koncerti” 2005. gadā aizsāka jauna festivāla 

„Eiropas Ziemassvētki” tradīciju, Adventes, 

Ziemassvētku un Jaungada skaistajā laikā Rīgas 

dievnamos un koncertzālēs piedāvājot klausītājiem 

iespēju izbaudīt gada nogales noskaņas gan Baha, 

Haidna, Mocarta, Vivaldi un citu klasiķu 

dzīvespriecīgajā mūzikā, gan arī mūsdienu komponistu 

skaņdarbos un dzīvīgajos džeza ritmos. Festivāls 

iekļaujas Eiropas valstu Ziemassvētku koncertu apritē 

un sniedz profesionālu augstu muzikālu baudījumu. „Sinfonietta Rīga” un Vivaldi

Klausītājiem tiks piedāvāta pazīstama klasiskā mūzika, ko 

jau tradicionāli gada nogalē atskaņo dažādi mākslinieki. 

Šoreiz tiks izpildīto A. Vivaldi skaņdarbi. Piedalīsies: 

solisti, „Sinfonietta Rīga” un diriģents Normunds Šnē. 

Norises datums tiks precizēts. Mūzika

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta bilesuparadize.lv eiropasziemassvetki.lv

13.12.2014. Bez tematiskās līnijas

Eiropas Kinoakadēmijas 

balva

Eiropas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonija 

būs viens no Eiropas kultūras galvaspilsētas 2014. gada 

galvenajiem notikumiem. Eiropas Kinoakadēmijas 

balvu pasniegšanas ceremonijas norises vieta tiek 

izvēlēta īpaši. Tieši Rīgas Eiropas kultūras 

galvaspilsētas statuss balvu pasniegšanas ceremonijas 

rīkotājus ieinteresējis 2014. gadā izvēlēties Rīgu. 

Eiropas Kinoakadēmija organizē arī bērnu žūrijas balvu, 

rīkojot filmu konkursa skates vairākās Eiropas pilsētās. 

2013. gadā tām pievienosies arī Rīga.

Eiropas Kinoakadēmijas balvu 

pasniegšanas ceremonija

2014. gada Eiropas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas 

ceremonija notiks Rīgā. Ceremonija ierasti pulcē ap 

pusotru tūkstoti pasaules līmeņa kino profesionāļu, un tajā 

tiek apbalvoti Eiropas kino sasniegumu radītāji un ekrāna 

personības. Kino Pasākums

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

operā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts europeanfilmacademy.org
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15.12.2014. Okeāna alkas

Akadēmiskie lasījumi 

„21. gadsimta saturs” 

Akadēmiskie lasījumi „21. gadsimta saturs” un izstāde 

„Grāmata 1514–2014” būs stāsts par lasīšanas 

paradumu maiņu: 1514: manuskripti un drukāto 

grāmatu bums, 2014: drukāto un digitālo grāmatu 

līdzāspastāvēšana. 21. gadsimta saturs 

Akadēmiskie lasījumi „21. gadsimta saturs” būs veltīti 

cilvēces lasīšanas vēsturei. Rokrakstu grāmatas nomaiņa ar 

iespiesto grāmatu ir īstens force majeure  kultūras, 

sociālajā un ekonomikas vidē. Pamattēmas: grāmatniecības 

mantojums 500 gadu garumā, bibliotēkas kā kultūras, 

izglītības, pētniecības un sociālie centri, elektroniskā vide 

un digitālās publikācijas. Lasījumos būs iespēja dzirdēt 

pasaules mēroga speciālistu viedokli par šiem tematiem. 

Norises datums var tikt mainīts. Literatūra Diskusija/lekcija

Jaunieši, 

pieaugušie

Latvijas Nacionālajā 

bibliotēkā

Biļešu tirgotājs tiks 

precizēts lnb.lv

25.12.14.–26.12.14. Rīgas karnevāls

Festivāls „Eiropas 

Ziemassvētki”

„Latvijas Koncerti” 2005. gadā aizsāka jauna festivāla 

„Eiropas Ziemassvētki” tradīciju, Adventes, 

Ziemassvētku un Jaungada skaistajā laikā Rīgas 

dievnamos un koncertzālēs piedāvājot klausītājiem 

iespēju izbaudīt gada nogales noskaņas gan Baha, 

Haidna, Mocarta, Vivaldi un citu klasiķu 

dzīvespriecīgajā mūzikā, gan arī mūsdienu komponistu 

skaņdarbos un dzīvīgajos džeza ritmos. Festivāls 

iekļaujas Eiropas valstu Ziemassvētku koncertu apritē 

un sniedz profesionālu augstu muzikālu baudījumu. Koncerti „Eiropas vainags”

Koncertos „Eiropas vainags” būs klausāmas dažādu 

Eiropas valstu komponistu Ziemassvētku dziesmu apdares 

(pirmatskaņojumi) dažādiem solistiem, ansambļiem no 

katras Eiropas valsts. Jau tagad zināms, ka piedalīsies 

Latvijas Radio koris, vokālā grupa „Framest”, „Hilliard 

Ensemble” u.c. Mūzika

Koncerts, 

festivāls

Jaunieši, 

pieaugušie Vieta tiks precizēta bilesuparadize.lv eiropasziemassvetki.lv
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