
LIELĀKIE KULTŪRAS PASĀKUMI UN FESTIVĀLI RĪGĀ 2014. GADĀ 

Jūlijs – decembris 
 

 
JŪLIJS 
1. – 31. jūlijs  Starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls „Rīgas Doms”   www.doms.lv 
2. – 5. jūlijs  Starptautiskais mūzikas festivāls „Rīgas Ritmi”    www.rigasritmi.lv 
8. – 12. jūlijs  Starptautiskais senās mūzikas festivāls    www.smf.lv 
9. – 19. jūlijs  Pasaules koru olimpiāde     http://singriga.lv 
26. jūlijs –  
3. augusts  Introvertās mākslas festivāls „Ad Lucem”     www.adlucem.lv 
AUGUSTS 
1. augusts – 14. septembris Rīgas Vēsturiskās mūzikas un dejas festivāls  www.earlymusic.lv  
15. – 16. augusts 14. starptautiskais laikmetīgās un videomākslas festivāls „Ūdensgabali”   
                                                                       http://www.noass.lv/udensgabali/ 
15. – 17. augusts  RĪGAS SVĒTKI 2014      www.rigassvetki.lv 
16. – 17. augusts Starptautiskais seno spēkratu salidojums „Rīga Retro”  www.aak.lv 
21. – 23. augusts Sv. Pētera baznīcas festivāls „Dominante”   www.peterbaznica.riga.lv   
21. augusts –  
11. septembris  17. starptautiskais garīgās mūzikas festivāls   www.koris.lv 
SEPTEMBRIS 
1. septembris –  
15. decembris   Starptautiskais dizaina festivāls "Dizains. Nākotne"  dic.lv/lv  
3. – 7. septembris Baltijas jūras dokumentālo filmu forums     www.mediadesklatvia.eu 
4. – 27. septembris Laikmetīgās mākslas festivāls „Survival Kit 6”    www.survivalkit.lv 
4. – 18. septembris Festivāls „Dzejas dienas”      www.dzejasdienas.lv 
6. – 7. septembris  Mūsdienu kultūras forums „Baltā nakts”     www.baltanakts.lv 
26. septembris –  
25. oktobris  Rudens kamermūzikas festivāls     www.kamermuzika.lv  
27. septembris  Miķeļdienas gadatirgus Vecrīgā      www.avesol.riga.lv 
29. septembris 
 – 5. oktobris  Skatuves mākslas festivāls „Patriarha rudens”   www.lka.edu.lv   
OKTOBRIS 
3. – 30. oktobris  9. starptautiskā bērnu un jauniešu mākslas konkursizstāde un  

konference "Šodienas stāsti"     www.kultura.riga.lv 
1. – 6.  oktobris   Jaunās mūzikas festivāls „Arēna”     www.arenafest.lv  
3. oktobris –  
2. novembris  Starptautiskais amatierteātru festivāls „Rīga spēlē teātri”  www.kultura.riga.lv  
10. – 11. oktobris Nepieradinātās mūzikas festivāls "Skaņu Mežs"   www.skanumezs.lv 
13. – 18. oktobris Teātra festivāls „Zelta Maska Latvijā”     www.goldenmask.lv  
11. – 16. oktobris Starptautiskais bardu un folka festivāls „Bardu rudens”  http://imantakultura.riga.lv/  
17. – 26. oktobris  Rīgas Starptautiskais filmu festivāls 2ANNAS    www.2annas.lv  
28. oktobris – 
1. novembris  Rīgas modes nedēļa „Riga Fashion Week”   www.rfw.lv   
Oktobris – novembris Mūzikas un mākslas festivāls „Bildes 2014”     www.bildes.lv  
NOVEMBRIS 
5. novembris –  
6. decembris  Starptautiskais Baha kamermūzikas festivāls   www.music.lv/bachfestival 
6. – 8. novembris Pasaules mūzikas festivāls „Porta”    www.festivalporta.lv  
11. novembris  Lāčplēša dienas pasākumi      www.kultura.riga.lv 
14. – 18. novembris   Gaismas festivāls „Staro Rīga”      www.staroriga.lv 
15. – 18. novembris  Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienai veltīti pasākumi    
           www.kultura.riga.lv 
23. – 30. novembris       A. Dombrovska 8.starptautiskais stīgu instrumentu konkurss www.music.lv/dombrovskis/ 
23. novembris –  
2015. gada 2. februāris Ziemas mūzikas festivāls „Winterfest”    www.hbf.lv 
27. – 28. novembris  Starptautiskais mūzikas festivāls „Rīgas Ritmi”   www.rigasritmi.lv 
30. novembris –  
31. decembris   Adventes un Ziemassvētku koncerti, tirdziņi Rīgā   www.kultura.riga.lv 
DECEMBRIS 
2. – 11. decembris Latvijas Nacionālais filmu festivāls „Lielais Kristaps”  www.lielaiskristaps.org 
2. – 7. decembris Festivāls „Prozas lasījumi 2014”     www.prozaslasijumi.lv 
5. – 29. decembris Mūzikas festivāls „Eiropas Ziemassvētki”    www.eiropasziemassvetki.lv 



5. decembris –  
2015. gada 10. janvāris   Vides objektu festivāls „Ziemassvētku egļu ceļš”   www.eglufestivals.lv 
31. decembris  Gadumijas pasākumi        www.kultura.riga.lv 
 
Eiropas kultūras galvaspilsētas pasākumu programma     riga2014.org 
 
 
 
Norišu kalendārā iespējamas izmaiņas! 


