Sveiciens Rīgas svētkos un
Rīgas ostas 815. dzimšanas
dienā!

Mēs, rīdzinieki, esam bagāti, jo Rīga ir viena no skaistākajām
Eiropas galvaspilsētām, turklāt jau 815 gadus Osta ir Rīgas sirds!
Pateicoties tai, uz Rīgu cauri laiku griežiem ir ceļojuši visdažādāko
tautību pārstāvji, kuri katrs savā valodā teikuši – “Labdien, Rīga!”.
Ielūkojoties vēstures annālēs, uzzinām, ka Rīgas pirmsākumi –
lībiešu ciems – bija ērta dabas izveidota osta, savukārt Daugavu kā
senāko posmu starptautiskajā tirdzniecības ceļā starp Baltijas un
Melno jūru izmantoja jau 5. gadsimtā. Kuģošanas vēsturē biežāk
tiek runāts par tirdzniecības artēriju no varjagiem uz grieķiem
jeb Daugavas – Dņepras dzintara ceļu. Pie dzīvīgā tirdzniecības
ceļa veidojās apdzīvotas vietas, tostarp Rīgas vietā tāda radās
12. gadsimtā. Ciemam bija dabiski veidojušies priekšnosacījumi
ostas attīstībai – vieta, kur kuģiem patverties no vēja, viļņiem,
straumes un ledus iešanas pavasara palu laikā, izkraut preces
un izsēdināt pasažierus. Tādējādi lībiešu ciemats Daugavas
lejteces labajā krastā, Rīgas jeb Rīdzenes upes grīvā kļuva par
ērtu tirdzniecības vietu starp skandināvu, vācu, holandiešu un
citu valstu kuģotājiem, kas ostā ienāca no jūras puses, un krievu
kņazistu tirgotājiem – pa Daugavu no iekšzemes. Līdz ar to par
Rīgas ostas kā tirdzniecības ostas dzimšanas gadu tiek uzskatīts

1200. gads. Šo faktu savukārt novērtēja bīskaps Alberts, gadu vēlāk
līdzās ostai dibinot Rīgas pilsētu. Bet tagad – no vēstures atpakaļ
pie Rīgas programmas, kas veidota ostas zīmē un solās būt plaša,
krāšņa un interesanta.
Tajā būs gan Rīgas brīvostas kausa izcīņa jau tradicionālajā Kanāla
regatē, gan muzikālā programma “Augusta Dombrovska miera
osta”, gan retro koncerts “Ostas lustes”, gan izstāde “Rīgas ostas
gadsimtu stāsti”. Būs iespēja iegriezties radošajā izklaides ostā
“Citadele”, gan uzdziedāt Pilsētas ziņģē Ostmalā. Savukārt piekt
dienas vakara koncertā “8150 sekundēs ap zemeslodi”, klausoties
dažādu valstu populāras melodijas, ar mūzikas iedvesmas spēku
savā fantāzijā būs iespēja apceļot pasaules lielākās ostas, ceļojumu
uzsākot un noslēdzot Rīgas ostā. Mazās Kalna ielas skvērā jeb biju
šajā Siena tirgū, kur norisināsies pasākums “Latvijas zirgi senāk un
tagad”, visi interesenti aicināti aplūkot ekspozīciju par Rīgas ostas
teritorijā atrastajām vēstures liecībām, bet Vērmaņdārzā notieko
šajā pasākumā “Rīgas dārgumi” ikviens aicināts mēroties spēkiem
un veiklībā, darbojoties ar seniem ostas rīkiem, un arī uzzināt, kādi
dārgumi senos laikos līdzēja Rīgas ostai tapt lielai un varenai. Arī
Viduslaiku tirgus šogad pievērsīsies seniem kuģiem, kuģošanai,
tirdzniecībai – gluži tāpat kā amatnieku tirdziņš “Rīgas osta laiku
lokos” 11. novembra krastmalā. Un ne velti kā košs sveiciens Rīgas
ostai 815 gadu jubilejā sestdienas vakarā izskanēs koncertprog
ramma “Rīgas sirds”, kas vainagosies ar krāšņu uguņošanu!
Tādēļ gan ikvienu rīdzinieku, gan pilsētas viesus aicinām šā gada
Rīgas svētkus visas trīs dienas – 14., 15. un 16. augustā – izbaudīt
no sirds!
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Mīļie rīdzinieki un pilsētas viesi!

Ikviens ir laipni aicināts apmeklēt daudzveidīgos Rīgas svētku pasākumus
no 14. līdz 16. augustam! Rīkojot svinības, esam īpaši domājuši par ģime
nēm: plašajā svētku programmā atrodami kultūras, izglītojoši, atpūtas,
izklaides un sporta pasākumi, lai ikviens varētu atrast sev vistuvāko svētku
notikumu.
Rīgas izaugsme aizsākās ar ostas izveidi, tieši tāpēc šogad pilsētas svētki ir
veltīti Rīgas ostas 815 gadu jubilejai, kurā visi aicināti atcerēties tās bagāto
vēsturi. Priecāsimies par tradīcijām, saglabātajām prasmēm un ļausimies
jaunradei!
Nils Ušakovs,
Rīgas domes priekšsēdētājs
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Novēlu, lai Rīgas svētki ikvienam sniedz daudz pozitīvu emociju!

Labdien!

Šodien no sirds varam priecāties – Rīga svin 814. dzimšanas dienu.
Jāuzsver, ka Rīga jau kopš dibināšanas ir Baltijas valstu lielākā pilsēta un
viena no senākajām un tradīcijām bagātākajām pilsētām visā Eiropā.
Mums ir pamats būt lepniem par to, jo Rīga, kaut nekad nebūs gatava, ar
mūsu kopīgām pūlēm un darbu attīstās un kļūst ar katru dienu skaistāka.
Taču, pirms dzima pilsēta, radās osta, kas jau 815 gadus nes skanīgo Rīgas
vārdu. Tā ir mūsu osta, kas ir attīstījusies un augusi reizē ar pilsētu. Rīga
un osta ir nedalāmi jēdzieni, kas papildina viena otru. Rīgas osta ir viena
no ievērojamākajām ostām Baltijas jūras austrumdaļā, kas nodrošina darbu
vairāk nekā 20 000 rīdzinieku un dod neatsveramu ieguldījumu Latvijas un
Rīgas attīstībā.

Andris Ameriks,
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks
Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs

Mēs visi esam krietni pastrādājuši, lai mūsu ikdiena būtu labāka, lai mūsu
Rīga būtu labāka. Un, kā jau ierasts, pēc kārtīgi padarīta darba ir laiks
atpūtai un augusta vidū – pilsētas svētku svinībām. Šie ir mūsu svētki, un
katrs no mums ir šo svētku dalībnieks. Svinēsim Rīgas 814. dzimšanas dienu
un Rīgas ostas 815. – apaļo – jubileju.
Es sveicu visus mūsu kopējā dzimšanas dienā! Svinam svētkus, svinam Rīgu!
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Programma

14. augustā 16.00 – 18.30 Kultūras pilī
“Ziemeļblāzma” RĪGAS DOMES
PIEŅEMŠANA PAR GODU 2015. GADA
ZELTA KĀZU JUBILĀRIEM • 8. lpp.
14. augustā 11.00 – 22.00 Strazdumuižas
parkā STRAZDUMUIŽAS CIEMATA SVĒTKI
• 9. lpp.

14. augustā 20.30 – 23.00
Vērmanes dārza estrādē KONCERTS “8150
SEKUNDĒS AP ZEMESLODI” • 13. lpp.
15. – 16. augustā 10.00 – 17.00
Lucavsalas aktīvās atpūtas zonā IEPAZĪSTI
REGBIJU! LIVONIA – GET INTO RUGBY

• 14. lpp.

14. augustā 10.00 – 18.00 Daugavā
starp Vanšu un Akmens tiltu BALTIC

15. augustā 12.00 – 15.00 Lucavsalas
pludmales zonas peldvietā

SAIL NATIONS CUP 2015 SACENSĪBAS
BURĀŠANĀ • 10. lpp.

1. DAUGAVAS KAUSS PELDĒŠANĀ
ATKLĀTĀ ŪDENĪ • 14. lpp.

14. un 15. augustā 13.00 – 1.00
Republikas laukumā 1 PASĀKUMS
“PILSĒTAS ZIŅĢE OSTMALĀ” • 11. lpp.

14. augustā 13.00 – 24.00
15. augustā 10.00 – 18.00 Lucavsalas
atpūtas zonā “LUCAVSALAS KAUSS”
PLUDMALES VOLEJBOLĀ • 15. lpp.

14. un 15. augustā 20.00 – 1.00
16. augustā 12.00 – 17.00 Uz AB dambja
un Kronvalda parkā 15. STARPTAUTISKAIS
LAIKMETĪGĀS UN VIDEOMĀKSLAS
FESTIVĀLS “ŪDENSGABALI” • 12. lpp.
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15. augustā 10.00 – 17.00
16. augustā 10.00 – 15.00 Pludmales
sporta centrā “Brazīlija” STARPTAUTISKĀS
SACENSĪBAS PLUDMALES
SĒDVOLEJBOLĀ • 15. lpp.

15. augustā 11.00 – 16.00
Lucavsalas dienvidu daļā BĒRNU SVĒTKI
“LUCAVSALAS MAZAIS STIPRINIEKS”

• 16. lpp.
15. augustā 11.00 – 17.00
16. augustā 10.00 – 17.00 Daugavā starp
Vanšu un Akmens tiltu LATVIJAS MATCH
RACE ČEMPIONĀTS 2015. RĪGAS KAUSA
IZCĪŅA • 17. lpp.

15. augustā 12.00 – 18.00
16. augustā 12.00 – 17.00 Daugavas
akvatorijā aiz Vanšu tilta starp Andrejsalu
un Ķīpsalu RĪGAS KAUSS BURĀŠANĀ 2015
• 17. lpp.
15. un 16. augustā 10.00 – 22.00
Esplanādē “LAIMA” – SALDĀKĀ RĪGAS
IEMĪTNIECE • 18. lpp.
15. augustā 13.00 – 18.00
16. augustā 13.00 – 15.50 Esplanādē
IELU MUZIKANTU UN CIRKA
MĀKSLINIEKU PRIEKŠNESUMI • 19. lpp.

15. augustā 10.00 – 19.00 Jēkaba
laukumā LATGALES DIENAS RĪGĀ
• 20. lpp.

15. un 16. augustā 12.00 – 18.00
Vērmanes dārzā GRĀMATU IELA
ZINĀŠANU PAGALMS • 27. lpp.

15. augustā 14.00 – 21.00 Rīgas Doma
dārzā KONCERTPROGRAMMA MARE
BALTICUM • 33. lpp.

15. augustā 12.00 – 16.00
Rīgas Porcelāna muzejā PORCELĀNA

15. augustā 12.00 – 18.00 Rīgas pilsētas
kanālā un tā krastos no Bastejkalna līdz LNO

APGLEZNOŠANAS DARBNĪCA
“ZĪMES ŪDENĪ” • 21. lpp.

OSTAS SVĒTKI. KANĀLA REGATE 2015 –
RĪGAS BRĪVOSTAS KAUSS • 28. lpp.

15. augustā 12.00 – 21.00
16. augustā 10.00 – 18.00 Laukumā pie
Sv. Pētera baznīcas RĪGAS VIDUSLAIKU
TIRGUS • 34. lpp.

15. augustā 12.00 – 17.00 Kronvalda
parkā, laukumā pie Rīgas Kongresu nama

15. augustā 12.00 – 21.00
Vecrīgā, Bastejkalnā OSTAS SVĒTKI.
IELU MŪZIKAS DIENA • 29. lpp.

15. augustā 10.00 – 16. augustā 18.00
Doma laukumā VIKINGU KUĢIS
“INDRIĶIS” • 35. lpp.

15. augustā 12.00 – 18.30 Spīķeru
centrālajā laukumā RĪGAS SVĒTKU
RESTORĀNS • 30. lpp.

15. augustā 12.00 – 23.00 11. novembra
krastmalā PASĀKUMS “LABDIEN, RĪGA!”
• 36. lpp.

15. augustā 12.00 – 21.00 Kultūras pils
“Ziemeļblāzma” parkā un pils Lielajā zālē

15. augustā 21.00 – 23.00 11. novembra
krastmalā RĪGAS SVĒTKU LIELKONCERTS
“RĪGAS SIRDS” • 38. lpp.

NISSAN NORDE CARTOON RALLIJS
RĪGA 2015 • E-MOBILITĀTES STENDS •
RIMI GARDĒŽU KONKURSA “LATVIJAS
GARDĀKĀ KŪKA” FINĀLS • 22. lpp.

15. augustā 12.00 – 17.00 Mazā Kalna
ielas skvērā – Siena tirgus laukumā,
Maskavas iela 121b PASĀKUMS “LATVIJAS
ZIRGI SENĀK UN TAGAD” • 23. lpp.
15. augustā 12.00 – 18.00
Vērmanes dārzā PASĀKUMS VISAI
ĢIMENEI “RĪGAS DĀRGUMI” • 24. lpp.
15. augustā 19.00 – 22.00
Vērmanes dārza estrādē RETROKONCERTS
“OSTAS LUSTES” • 25. lpp.
15. augustā 12.00 – 18.00
Vērmanes dārzā MAIZES IELA • 26. lpp.

MUZIKĀLA PROGRAMMA “AUGUSTA
DOMBROVSKA MIERA OSTA” • 31. lpp.

15. augustā 13.00 – 16.00 Farmācijas
muzejā PASĀKUMS “BRĪNUMAINĀ
ĶĪMIJAS PASAULE” • 32. lpp.
15. un 16. augustā 11.00 – 15.00
Pie bankas “Citadele” Republikas
laukumā 2A RADOŠĀ IZKLAIDES OSTA
“CITADELE” • 32. lpp.

15. augustā 13.00 – 16. augustā 15.00
Laukumā pie Latvijas Nacionālās
operas OSTAS SVĒTKI. DIENNAKTS
BASKETBOLA TURNĪRS “KRASTU MAČS”

• 39. lpp.
15. augustā 18.00 – 19.30 Rīgas Kultūras
centrā “Iļģuciems” IMPROVIZĀCIJAS
KONCERTS “TEKSTILA MŪZIKA” • 40. lpp.
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15. augustā 12.00 – 23.00 Rīgas Kultūras
un atpūtas centrā “Imanta” un tā brīvdabas
teritorijā RĪGAS SVĒTKI IMANTĀ • 41. lpp.

16. augustā 12.00 – 18.00 Vērmanes
dārzā LEJASKURZEMES LAUKU SĒTA
PILSĒTĀ • 47. lpp.

16. augustā 13.00, 15.00 un 17.00
Doma laukumā IELU CIRKA TRUPAS
ENTR’ACT IZRĀDE OROBORO • 53. lpp.

15. augustā 20.00 – 2.00 Spīķeru
centrālajā laukumā RIGA FUNK FEST 2015
• 42. lpp.

16. augustā 12.00 – 19.00 A. Čaka
memoriālajā dzīvoklī-muzejā PASĀKUMS
“SENO PASTKARŠU STĀSTS” • 48. lpp.

16. augustā 16.00 – 18.30 Kalnciema
kvartālā CIRKS FOLIE (IGAUNIJA) • 53. lpp.

16. augustā 10.00 – 18.00 11. novembra
krastmalā RĪGA DEJO ROKENROLU!
• 43. lpp.

16. augustā 12.00, 13.00 un 14.00
Ziedoņdārzā CEREMONIJORĶESTRIS

16. augustā 11.00 – 12.30 Esplanādē
LIELO LEĻĻU UN TALISMANU SVĒTKI

• 44. lpp.
16. augustā 13.00 – 15.50
Esplanādē IELU CIRKA MĀKSLINIEKU
PRIEKŠNESUMI • 44. lpp.
15. augustā 23.00 – 16. augustā 7.00
Rīgas centrā – Vecrīgā – Daugavā LIELAIS
XRACE RĪGAS PIEDZĪVOJUMS 2015

• 45. lpp.
16. augustā 11.00 – 14.00 Sporta
un aktīvās atpūtas centrā RĪGAS
ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS UN
JAUNATNES MEISTARSACĪKSTES
SKRITUĻSLIDOŠANĀ • 45. lpp.

16. augustā 12.00 – 18.00 Vērmanes
dārzā LĪVU DIENA – LĪVÕD PǞVA • 46. lpp.
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“MIERS UN BĒRZIŅŠ” UZ
ORĶESTROPĒDA • 48. lpp.

16. augustā 15.00 – 20.00 Grīziņkalna
parkā, Vārnu ielā, Koka ēku renovācijas
centrā “Koka Rīga” PASĀKUMS

14. augustā 11.30 – 21.30
15. augustā 9.00 – 21.30
16. augustā 9.00 – 20.00 Ķīpsalas izstāžu
hallē, Rīgas Olimpiskajā sporta centrā un
citviet STARPTAUTISKAIS FLORBOLA
TURNĪRS UNIHOC RIGA CUP 2015

• 54. lpp.

“PA VĀRNU IELAS REPUBLIKAS PĒDĀM”

16. augustā 16.00 – 19.00 Pilsētas
kanālā pie Latvijas Nacionālās operas

• 49. lpp.

12. AIRĒŠANAS SVĒTKI “NĀC UN AIRĒ!”

16. augustā 12.00 – 22.00 Spīķeru
centrālajā laukumā DAUGAVAS
FOLKFESTIVĀLS UN SENĀS RĪGAS KUĢI

• 50. lpp.
16. augustā 11.00 – 17.00 Rīgas vēstures
un kuģniecības muzejā RĪGAS OSTAS
GADSIMTU STĀSTI: FAKTI, LEĢENDAS,
DZĪVE UN MĀKSLA • 52. lpp.

• 54. lpp.
16. augustā 19.00 – 23.00 Mežaparka
Lielajā estrādē ROKGRUPAS “BI-2”
KONCERTS • 55. lpp.
16. augustā 19.00 – 20.00 Mazajā ģildē
ŽANS BATISTS LULLI. OPERA “VERSAĻAS
GROTA” • 56. lpp.

15. augustā 16.00 – 22.00 Mazajā ģildē

16. augustā 19.00 – 21.00
Rīgas Kongresu namā NIKOLAJS

TEĀTRA KAFEJNĪCA “RĪGA SPĒLĒ TEĀTRI
2015” • 52. lpp.

ĻEKAREVS UN MOISEJS OGLU AR
TEĀTRA ROMEN ZVAIGZNĒM • 57. lpp.

14. augustā 18.00 – 20.00
15. augustā 12.00 – 20.00
16. augustā 12.00 – 17.00 Origo
Summer Stage Stacijas laukumā

14. un 15. augustā 10.00 – 16.00
16. augustā 10.00 – 15.00 Latvijas
Kara muzejā STARPTAUTISKĀ STENDA

KONCERTU CIKLS “DZIESMU TILTI NO
SIRDS UZ SIRDI” • 58. lpp.

• 60. lpp.

MODEĻU IZSTĀDE GOLDEN MODEL 2015

14. – 16. augustā 10.00 –18.00
Rīgas Kultūras centrā “Iļģuciems”

14. un 15. augustā 10.00 – 19.00
16. augustā 12.00 – 19.00 Rīgas
Sv. Pētera baznīcā IZSTĀDE “OSVALDS

STARPTAUTISKĀ TEKSTILMOZAĪKAS
IZSTĀDE “RĪGAS VASARA” • 59. lpp.

ZVEJSALNIEKS. LATGALE. PLENĒRI.
KOLĒĢI.” • 61. lpp.

15. augustā 12.00 – 19.00
16. augustā 9.00 – 19.00 Kultūras pilī
“Ziemeļblāzma” 7. STARPTAUTISKAIS

14. un 15. augustā 10.00 – 19.00
16. augustā 12.00 – 19.00
Rīgas Sv. Pētera baznīcā IZSTĀDE
“ĒVĪ UPENIECE. TĒLNIECĪBA” • 61. lpp.

TEKSTILMOZAĪKAS FESTIVĀLS “RĪGAS
TEKSTILMOZAĪKA 2015” • 59. lpp.

14. – 16. augustā 11.00 – 18.00
Izstāžu zālē “Rīgas mākslas telpa” IZSTĀDE
“LATVISKĀS DVĒSELES RAKSTI” • 60. lpp.

14. – 16. augustā 10.00 – 18.00
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza teritorijā
SVĪTRAINĀS DIENAS ZOODĀRZĀ 2015

• 62. lpp.
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14. augustā / 16.00 – 18.30
Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”

RĪGAS DOMES PIEŅEMŠANA PAR GODU
2015. GADA ZELTA KĀZU JUBILĀRIEM

Jau divpadsmito gadu Rīgas svētku laikā tiks rīkota Rīgas domes pieņem
šana par godu Zelta kāzu jubilāriem, kurā godinās pārus, kas laulībā nodzī
vojuši 50 gadus.
Svētku sarīkojumā jubilāriem tiks pasniegti Goda raksti, piemiņas veltes un
ziedi. Svinīgo pasākumu vadīs Haralds Burkovskis, par muzikāliem priekš
nesumiem parūpēsies iemīļotā grupa “Lauku muzikanti” – Normunds Ķietis
(balss, akustiskā ģitāra), Inita Āboliņa (akordeons), Valters Līcis (sitaminstru
menti), Mareks Auziņš (kontrabass). Ieeja lūgtiem viesiem.
• Rīko RD IKSD Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības
koncertorganizācija Ave Sol sadarbībā ar Rīgas pilsētas
dzimtsarakstu nodaļu
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14. augustā / 11.00 – 22.00
Strazdumuižas parkā

STRAZDUMUIŽAS CIEMATA SVĒTKI

Svētkos dziesmotus un atraktīvus priekšnesumus sniegs neredzīgu un vāj
redzīgu cilvēku radošie kolektīvi. Īpaši padomāts par pasākuma mazāka
jiem apmeklētājiem, kuriem radošo nodarbību ietvaros būs iespēja veidot
savus sapņu kuģus, izklaidēties piepūšamajās atrakcijās, piedalīties orientē
šanās sacensībās, zīmējumu konkursos un doties izbraucienā zirga pajūgā.
Pasākumā tiks godināti Strazdumuižas ciemata iedzīvotāji. Pēc svētku kon
certa un svinīga lāpu gājiena uz Juglas ezera piekrasti skatītājus uz dejām
mudinās muzikālā apvienība Tonick.
• Rīko Latvijas Neredzīgo biedrība
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14. augustā / 10.00 – 18.00
Daugavā starp Vanšu un Akmens tiltu

BALTIC SAIL NATIONS CUP 2015
SACENSĪBAS BURĀŠANĀ

Baltic Sail Nations Cup ir draudzības sacensības burāšanā starptautiskās
organizācijas Baltic Sail Association partnerpilsētu komandām. Sacensībās
piedalīsies komandas no Vācijas, Polijas, Lietuvas un Latvijas. Baltic Sail
Nations Cup ir ceļojošais kauss, kas šobrīd atrodas Rostokā, Vācijā. Sacen
sības tiek rīkotas Match Race formātā kādā no asociācijas partnerpilsētām
un šogad notiks piekto reizi. Match Race burāšanas sacensības ir cīņa starp
divām identiskām jahtām salīdzinoši īsā distancē. Šis “viens pret vienu”
duelis ir stratēģijas un taktikas spēle.
• Rīko Latvijas Match Race asociācija un Rīgas domes Ārlietu pārvalde sadar
bībā ar starptautisko organizāciju Baltic Sail Association
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14. un 15. augustā / 13.00 – 1.00
Republikas laukumā 1

PASĀKUMS “PILSĒTAS ZIŅĢE OSTMALĀ”

Muzikāli izklaidējošs pasākums, kura laikā notiks koncerti, sadziedāšanās,
viktorīnas, spēles, rotaļas un citas aktivitātes. Liepājas cirks “Beztemata”
izaicinās Rīgas iedzīvotājus dažādās spēka pārbaudēs, sadziedāšanās meis
tari organizēs jautras un atraktīvas sadziedāšanās tūres.
Programma
13.00 Rotaļu programma kopā ar Sūkli Bobu Kvadrātbiksi
14.00 Viktorīna par Rīgas ostas vēsturi mazajiem rīdziniekiem un Rīgas
viesiem
14.30 Valdis Blaubuks un Gints Žilinskis /
15. augustā grupas “Kaktu balles muzikanti” priekšnesums
16.30 Cirka trupas “Beztemata” priekšnesums
18.30 Sadziedāšanās tūre ar grupu “Maskačkas spēlmaņi” /
15. augustā Aivars Birzmalis un grupa
21.00 Grupas “Mākoņstūmēji” koncerts /
15. augustā sadziedāšanās ar grupu “Maskačkas spēlmaņi”
23.00 Īsta zaļumballe ar DJ E. E. Edžiņš
• Rīko biedrība “Alus Brālība”
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14. un 15. augustā / 20.00 – 1.00 • 16. augustā / 12.00 – 17.00
Uz AB dambja un Kronvalda parkā

15. STARPTAUTISKAIS LAIKMETĪGĀS
UN VIDEOMĀKSLAS FESTIVĀLS
“ŪDENSGABALI”

Svinot 15. jubilejas gadu, festivāls “Ūdensgabali” rīko košus svētkus par
godu video, attēlam, skaņai un cilvēka iztēlei, tādēļ augusta vidū AB dambis
un peldošais mākslas centrs “NOASS” pārvērtīsies par krāšņu mākslas salu.
14. augustā peldošajā mākslas centrā “NOASS” – franču mākslinieces
Lauras Gozlonas (Laura Gozlan) performance. Vakara turpinājumā uzstāsies
mākslinieks un komponists Džekins Pousons (Jachin Pousson, ASV) un sak
sofonists Arvīds Kazlausks ar audiovizuālu performanci.
15. augustā Kronvalda parkā pie Rīgas brīvostas pārvaldes uz brīvdabas
ekrāniem tiks izrādītas jaunākās videoprogrammas no pasaulē nozīmīgiem
festivāliem.
16. augustā – Bērnu diena. Peldošajā mākslas centrā “NOASS” norisināsies
radošās darbnīcas visai ģimenei, visjaunākos festivāla viesus aicinot veidot
animācijas filmas un skatīties spilgtas un dzīvespriecīgas videoprogrammas
no Starptautiskā Londonas animācijas filmu festivāla.
• Rīko biedrība “Kultūras un mākslas projekts “NOASS””
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14. augustā / 20.30 – 23.00
Vērmanes dārza estrādē

KONCERTS “8150 SEKUNDĒS
AP ZEMESLODI”

Koncerts “8150 sekundēs ap zemeslodi” ir veltījums rīdziniekiem un pilsē
tas viesiem Rīgas dzimšanas dienā, īpaši akcentējot Rīgas ostas 815. jubile
jas gadu.
Profesionālais pūtēju orķestris “Rīga” piedāvā svinības uzsākt kopā ar solis
tiem Aiju Vītoliņu, Ditu Lūriņu-Eglienu, Ievu Sutugovu, Andri Ludvigu, Mār
tiņu Eglienu, Robertu Memmēnu un diriģentu Raiti Ašmani. Koncertā pie
dalīsies Rīgas Zelta koris Jāņa Ķirša vadībā.
Koncerta klausītājiem divu stundu un 15 minūšu laikā (135 minūtes jeb
8150 sekundes), klausoties dažādu valstu populāras melodijas, ar mūzi
kas iedvesmas spēku savā fantāzijā būs iespēja apceļot pasaules lielākās
ostas, ceļojumu uzsākot un noslēdzot Rīgas ostā, turklāt mūzika ir stilistiski
dažāda – no latviešu dziesmām par jūru, īru līnijdejām, neapolitāņu melo
dijām līdz šansonetēm, kas skan Francijas ostās, latino valstu dejām, ameri
kāņu džezam un mūzikai, kas attēlo un raksturo jūras braucienus.
• Rīko RD IKSD Profesionālais pūtēju orķestris “Rīga”
sadarbībā ar biedrību I Did It
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Regbija klubs Livonia prezen
tēs pasaulē populāro regbija
paveidu touch rugby, kas piemē
IEPAZĪSTI REGBIJU!
rots gan bērniem, gan arī pie
augušajiem iesācējiem, jo šajā
LIVONIA – GET INTO
sporta veidā nenotiek fiziska cīņa
RUGBY
par bumbu, un ir ļoti minimāls
fizisks kontakts ar citiem spēlē
tājiem. Īpaši izveidotā 60 x 30
metru laukumā varēs iepazīties ar regbija spēles noteikumiem, reizi stundā
vērot paraugdemonstrējumus, kā arī pievienoties skatītāju komandai un
iemēģināt spēkus regbija spēlē. Pasākuma ietvaros būs iespēja uzdot jau
tājumus regbija kluba Livonia spēlētājiem, treneriem, piedalīties bumbas
mešanā mērķī un saņemt pārsteiguma balvas. • Rīko regbija klubs Livonia
15. – 16. augustā / 10.00 – 17.00
Lucavsalas aktīvās atpūtas zonā

15. augustā / 12.00 – 15.00
Lucavsalas pludmales zonas peldvietā

1. DAUGAVAS KAUSS
PELDĒŠANĀ ATKLĀTĀ
ŪDENĪ

Peldēšanas sacensībās atklātā
ūdenī tiek aicināti pie
dalīties
gan sportisti, kas nopietni no
darbojas ar peldēšanas sportu,
gan ikviens peldēšanas cienī
tājs vai entuziasts. Sacensību
dalībnieki cīnīsies 3000, 500 un
100 metru distancē.

“Daugavas
kausa”
sacen
sību mērķis ir veicināt un popularizēt visu vecumu peldētāju, peldēša
nas sporta atbalstītāju un veselīga dzīvesveida piekritēju fiziskās akti
vitātes, kā arī atpūtas pie ūdens, veselības uzlabošanas un pieredzes
apmaiņas iespējas. Skatītāji sacensības varēs vērot no Lucavsalas atpū
tas parka piekrastes zonas uz Mazās Daugavas pusi. www.swimming.lv.
• Rīko RD IKSD Sporta pārvalde sadarbībā ar Latvijas Peldēšanas federāciju
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14. augustā / 13.00 – 24.00 • 15. augustā / 10.00 – 18.00
Lucavsalas atpūtas zonā

“LUCAVSALAS KAUSS” PLUDMALES
VOLEJBOLĀ
“Lucavsalas kauss” pludmales volejbolā sniegs aizraujošus un piepildītus
brīžus ne vien sacensību dalībniekiem, bet arī to līdzjutējiem.
Par “Lucavsalas kausu” sacentīsies gan vīriešu, gan sieviešu komandas, un
sacensības notiks divos laukumos. Īpaši intriģējošas un azartiskas sacensības
solās būt sestdienas pēcpusdienā, kad tiks noskaidroti sacensību finālisti un
notiks cīņas par galvenajām balvām. Pirmo četru vietu ieguvēji tiks apbalvoti
ar kausiem un naudas balvām, dalībnieki saņems arī pārsteiguma balvas.
• Rīko RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldes Sporta nodaļa

15. augustā / 10.00 – 17.00 • 16. augustā / 10.00 – 15.00
Pludmales sporta centrā “Brazīlija”

STARPTAUTISKĀS SACENSĪBAS
PLUDMALES SĒDVOLEJBOLĀ

Volejbola sacensībās, kas notiks jau piekto gadu un kuras iekļautas starp
tautiskajā Pasaules sēdvolejbola sacensību kalendārā, piedalīsies koman
das no Igaunijas, Polijas, Ukrainas, Lietuvas un Latvijas. Mūsu valsti pārstā
vēs Latvijas labākie pludmales sēdvolejbola trijnieki, daudzu Baltijas un
Somijas turnīru laureāti Uldis Ektermanis, Vadims Skoriks, Aleksandrs Vivča
riks, Juris Sprukts, kā arī jaunās paaudzes sēdvolejbolisti Andrejs Filipavičs,
Aleksejs Berķis un Dmitrijs Pavlovs.
Sacensību pirmās līdz trešās vietas ieguvēji saņems turnīra piemiņas kau
sus un medaļas, bet labākie spēlētāji – balvas no sacensību sponsoriem.
• Rīko biedrība “Latvijas Paralimpiskā komiteja”
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15. augustā / 11.00 – 16.00
Lucavsalas dienvidu daļā

BĒRNU SVĒTKI
“LUCAVSALAS MAZAIS STIPRINIEKS”

Šis ir pasākums bērniem, vecākiem un vecvecākiem, kura galvenā vērtība ir
iespēja visai ģimenei pavadīt kopīgi laiku, piedaloties sportiskās spēlēs un
atrakcijās, atpūsties, kā arī pilnveidot prasmes dažādās radošajās darbnīcās.
Pasākumā varēs piedalīties bērni vecumā līdz 12 gadiem. Pirms pārbaudī
jumu veikšanas visiem mazajiem stipriniekiem jāpiereģistrējas, saņemot
krāsainas dalībnieku kartiņas, uz kurām tiesneši veiks atzīmes par konkrētās
aktivitātes izpildi un uzrādītajiem rezultātiem. Visa pasākuma laikā ikviens
varēs apgūt un uzzināt jaunas, radošas lietas, piedalīties radošajās darbnī
cās un izlēkāties piepūšamajās atrakcijās. Pēc visu uzdevumu izpildīšanas
dalībnieki saņems pateicību un pārsteiguma balvas no atbalstītājiem.
• Rīko biedrība “Stiprinieku republika”
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15. augustā / 11.00 – 17.00 • 16. augustā / 10.00 – 17.00
Daugavā starp Vanšu un Akmens tiltu

LATVIJAS MATCH RACE ČEMPIONĀTS 2015.
RĪGAS KAUSA IZCĪŅA

Match Race burāšanas sacensības ir cīņa starp divām identiskām jahtām
salīdzinoši īsā distancē. Šis duelis ir stratēģijas un taktikas spēle.
Šogad Rīgā sacentīsies desmit augstākā līmeņa Match Race burātāju
komandas no Šveices, Holandes, Somijas, Lietuvas, Latvijas un Polijas.
Atbilstoši noteikumiem pirmajā dienā izslēgšanas posmā katrai komandai
ir jāsacenšas ar katru, savukārt pusfināls un fināls notiks otrajā dienā. Lat
viju šajās sacensībās pārstāvēs vairākkārtējs pasaules un Eiropas čempions
burāšanā – kapteinis Madars Alviķis ar komandu.
• Rīko Latvijas Match Race asociācija

15. augustā / 12.00 – 18.00
16. augustā / 12.00 – 17.00
Daugavas akvatorijā aiz Vanšu tilta
starp Andrejsalu un Ķīpsalu

RĪGAS KAUSS BURĀŠANĀ 2015

“Rīgas kauss burāšanā” ir augsta sportiska ranga sacensības burāšanā
un košs piedzīvojums Daugavas ūdeņos. Sacensībās piedalīsies gandrīz
visi šā brīža labākie Latvijas burātāji, un pasākumu kuplinās viesi no Lie
tuvas, Igaunijas un Zviedrijas. Tādējādi gandrīz pašā Rīgas centrā – starp
Ķīpsalu un Andrejsalu – būs iespēja redzēt burāšanas sporta dinamiskāko
un aizraujošāko dimensiju, sekojot līdzi sacensību norisei gan dabā, gan
tiešsaistē – elektroniski. Tāpat tiks organizēta iespēja sacensības vērot no
pasažieru kuģīša klāja.
• Rīko sporta klubs EOS
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15. un 16. augustā / 10.00 – 22.00
Esplanādē

“LAIMA” – SALDĀKĀ RĪGAS IEMĪTNIECE

Esplanādē ikvienu sagaidīs Laimas Mīlestības vēstniecība, kurā varēs bez
maksas nosūtīt mīlestības pilnas vēstules un pastkartes saviem mīļajiem,
kā arī apgūt kaligrāfijas prasmi pie profesionāla kaligrāfa. Šeit būs iespēja
iegādāties “Laimas” saldumus, kūciņas un kafiju, ko gatavojuši Rīgas labā
kie baristas – kafijas meistari, kas specializējušies dažādu kafijas dzērienu
sagatavošanā un pasniegšanā. Pašiem mazākajiem svētku apmeklētājiem
kopā ar vecākiem, brāļiem un māsām būs iespēja Laimas Mīlestības vēst
niecībā iesaiņot savu šokolādes tāfelīti un izveidot īpašu nozīmīti, tādā
veidā iepriecinot gan sevi, gan citus.
• Rīko SIA NP Foods
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15. augustā / 13.00 – 18.00 • 16. augustā / 13.00 – 15.50
Esplanādē

IELU MUZIKANTU UN CIRKA MĀKSLINIEKU
PRIEKŠNESUMI
Jautras, izklaidējošas un muzikālas ielu cirka izrādes Francijas, Čehijas un
Somijas mākslinieku izpildījumā:
* SOS Fanfare no Francijas aicinās ļauties priecīgām melodijām, enerģis
kiem ritmiem un klauna Brizzi izdarībām, uzstāšanās programmu papildi
not ar uz vietas tapušām improvizācijām.
* Somu jauno cirka mākslinieku apvienība Cluncer Circus no Rīgas sadarbī
bas pilsētas Espo piedāvās atraktīvu, radošu un trakām idejām pārbagātu
cirka izrādi 90. gadu stilistikā Fuzzy Dice Circus, kurā nozīmīga loma ir ne vien
pašiem cirka māksliniekiem un viņu trikiem, bet arī lietotai automašīnai.
Cirka šovs piemērots visai ģimenei. Izrāde tapusi ar Espo pilsētas atbalstu.
* Cirka trupas Cirque Garuda (“Maģiskais cirks”) priekšnesumus Rīgai dzim
šanas dienā dāvina sadraudzības pilsēta Prāga. Mākslinieki sniegs akrobā
tikas šovu, ko vairāk nekā astoņu gadu laikā atzinīgi novērtējuši skatītāji ne
vien dzimtajā Čehijā, bet arī daudzās citās Eiropas valstīs. Mākslinieki: Ati,
Tomašs Pinters (Tomáš Pintér), Marketa Borovičkova (Markéta Borovičková).
Programma
13.00, 16.00 un 18.00 SOS Fanfare (Francija)
14.00 un 17.00 Cluncer Circus (Espo, Somija)
15.00 un 17.30 Cirque Garuda (Prāga, Čehija)
• Rīko RD IKSD Kultūras pārvalde sadarbībā ar biedrību I did It
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15. augustā / 10.00 – 19.00
Jēkaba laukumā

LATGALES DIENAS RĪGĀ

Jūs gaida Latgales tematisko ciemu programma ar ceļojošo tirgu, amat
nieku darbošanos, jautru mūziku un dejām. Latgales tirgū varēs iegādāties
labumus no Latgales ciemiem, zupu no lielā saimes katla un papildus tam
visam baudīt viesmīlīgu un omulīgu gaisotni – kā jau Latgalē pieklājas!
Jēkaba laukumā būs iespēja vērot gan podnieku darbošanos ar mālu,
audēju aušanu stellēs, gan kalēja kalšanu kalvē. Tirgus aktivitātes ik pa lai
kam paspilgtinās latgaļu sarunvaloda, jautras tautas dejas un mūzika, bet
netālu esošajās Latgales pārstāvniecības telpās Rīgas svētku apmeklētāji
tiek aicināti iepazīties ar tūrisma iespējām Latgalē.
• Rīko Latgales Plānošanas reģions
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15. augustā / 12.00 – 16.00
Rīgas Porcelāna muzejā

PORCELĀNA APGLEZNOŠANAS
DARBNĪCA “ZĪMES ŪDENĪ”

Porcelāna apgleznošanas darbnīcā svētku apmeklētāji, neatkarīgi no
vecuma, muzeja speciālista vadībā varēs apgleznot dažādus porcelāna
traukus (šķīvjus, krūzes, garšvielu trauciņus u.c.), kuri pēc apdedzināšanas,
aptuveni mēneša laikā, būs saņemami muzejā. Gleznojumi uz porcelāna
tiek veikti ar profesionālajām keramikas krāsām. Dalības maksa darbnīcā
EUR 4,60 – 10,50 (atkarībā no izvēlētā priekšmeta).
• Rīko RD IKSD Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porce
lāna muzejs
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Rallija dalībnieki tiks dalīti vai
rākās grupās, ņemot vērā brau
camrīka tehniskos parametrus,
proti, – kājminamie un stumjamie,
turklāt komandu uzdevums ir ne
NISSAN NORDE
tikai radoši noformēt braucamo
atbilstoši savām vēlmēm, bet arī
CARTOON RALLIJS
parādīt kaut ko tādu, kas asociējas
RĪGA 2015
ar ostu un tās būtību, jo šā gada
rallija pasākuma galvenā tēma ir
“Rīgas ostai – 815”. Programmā: komandu prezentācijas, veiklības brau
cieni, konkursi, svinīgā uzvarētāju apbalvošana un parāde laukumā pie
Kongresu nama. Labākie, ātrākie, krāsainākie dalībnieki saņems balvas!
• Rīko biedrība “Par Stipru Latviju”
15. augustā / 12.00 – 17.00
Kronvalda parkā, laukumā pie
Rīgas Kongresu nama

Pasākumā ikviens varēs pieteikties elek
triskā velosipēda testa braucienam, ap

skatīt videi draudzīgo elektromobili un
uzdot interesējošos jautājumus e-mobili
tātes ekspertiem. Pareizi atbildot uz pie
ciem āķīgiem jautājumiem, varēs iegūt balvu – riepu spiediena mērītāju.
• Rīko biedrība “Baltijas vides forums”

E-MOBILITĀTES
STENDS

Šovasar RIMI gardēžu komanda atklās Lat
vijas gardāko kūku! Rīgas finālā piedalīsies
Zemgales, Kurzemes, Rīgas, Latgales un
Vidzemes pusfinālu uzvarētāji, kā arī online
balsojuma uzvarētājs, lai cīnītos par Latvi
jas gardākās kūkas titulu. Dalībniekus un
skatītājus izklaidēs Žoržs Siksna ar instru
mentālo grupu, pasākumu vadīs Valters
Krauze. • Rīko Rimi Latvia sadarbībā ar SIA Concept

RIMI GARDĒŽU
KONKURSA
“LATVIJAS
GARDĀKĀ
KŪKA” FINĀLS

22

15. augustā / 12.00 – 17.00
Mazā Kalna ielas skvērā – Siena tirgus laukumā, Maskavas iela 121b

PASĀKUMS “LATVIJAS ZIRGI SENĀK
UN TAGAD”

Siena tirgus laukumā svētku apmeklētāji varēs gūt jaunus iespaidus un pie
dalīties daudz dažādās aktivitātēs.
Programma
12.10, 13.30 un 15.00 Bruņinieku ordeņa brāļa un Salaspils lībiešu ķoniņa
prasmes zirga vadīšanā un zobenu cīņu demonstrējumi.
Interesenti varēs aplūkot fotoizstādi ar zirgu portretiem un ekspozīciju par
Rīgas ostas teritorijā atrastajām vēstures liecībām par zirgu izmantošanu
dažādu darbu veikšanā. Darbosies amatnieku darbnīcas, bet bērni varēs
apgūt zirga zīmēšanas prasmi radošajās darbnīcās.
13.20 Modes skate “Jauno jātnieku tērpu modes tendences”.
13.50 Zirga apkalšana profesionāla meistara izpildījumā.
16.30 Vīru kopas “Vilki” uzstāšanās: zināmas un mazāk zināmas dziesmas
par zirgiem.
• Rīko biedrība “Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija”
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15. augustā / 12.00 – 18.00
Vērmanes dārzā

PASĀKUMS VISAI ĢIMENEI
“RĪGAS DĀRGUMI”

“Rīgas dārgumi” vedīs bērnus, ģimenes un Rīgas svētku viesus piedzīvoju
miem bagātā ceļojumā uz seno, pasakaino Rīgas ostu, kur no tālām zemēm
ierodas eksotiski viesi – brīnumdari un jokdari, kur ikkatrs var mēroties spē
kiem un veiklībā, darbojoties ar seniem ostas rīkiem, kur radošajās darbnī
cās var ne vien izgatavot dažādas greznumlietas, bet arī uzzināt, kādi dār
gumi senos laikos līdzēja Rīgas ostai tapt lielai un varenai.
Skatuves programma
12.00 “Runcis Francis”, VEF Kultūras pils bērnu vokālā ansambļa “Momo”
muzikāla izrāde
13.20 “Brēmenes muzikanti”, Latvijas Leļļu teātra izrāde
14.30 “Šokolādes pasaka”, “Latvijas Koncertu” koncertiestudējums
15.30 “Deja rok un rullē”, deju grupas “Dzirnas” iestudējums
16.30 Dūdu un bungu grupas “Auļi” koncerts
17.20 Muzikāls cirka uzvedums “Krustceles”, Entr’Act (Francija)
• Rīko biedrība I Did It
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15. augustā / 19.00 – 22.00
Vērmanes dārza estrādē

RETROKONCERTS “OSTAS LUSTES”

Koncertā “Ostas lustes” izskanēs divdesmitā gadsimta 20. un 30. gadu
mūzika. Tematiski koncerts iecerēts kā divdesmitā gadsimta sākuma ostas
zaļumballe ar pūtēju orķestri, jūrnieku dziesmām un “smalkākām” ziņģēm
noslēgumā.
Koncertu iesāks Sunny Groove Dixie, kuru izpildījumā skanēs diksilenda kla
sika; plkst. 20.00 labi zināmas jūrnieku un jūras ziņģes izdziedās vīru kopa
“Vilki”, bet koncerta noslēgumā plkst. 21.00 skanēs Bellacord Tanzorchester
un aktiera Jura Jopes koncertizrāde “Rīga toreiz”, kuras pamatā ir Marisa
Vētras dzīvesstāsts pagājušā gadsimta 20. gadu Rīgā un tā laika populārā
kās dziesmas.
• Rīko biedrība I Did It
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15. augustā / 12.00 – 18.00
Vērmanes dārzā

MAIZES IELA

Rīgas ostas un pilsētas attīstības pamatā pirms 815 gadiem bija tirdzniecība
ar dažādām precēm, un par svarīgāko pārtikas produktu tolaik bija kļuvusi
maize. Maizes cepēji starp amatniekiem bija pirmie, kas apmetās netālu no
baznīcām un kapelām, kā arī vietās, kuras apmeklēja daudz cilvēku. Tāpēc
arī šogad – nu jau trešo gadu pēc kārtas – maiznieki pulcēsies Vērmanes
dārzā, lai Rīgas svētku apmeklētājus iepazīstinātu ar savu plašo produkciju,
celtu galdā jaunumus, stāstītu par maizes ražošanas vēsturi un senajiem
maizes gatavošanas darbarīkiem.
• Rīko Latvijas Maiznieku biedrība
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15. un 16. augustā / 12.00 – 18.00
Vērmanes dārzā

ZINĀŠANU PAGALMS

“Radio NABA” sadarbībā ar Latvijas Universitāti aicina iepazīt aizraujošo
zinātnes pasauli, dodot iespēju ikvienam paviesoties brīvdabas zinātnis
kajā laboratorijā Vērmanes dārzā.
Iedvesmojoties no Rīgas ostas 815. jubilejas, zinātniskajos eksperimentos
iecerēts akcentēt ostas un kuģniecības tematikai piesaistītus zinātniskos
eksperimentus ar ūdeni un dažādu cita veida šķidrumu mijiedarbi, kā arī
vēsturiskās zināšanas par jūrniecību, mezglu siešanu u.c. praktiskas nodar
bes, kurās tiks aicināti iesaistīties arī apmeklētāji. • Rīko LR6 - Latvijas Uni
versitātes radio NABA

15. un 16. augustā / 12.00 – 18.00
Vērmanes dārzā

GRĀMATU IELA

“Grāmatu ielā” piedalīsies vai
rāk nekā 30 aktīvākās Latvijas
izdevniecības ar plašu grāmatu
klāstu lieliem un maziem – “Man
sards”, “Avots”, “Madris”, “Liels un
mazs”, “Neputns”, “Dienas Grā
mata”, “Zvaigzne ABC”, “Jumava”,
“Annele” un citas.

Pasākuma laikā radio “NABA” raidījumu vadītāji kopā ar grāmatu izdevē
jiem, autoriem un tulkotājiem diskutēs par grāmatām, to izdošanu un lasī
šanu. Apmeklētāji, piedaloties konkursos un viktorīnās, varēs iegūt balvās
vērtīgas grāmatas. • Rīko Latvijas Grāmatizdevēju asociācija
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15. augustā / 12.00 – 18.00
Rīgas pilsētas kanālā un tā krastos no Bastejkalna līdz LNO

OSTAS SVĒTKI. KANĀLA REGATE 2015 –
RĪGAS BRĪVOSTAS KAUSS

Latvijā populāri uzņēmumi piedalīsies karnevāliskā sacensībā ar ūdens
velosipēdiem, cīnoties par tituliem “Ātrākais Kanālbraucējs”, “Elegantākā
Ekipāža”, “Skumjais Ūdensmalējs” un “Preses Pīle”. Par godu Rīgas ostas
815 gadu jubilejai šogad “Kanāla regates” komandām ir īpašs balvu fonds:
piemēram, “Elegantākā Ekipāža 2015” dosies braucienā uz kanālu un karne
vālu pilsētu Venēciju!
Plkst. 12.00 regate tiks atklāta ar dalībnieku gājienu no pašas Bastejkalna
virsotnes, tad jautrā sacensība ar ūdens velosipēdiem mīsies ar atraktīva
jiem komandu priekšnesumiem. Pasākuma zonā ir paredzētas dažādas
aktivitātes arī līdzjutējiem.
Plkst. 15.00 visi svētku dalībnieki tiek aicināti vērot īsu, bet ļoti aizraujošu
notikumu Rīgas kanālā – jauniedibināto airēšanas sacensību starp Latvijas
Universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti “Rīgas brīvostas kauss 2015”.
• Rīko Rīgas brīvostas pārvalde, SIA “Producentu grupa Virus Art”
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15. augustā / 12.00 – 21.00
Vecrīgā, Bastejkalnā

OSTAS SVĒTKI. IELU MŪZIKAS DIENA

Jau piekto gadu pēc kārtas Rīgas pilsētas svētku un Ostas svētku laikā
Rīga uz vienu dienu pārvērtīsies par dzīvās mūzikas centru, jo “Ielu mūzi
kas diena” ir brīdis, kad ikviens, kurš sevī jūt mūzikas brīvdomīgo elpu, tiek
aicināts doties ielās – uzspēlēt, uzdziedāt, pārsteigt līdzcilvēkus un dalīties
savās sajūtās, piepildot Rīgu ar ritmiem, balsīm un skaņām.
“Ielu mūzikas dienā” piedalās gan profesionāļi, gan amatieri, pārstāvot
dažādus mūzikas stilus un žanrus, ieskaitot klasiku, blūzu, regeju, folkloru
un dažādus alternatīvās mūzikas stilus. Tajā iesaistās bērni un pieaugušie,
mūzikas mīļotāji no Latvijas un ārzemēm.
• Rīko nodibinājums MM art
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15. augustā / 12.00 – 18.30
Spīķeru centrālajā laukumā

RĪGAS SVĒTKU RESTORĀNS

Spīķeros jau otro gadu tiks atvērts “Rīgas svētku restorāns”, kurā vienlaikus
darbosies piecpadsmit Rīgas labākie restorāni, lai ikvienam apmeklētājam
piedāvātu iepazīt un nogaršot īpašus sezonālus ēdienus no vietējiem pro
duktiem. Svētku viesiem būs iespēja piedzīvot unikālu atvērta tipa resto
rāna atmosfēru, kurā ar gatavošanas prasmēm pārsteigs populāri latviešu
šefpavāri, labu noskaņojumu palīdzēs radīt mūziķu priekšnesumi, prieku
un jautrību radīs dažādi konkursi un atrakcijas.
Pērn restorāns izraisīja ļoti lielu apmeklētāju interesi, guva daudz atzinīgu
vārdu no dalībniekiem, kā arī ieguva godalgu kā labākais mazais publiskais
pasākums Latvijas Pasākumu producentu asociācijas rīkotajā konkursā.
Svētkos piedalīsies restorāni: “Restorāns 3”, “Avalon”, “B-Bārs”, “Burkāns”,
“Kaļķu vārti”, “KID*”, “Le Dome”, “MUUSU”, “Ostas skati”, “Piens”, “Streetbur
gers”, “Tinto”, “Vairāk saules”, “Valtera restorāns” un “Vincents”.
• Rīko nodibinājums “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs” sadarbībā ar restorānu
“Burkāns”
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15. augustā / 12.00 – 21.00
Kultūras pils “Ziemeļblāzma” parkā un pils Lielajā zālē

MUZIKĀLA PROGRAMMA “AUGUSTA
DOMBROVSKA MIERA OSTA”

Programmas ieskaņā pils parkā – rotondā, tējas namiņā, franču dārzā –
muzicēs Augusta Dombrovska Mūzikas skolas stīgu instrumentu klašu
audzēkņi un koklētāju ansamblis “Pūt, vējiņi”, Latvijas Nacionālā simfoniskā
orķestra stīgu kvartets “3+1” un čellu trio “Melo-M” dalībnieki Jānis Pauls
un Miķelis Dobičins. Rīgas ostas un Augusta Dombrovska jubilejai veltītā
pasākuma koncertprogrammu noslēgs LNSO pirmās vijoles, izcilā vijol
nieka Raimonda Ozola koncerts pils Lielajā zālē.
Sākot no plkst.14.00 būs iespēja apmeklēt stīgu instrumentu darbnīcu Šan
dora Gotvanī vadībā. Līdz pat vēlam vakaram Ziemeļblāzmas parkā būs
apskatāmi oriģināli floristikas objekti festivāla “Ziedu fantāzijas” ietvaros.
• Rīko RD IKSD Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras pils
“Ziemeļblāzma”

31

15. augustā / 13.00 – 16.00
Farmācijas muzejā

PASĀKUMS
“BRĪNUMAINĀ
ĶĪMIJAS PASAULE”

Ikvienam būs iespēja piedalīties
radošās nodarbībās, plkst. 13.30,
14.30 un 15.30 veikt eksperimentus
kopā ar Zinātkāres centru “Zili brī
numi”, iesaistīties interaktīvā spēlē
un uzzināt par to, kas jāievēro, nonā
kot saskarsmē ar medikamentiem un
ķīmiskām vielām, kā arī kopā ar profe
soru Kolbiņu piedalīties rotaļā “Kas ir
veselīgi un kas nē!”.

• Rīko Farmācijas muzejs sadarbībā ar AS “Grindeks”

15. un 16. augustā / 11.00 – 15.00
Pie bankas “Citadele”
Republikas laukumā 2A

RADOŠĀ
IZKLAIDES OSTA
“CITADELE”

Ostā “Citadele” ģimenes ar bērniem
aicinātas piedalīties radošās meistar
darbnīcās un aizraujošās bērnu zināt
nes centra Zinoo aktivitātēs. Ikvie
nam būs iespēja iemācīties veidot
brīnumainus sapņu ķērājus, krāsainas
smilšu gleznas, piedalīties reaktīvo
kuģīšu darbnīcā, taisīt vējdzirnavas
un izmēģināt spēkus origami mākslā.

Īpašais pārsteigums plkst. 13.00 –
aizraujošs šovs visai ģimenei “Zinoo eksperimenti”. Pasākumu stūrēs atraktī
vais kapteinis Uģis Joksts. Līdzi jāņem ērti apavi, laika apstākļiem piemērots
apģērbs un labs garastāvoklis!
• Rīko Banka “Citadele”
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15. augustā / 14.00 – 21.00
Rīgas Doma dārzā

KONCERTPROGRAMMA MARE BALTICUM

Senās mūzikas atskaņotāji piedāvā doties muzikālā ceļojumā pa Baltijas
jūras krastiem, ieklausoties dažādu komponistu darbos, kuri bijuši saistīti
ar Rīgu un vēsturisko Latvijas teritoriju.
Programma
14.00 Baltijas jūras pilsētu Lībekas, Dancigas (Gdaņskas), Rīgas,
Tallinas un Stokholmas 17. gs. garīgā mūzika. Piedalās baroka kora
Collegium Choro Musici Riga solisti, baroka orķestra Collegium
Musicum Riga solisti. Diriģents Māris Kupčs
15.30 Muzicē Duo Floridante (Igaunija)
17.00 Vēsturisko pūšaminstrumentu ansamblis Stadt-Hautboisten Riga
18.30 Muzicē klavesīnists Ernests Neimanis (Austrija/Latvija),
Laura Šarova (baroka vijole), Elīna Vidriķe (baroka fagots)
20.00 Elīnas Šimkus solokoncerts. Piedalās baroka orķestris
Collegium Musicum Riga, diriģents Māris Kupčs
• Rīko RD IKSD Kultūras pārvalde sadarbībā ar Rīgas Senās mūzikas centru
un Rīgas Doma pārvaldi
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15. augustā / 12.00 – 21.00 • 16. augustā / 10.00 – 18.00
Laukumā pie Sv. Pētera baznīcas

RĪGAS VIDUSLAIKU TIRGUS

Svinot Rīgas ostas 815. gadskārtu un akcentējot ostas nozīmi pilsētas tap
šanā un attīstībā, viduslaiku tirgus šogad pievērsīsies seniem kuģiem,
kuģošanai, tirdzniecībai, kā arī viduslaiku Rīgas iedzīvotāju sadzīvei, spē
lēm, rotaļām. Rīgas svētku apmeklētāji varēs vērot bruņinieku turnīrus,
viduslaiku dejas un citas izklaides, uzzināt par viduslaiku rīdzinieku apģēr
biem, rotām, bruņojumu. Pie viduslaiku tirdziņa darbosies bērnu rotaļu lau
kums, aicinot aktīvi līdzdarboties svētku mazos apmeklētājus. Viduslaiku
tirgus šā gada Rīgas svētkos būs kā neliela viduslaiku saliņa pašā Vecrīgas
sirdī, kurā rīdziniekiem un pilsētas viesiem būs iespēja iejusties viduslaiku
Rīgas atmosfērā, iegādāties oriģinālus un kvalitatīvus viduslaikus raksturo
jošus suvenīrus un amatniecības izstrādājumus no Latvijas, Lietuvas, Balt
krievijas un Polijas.
• Rīko biedrība Komturia-Riga
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15. augustā / 10.00 – 16. augustā / 18.00
Doma laukumā

VIKINGU KUĢIS “INDRIĶIS”

Svētku apmeklētājiem tiek piedāvāta unikāla iespēja – aplūkot vikingu kuģi
“Indriķis”, kas darināts kā samazināta pasaules slavenākā Norvēģijā atrastā
9. gadsimta Osebergas vikingu kuģa replika. “Indriķi” būvējis galdniecības
meistars Juris Zīle.
Kuģis tapis četru gadu laikā – no 2010. līdz 2014. gadam. Kuģa korpuss,
brangas un apšuvums veidots no ozolkoka, bet klājs – no priedes. Kuģis
nodēvēts Jura Zīles vectēva vārdā, kurš bija pirmo divu latviešu Dziesmu
svētku virsdiriģents. Kuģa garums ir 14,85 metri, platums – 3,65 metri,
augstums – 3,6 metri. “Indriķis” paredzēts 20 airētājiem, izlaistas buras
kopējais laukums aizņem 50 m2, masta augstums – 8,5 metri. Kuģis bagātīgi
dekorēts ar kokgriezumiem, kuros attēlotas mitoloģiskas būtnes un augu
valsts.
• Rīko biedrība Komturia-Riga
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15. augustā / 12.00 – 23.00
11. novembra krastmalā

PASĀKUMS “LABDIEN, RĪGA!”

Mēs, rīdzinieki, esam bagāti, jo Rīga ir viena no skaistākajām Eiropas gal
vaspilsētām, un jau 815 gadus Osta ir Rīgas sirds! Pateicoties tai, uz Rīgu
cauri laiku griežiem ir ceļojuši visdažādāko tautību pārstāvji, kuri katrs savā
valodā teikuši – “Labdien, Rīga!”.
12.00 – 23.00 RĪGAS OSTA LAIKU LOKOS. Amatnieku tirgus un dažādas
aktivitātes lieliem un maziem Akmens tilta pusē
12.00 – 15.00 un 16.00 – 19.00 DZĪVĀ TRADĪCIJA NO TAIPEJAS – sāls mīk
las modelēšanas apguve un priekšmetu gatavošana
12.00 MOTOSPĒKRATU PARĀDE “RĪGA MOTO”, “Latvijas gada motocikls
2015” prezentācija posmā no Akmens līdz Vanšu tiltam un moto
cikla būve
13.00 – 15.50 MOTOSPORTA AKTIVITĀTES posmā no Muitas ielas līdz
Miķeļa ielai – dragreiss “Rīgas kauss 2015” un motociklistu paraug
demonstrējumi
13.40; 15.40; 17.40; 19.40 “MOTOCIKLISTU LODE” – motosporta kaska
dieru cirka šovs (Krievija)
14.40; 16.40; 18.40 ŪDENS AKROBĀTIKAS ŠOVS Daugavas akvatorijā
starp Akmens un Vanšu tiltu
23.00 Svētku uguņošana
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Skatuves programma
12.30 Čigānu folkmūzikas ansamblis Ame Roma
(Latvija)
13.00 “Jauno Jāņu orķestris” (Latvija)
13.50 “Stāsti par Rīgu”
14.00 Grupa Freaks On Floor (Lietuva)
15.00 Grupa Flame And The Rolltones (Latvija)
15.50 “Rīgas kauss 2015”. Apbalvošanas ceremonija
16.00 Grupa I Wear* Experiment (Igaunija)
17.00 Grupa Pressburger Klezmer Band (Slovākija)
17.50 “Stāsti par Rīgu”
18.00 Warsaw Village Band (Polija)
19.00 Grupa Otava Yo (Krievija)
19.50 “Stāsti par Rīgu”
20.00 Grupa ElektroFolk (Latvija)
20.40 “Stāsti par Rīgu”
21.00 Lielkoncerts “Rīgas sirds”
• Rīko RD IKSD Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu
apvienība
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15. augustā / 21.00 – 23.00
11. novembra krastmalā

RĪGAS SVĒTKU LIELKONCERTS
“RĪGAS SIRDS”

Rīga ir viena no skaistākajām pasaules pilsētām – to pauž Vecrīgas baznīc
torņi, plašie parki un Daugavas dāsnie ūdeņi, kas kā Latvijas dzīvības artē
rija uz Rīgas sliekšņa ieplūst jūras sāļajos ūdeņos. Daugavas grīvā atrodas
pilsētas sirds – Rīgas osta, kas jau 815 gadu elpo nerimtīgā darba ritmā,
veicinot Rīgas labklājību un uzturot saikni ar pasauli.
Kā Daugavas ūdeņi ieplūst jūrā, tā Latvijas dziedošās balsis aiztraucas
debesīs. Lai dziesma top par simbolisko vērtību pulsējošajai dzīvībai Rīgas
ostas lielajā jubilejas reizē!
Koncertprogrammas “Rīgas sirds” atskaņojumā piedalīsies solisti Aija
An
drejeva, Aija Vītoliņa, Ieva Sutugova, Andris Ērglis, Daumants Kal
niņš, Edvīns Zariņš, Gunārs Kalniņš, Ingus Ulmanis, Aigars Voitišķis, Ralfs
Eilands, grupa Musiqq (Marats Ogļezņevs un Emīls Balceris), Rīgas kamer
koris Ave Sol, instrumentālā grupa Kristapa Krievkalna vadībā. Lielkoncerta
mākslinieciskais vadītājs un diriģents – Romāns Vanags. Režisors – Viktors
Runtulis.
• Rīko RD IKSD Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība
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15. augustā / 13.00 – 16. augustā / 15.00
Laukumā pie Latvijas Nacionālās operas

OSTAS SVĒTKI. DIENNAKTS
BASKETBOLA TURNĪRS
“KRASTU MAČS”
Jau sesto gadu pēc kārtas norisināsies ikgadējais brīvdabas diennakts bas
ketbola turnīrs “Krastu mačs”. Pasākuma programmā: bumbas triekšanas
grozā no augšas, trīs punktu metienu konkursi, pēc kuriem sāksies pats
diennakts basketbola maratons. Skatītāji varēs sacensties spēka tālmetienu
konkursā, kā arī piedalīties dažādos citos pasākuma vadītāja Renāra Zeltiņa
organizētos izaicinājumos.
Uz īpašas skatuves uzstāsies pašmāju labākie dīdžeji, kā arī nakts program
mas ietvaros viesmākslinieki no ASV un populāri Latvijas mūziķi.
Laukumā dosies vairāk nekā 600 rīdzinieku – dažādu vecumposmu ama
tieru, kuriem pievienosies arī čempionvienība “VEF Rīga”. 24 stundu laikā
48 komandas – Daugavas labā un kreisā krasta pārstāvji – vienosies cīņā
par Rīgas sportiskākā Daugavas krasta titulu. Abu krastu savstarpējais
rezultāts pirms sestā “Krastu mača” turnīra ir 3:2 par labu Pārdaugavai.
Turnīra ceļojošo kausu ir radījis tēlnieks, Latvijas Mākslas akadēmijas profe
sors Aigars Bikše. Balva simbolizē Rīgas un šā turnīra vērtību simbiozi.
16. augustā plkst. 15.00 konkursa “Rīgas kūkas garša 2015” uzvarētājkū
kas baudīšana kopā ar Rīgas mēru un uzvarētājiem.
• Rīko biedrība “Diennakts basketbola turnīrs “Krastu mačs””

39

15. augustā / 18.00 – 19.30
Rīgas Kultūras centrā “Iļģuciems”

IMPROVIZĀCIJAS KONCERTS
“TEKSTILA MŪZIKA”
Osta ir vieta, kur satiekas kuģi, kas savās ikdienas gaitās nojauš viens otra
esamību, bet plašajos okeānu ūdeņos viens otru nesatiek. Rīgas svētku
laikā apmeklētāji varēs būt liecinieki šādai tikšanās reizei, jo šeit satiksies
mūzika un tekstilmāksla.
Improvizācijas mini orķestris QWERTYU (ЙЦУКЕНГ; Sanktpēterburga, Krie
vija) ir dibināts pirms gada, un tajā muzicē Sanktpēterburgas Eksperimen
tālās skaņu galerijas Improvizācijas mūzikas skolas absolventi, kas spēlē
gan akustiskos, gan elektroniskos mūzikas instrumentus. Momentmūzikas
radīšana notiks, iedvesmojoties no Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās
mākslas nodaļas Tekstilmākslas apakšnozares studentu darbiem, kas vei
doti profesores, katedras vadītājas Ievas Krūmiņas pārraudzībā.
• Rīko RD IKSD Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Kultūras
centrs “Iļģuciems”

40

15. augustā / 12.00 – 23.00
Rīgas Kultūras un atpūtas centrā “Imanta” un tā brīvdabas teritorijā

RĪGAS SVĒTKI IMANTĀ
Kultūras centrs un tā brīvdabas teritorija kļūs par savdabīgu ostu ar vairākām
saistošām piestātnēm.
“Kino piestātnē” kultūras centra kinozālē raidījuma “Latvji, brauciet jūriņā”
veidotājs Gints Šīmanis stāstīs par kapteiņiem un ostām Latvijā, jūrniecības
tradīcijām un tās vēsturi, tiks demonstrētas dokumentālās filmas par slave
niem Latvijas tālbraucējiem kapteiņiem – Visvaldi Feldmani, Imantu Vikmani,
Hugo Legzdiņu un citiem.
“Rotaļu flotē” biedrības “Latvijas Etnosporta asociācija” vadībā ģimenes ar
bērniem varēs apgūt un izspēlēt dažādas senās spēles un tematiskās stafe
tes, savukārt “Mākslas akvatorijā” notiks marīnisma mākslas darbu izstāde.
“Radošais mols” tautas lietišķās mākslas studiju vadībā piedāvās iespēju
izzināt un līdzdarboties metālkalšanā, pīšanā, aušanā, ādas apstrādē, kera
mikā u.c., vērot amatu demonstrējumus, paralēli darbosies amatniecības
izstrādājumu tirdziņš un “Gardumu grīva”.
“Muzikālās bākas” koncerti
12.00 Koncertprogramma bērniem Ingara Puncuļa un Silvijas Silavas vadībā
15.00 Dziedās un spēlēs tautas mākslas kolektīvi
18.00 Raita Ašmaņa bigbends
19.15 Grupa Sus dungo
20.30 Grupa “Pērkons”
Koncerta noslēgumā svētku uguņošana.
• Rīko RD IKSD Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras un atpūtas
centrs “Imanta”
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15. augustā / 20.00 – 2.00
Spīķeru centrālajā laukumā

RIGA FUNK FEST 2015

Festivāls ļaus klausītājiem izbaudīt koncertu, kas veltīts funk – enerģētiski
piepildītam mūzikas stilam, kas apvieno soul, jazz un RnB. Uzstāsies piecas
pašmāju grupas – spilgtas šī žanra pārstāves, kā arī grupa Gin’Gas (Lietuva).
Pasākuma rīkotāji palīdz publikai atrast jaunu mūziku, garantējot, ka tā ir
WISE jeb patiesi laba, bet grupām – iekarot jaunu mērķauditoriju.
Programma
19.30 – 20.15 Mixmaster AG
20.15 – 21.00 Riga Flow Beings
21.15 – 22.00 The Coco’Nuts
22.15 – 23.00 AMA motion
23.00 – 23.15 Svētku uguņošanas pārtraukums ar DJ
3.15 – 00.00 Funkology Project
00.15 – 1.00 Pieneņu Vīns in Brass
1.15 – 2.00 Gin’Gas (Lietuva)
• Rīko Jaunās mūzikas biedrība Wise Music Riga
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16. augustā / 10.00 – 18.00
11. novembra krastmalā

RĪGA DEJO ROKENROLU!
10.00 – 18.00
10.00 – 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 18.00

AMATNIEKU TIRGUS “RĪGAS OSTA LAIKU LOKOS”
LIELĀS VIRVES VILKŠANAS SACENSĪBAS
AMERIKĀŅU AUTO IZSTĀDE
LIELO LEĻĻU UN TALISMANU PARĀDE
PASĀKUMS “RĪGA DEJO ROKENROLU!”

Programma iesāksies ar atraktīvajām, abu Daugavas krastu iedzīvotājus vie
nojošajām un jau publikas atsaucību ieguvušajām “Lielās virves vilkšanas
sacensībām”, no plkst. 12.00 sāls mīklas modelēšanas apguve un priekš
metu gatavošana – “Dzīvā tradīcija no Taipejas”.
No plkst. 14.00 ikviens aicināts no sirds izdejoties rokenrola ritmos, jo uz ska
tuves uzstāsies grupas Lucky 13 Brothers (Latvija), Maryann & The Tri-Tones (Igau
nija), Pits Andersons un The Swamp Shakers (Latvija) un Keksi & Orchestra (Lat
vija), bet rokenrola pamatsoļus ierādīs Līga Liberte un Rolands Meržejevskis
kopā ar deju grupu “Ķengurroks”, deju studiju Body and Soul un “Kofeīns” dejo
tājiem. Akmens tilta pusē gan lieli, gan mazi varēs izklaidēties dažādās atrak
cijās, bet amatnieku tirdziņā “Rīgas osta laiku lokos” būs iespēja iegādāties
Latvijas lietišķās mākslas darinājumus un veselīgus gardumus.
• Rīko RD IKSD Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība
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16. augustā / 11.00 – 12.30
Esplanādē

LIELO LEĻĻU UN
TALISMANU SVĒTKI

11.00
11.10
12.00
12.30

Lielo leļļu un talismanu svētkos
tiks noskaidrots Latvijas gada
talismans – lielā lelle. Dalībnieku
daudzveidība aizvadīto gadu
laikā ir bijusi ļoti plaša, un apmek
lētājiem tikšanās ar šiem tēliem
ir viens no gaidītākajiem vasaras
notikumiem.

Svētku atklāšana
Iepazīšanās ar talismaniem
Balsojuma sākums
Lielo leļļu un talismanu gājiens no Esplanādes
uz 11. novembra krastmalu

• Rīko Pasākumu operators “Untitled pasākums”

16. augustā / 13.00 – 15.50
Esplanādē

IELU CIRKA
MĀKSLINIEKU
PRIEKŠNESUMI

Jautras un izklaidējošas ielu cirka
izrādes Čehijas un Somijas māksli
nieku izpildījumā aicina Rīgas svētku
apmeklētājus piedzīvot īstus brīnu
mus. Priekšnesumus sniegs ielu cirka
trupa Cluncer Circus, kā arī pieredzes
bagātais Čehijas cirka mākslinieks Ati
un viņa dibinātais Cirque Garuda no
Rīgas sadraudzības pilsētas Prāgas.

Programma
13.00 un 14.30 Cluncer Circus (Espo, Somija)
14.00 un 15.30 Cirque Garuda (Prāga, Čehija)
• Rīko RD IKSD Kultūras pārvalde sadarbībā ar biedrību I did It
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15. augustā / 23.00 – 16. augustā / 7.00
Rīgas centrā – Vecrīgā – Daugavā

LIELAIS XRACE RĪGAS PIEDZĪVOJUMS 2015

Populārais piedzīvojumu sacensību seriāls šogad svin jau sešu gadu jubi
leju. aSacensību pamatā ir orientēšanās, braukšana ar kalnu velosipēdu,
airēšana, speciālo uzdevumu veikšana, kā arī citi aizraujoši uzdevumi. Šīs
sacensības ir izaicinājums gan profesionāliem sportistiem, gan arī iesācē
jiem, ģimenēm un draugiem, kam patīk aktīvi kopā pavadīt laiku. Ikvienu
sagaida neaizmirstams piedzīvojums, pozitīvas emocijas un gandarījums
par paveikto!
• Rīko biedrība “Piedzīvojumu sacensību apvienība”

16. augustā / 11.00 – 14.00
Sporta un aktīvās atpūtas centrā

RĪGAS ATKLĀTAIS
ČEMPIONĀTS
UN JAUNATNES
MEISTARSACĪKSTES
SKRITUĻSLIDOŠANĀ

Sacensības tiek rīkotas, lai dotu
iespēju rīdziniekiem un pilsētas
viesiem iesaistīties sportiskās
aktivitātēs, kā arī, lai ikviens skri
tuļslidošanas entuziasts varētu
pārbaudīt savu sportisko meis
tarību un cīnīties par Rīgas čem
piona titulu. Sacensībās gaidīti
gan iesācēji, gan arī meistari, kas
startēs septiņās vecuma grupās,
piecās dažādās trasēs.
• Rīko RD IKSD Sporta
un jaunatnes pārvalde
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16. augustā / 12.00 – 18.00
Vērmanes dārzā

LĪVU DIENA – LĪVÕD PǞVA
Lai akcentētu Rīgas pirmiedzīvotāju atstāto vēsturisko un kultūras manto
jumu, Vērmanes dārzā ar plašu programmu tiks svinēta Līvu diena.
12.00 Koncertprogramma “Radām un rādām”. Piedalās: lībiešu ansamblis
“Līvlist”, folkloras draugu kopa “Skandinieki”, Ventspils lībiešu ansamblis
“Rāndalist”, Tārgales pagasta līvu folkloras kopa “Kāndla”, Latviešu Nacio
nālās kultūras biedrības Igaunijā folkloras kopa “Rēvele”, grupa “Nurmor
kestõr” un lībiešu bērnu nometnes “Mierlinkizt” dalībnieki.
14.30 Lībiešu dziedāšanas svētku koncerts “Āiga”. Lībiešu kormūzikas
dziesmas skanēs Salaspils jauktā kora “Lōja”, Rīgas kamerkora Ave Sol,
Latvijas Universitātes kora “Juventus”, Rīgas Kultūras un tautas mākslas
centra “Mazā ģilde” jauniešu kora “Balsis”, Limbažu kultūras nama jauktā
kora “Doma” un Liepupes pagasta kora “Pernigele” izpildījumā.
Cauri līvu laikam skanēs lībiešu tautasdziesmas, jaunrades un populāras
lībiešu melodijas, kuras izpildīs lībiešu grupa “Kalā jeng”, grupa re:public,
vokālais džeza ansamblis Assembly Singers, mūziķe Elizabeta Lāce un solis
tes Julgī Stalte un Marija Bērziņa. Vēl nedzirdētu skanējumu lībiešu mūzikai
piešķirs Latvijā pazīstami džeza mūziķi – pianists Madars Kalniņš un sak
sofonists Deniss Paškevičs ar pavadošo mūzikas grupu, bet svētku noslē
gumu kopīgi svinēsim ar lībiešu un somugru dančiem Julgī Staltes un fol
kloras kopas “Skandinieki” vadībā.
• Rīko biedrība “Kultūras perons” sadarbībā ar biedrību “Līvu (lībiešu) savie
nība (LĪVOD ĪT)” un kori “Lōja”
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16. augustā / 12.00 – 18.00
Vērmanes dārzā

LEJASKURZEMES LAUKU
SĒTA PILSĒTĀ
Pasākuma laikā ikvienam būs iespēja aplūkot mājdzīvniekus, tostarp īstu
bišu saimi, doties izjādēs ar ponijiem, spēlēt tradicionālas lauku sētas spē
les, nogaršot un iegādāties lauku labumus Lejaskurzemes zemnieku tir
dziņā.
Pilsētnieki varēs mēroties spēkiem dažādās atrakcijās – nest piena kannas,
stumt ratus un zāģēt malku tā, kā to darīja senlaikos. Dziesmas un rotaļas
piedāvās Rucavas etnogrāfiskais ansamblis un Rucavas kapela “Paurupīte”.
• Rīko biedrība I Did it
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Bērniem būs iespēja pašiem
zīmēt pastkarti vai krāsot
jau uzzīmētas pastkartes un
paņemt sev līdzi par piemiņu,
kā arī varēs iepazīt dzejnieka
PASĀKUMS “SENO
dzīvokli un piedalīties spēlē
“Saskaiti Čaka mājdzīvniekus
PASTKARŠU STĀSTS”
un bērnus”. Vecākiem tiks pie
dāvāts atsvaidzināt savas zinā
šanas par A. Čaka dzeju. Līdzās svētku norisēm, muzejā apskatāma past
karšu izstāde “Jānis un Jāņi”. Svētku programmas noslēgumā – Dailes teātra
aktiera Arta Robežnieka koncertprogramma ar Aleksandra Čaka dzeju.
16. augustā ieeja muzejā – bez maksas. • Rīko RD IKSD Rīgas pašvaldības
kultūras iestāžu apvienības Aleksandra Čaka memoriālais dzīvoklis-muzejs
16. augustā / 12.00 – 19.00
A. Čaka memoriālajā
dzīvoklī-muzejā

16. augustā / 12.00, 13.00 un 14.00
Ziedoņdārzā

CEREMONIJORĶESTRIS
“MIERS UN BĒRZIŅŠ”
UZ ORĶESTROPĒDA

Jautrai un līksmai
svētku noskaņai Zie
doņdārzā ikvienu prie
cēs unikālā un Latvijā
vienīgā mobilā tak
tiskā mūzikas palaiša
nas platforma – Orķes
tropēds jeb braucošās
klavieres.

Ceremonijorķestris svētku apmeklētājus priecēs ar visiem labi pazīsta
mām un iemīļotām melodijām, atskaņojot īpaši šim sastāvam komponē
tas Raimonda Paula dziesmas, kā arī pievērsīsies Edmunda Goldšteina,
Ivara Vīgnera, Elgas Īgenbergas un citu latviešu un aizrobežu komponistu
daiļradei. • Rīko RD IKSD Kultūras pārvalde sadarbībā ar Džeza orķestru
atbalsta biedrību
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16. augustā / 15.00 – 20.00
Grīziņkalna parkā, Vārnu ielā, Koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga”

PASĀKUMS “PA VĀRNU IELAS
REPUBLIKAS PĒDĀM”
Rīdzinieki aicināti aplūkot atjaunoto Grīziņkalna parku, iepazīt tā vēsturi un
kultūrvēsturiskās vērtības.
15.00 – 17.00 Grīziņkalna parkā – dekoratīvās baseina skulptūras “Lutausis”
atklāšana pēc restaurācijas (sadarbībā ar Rīgas pašvaldības aģentūru “Rīgas
pieminekļu aģentūra”).
Pūtēju orķestra “Auseklītis”, bērnu vokālās studijas “Kukaiņi” un mūziķu
Gunta Branča un Edmunda Brīvkalna koncerts, animācijas un tēlotājas
mākslas radošās darbnīcas, konkursi un spēles visai ģimenei – iepazīsim
“Vārnu ielas republiku”.
“Grīziņkalna parks laikmetu lokos” – stāsta Koka ēku renovācijas centra
“Koka Rīga” direktors Vladimirs Eihenbaums.
17.00 – 18.00 Ekskursija pa Vārnu ielu. Pulcēšanās Vārnu un Tallinas ielu
krustojumā.
18.00 – 20.00 Koka ēku renovācijas centrā “Koka Rīga” Krāsotāju ielā 12
Edmunda Jansona animācijas filma “Pavasaris Vārnu ielā”; režisores Adas
Neretnieces, scenārija autora Jāņa Plotnieka, operatora Zigurda Dūdiņa un
mākslinieka Herberta Līkuma 1970. gadā veidotā pilnmetrāžas filma “Vārnu
ielas republika”; dokumentālās filmas no cikla “Ielas garumā” (Vārnu/
Lauku iela 2010.)
• Rīko Rīgas Austrumu izpilddirekcija
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16. augustā / 12.00 – 22.00 • Spīķeru centrālajā laukumā

DAUGAVAS FOLKFESTIVĀLS UN SENĀS
RĪGAS KUĢI

Daugavas Folkfestivālu, kurā pulcēsies gan zināmas, gan mazāk pazīsta
mas grupas no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas, ieskandinās SIA “Latvijas
Koncerti” veidotais koncertuzvedums bērniem “Kā zvēri Daugavu raka”.
Pasaku mūzikā izstāstīs Ilga Reizniece (balss, vijole), Laima Jansone (kokle),
Krišjānis Bremšs (sitaminstrumenti), Andris Grunte (kontrabass), vokālās
studijas “Knīpas un Knauķi” mazie dziedātāji, kā arī Latvijas Universitātes
deju ansambļa “Dancītis” mazie dejotāji.
Programma
12.00
13.00
13.20
14.00
14.40
15.20
16.00
16.40
17.20
18.00
18.40
19.10
20.00
20.50
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Koncertuzvedums bērniem “Kā zvēri Daugavu raka”
Austra Pumpure un austrasbērni
Folkloras grupa “Kokle”
Postfolkloras grupa “Vecpilsētas dziedātāji”
Postfolkloras grupa “Teikas Muzikanti”
Postfolkloras grupa “Dārdi”
Folkloras grupa “Laiksne”
Folkloras grupa Žemyna (Lietuva)
Postfolkloras grupa Malva & Kirsipu (Igaunija)
Postfolkloras grupa “Rikši”
Muzikāla apvienība “KurpEja”
Folktronic grupa “Zari”
Muzikālā apvienība “Brāļi un māsas”
Postfolkloras grupa “Iļģi” un “Rīgas Danču kluba” dejotāji

12.00 – 18.00 SENĀS RĪGAS KUĢI
Festivāla norises ietvaros būs iespēja aplūkot senās Rīgas kuģus, kas atra
dīsies iepretī festivāla norises vietai Daugavā, Daugavas promenādes pie
stātnē. Interesenti varēs iepazīties ar senajiem kuģiem Pardus un Üxküll,
kādus savos braucienos pa Daugavu un Baltijas jūru laika posmā no 8. līdz
12. gadsimtam izmantoja Baltijas reģiona seno cilšu iedzīvotāji, kā arī uzzi
nāt vairāk par seno kuģotāju dzīvi informatīvajos stendos un improvizētajā
seno kuģotāju apmetnē. Tiem, kuri būs piedalījušies konkursā par sena
jiem kuģiem un atbildējuši pareizi uz jautājumiem, tiks dota iespēja doties
izbraucienā ar seno vikingu kuģi “Nameisis”.
• Rīko Austras biedrība, SIA “Latvijas Koncerti”, biedrība “Rīgas Spīķeri”,
biedrība Komturia-Riga
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16. augustā / 11.00 – 17.00
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā

RĪGAS OSTAS GADSIMTU
STĀSTI: FAKTI, LEĢENDAS,
DZĪVE UN MĀKSLA

12.00 – 17.00 Kolonnu zālē koncertprogramma “Senās mūzikas un dejas
koncertvirpulis – meistarklase ikvienam”. Piedalās senās mūzikas un dejas
ansambļi Ballare, “Magnolija”, “Galms”, Calendula, Canto, Ludus u.c.
11.00, 13.00, 15.00 Ekskursija latviešu, krievu un angļu valodā “Rīgas ostas
gadsimtu stāsti: fakti un leģendas”.
11.00 – 17.00 “Rīgas osta – Rīgas sirdspukstu kalve” – ekspresizstāde no
muzeja krājuma materiāliem.
“Manas ostas – Rīga un…” – radošā darbnīca, apmeklētāju kopīgi veidota
ekspresizstāde.
“Rīga, osta, kuģi, kuģotāji” – atjautības un erudīcijas zibensturnīri.
“Rīgas ostas krastā” – teatralizēti vēsturisks fotosalons.
Komunikācijas radošā darbnīca “Kā atrast kopīgu valodu ar citādo”. Vada
Anita Grūbe. • Rīko Latvijas Muzeju biedrība

15. augustā / 16.00 – 22.00
Mazajā ģildē

TEĀTRA KAFEJNĪCA
“RĪGA SPĒLĒ TEĀTRI
2015”

Rīgas amatierteātru festivāls
“Rīga spēlē teātri 2015” pie
dāvā apmeklēt teātra kafejnīcu,
kurā piedalīsies teātri no Rīgas,
Ventspils, Jūrmalas un Jelgavas.

Programmā: izrāde M. Zīverta
“Kāds, kas slēpjas tumsā”; dzies
mas no izrādes “Pūcesspieģelis”
(V. Zilvera mūzika un Aspazijas vārdi) un izrādes “Naktsstaigulis” (J. Kula
kova mūzika un J. Ziemeļnieka vārdi); programma Welcome to Cabaret!;
teatrāli muzikāls uzvedums par dzejnieces Ā. Elksnes emocionālo pasau
les skatījumu; improvizācijas pēc I. Ziedoņa epifāniju tekstiem. Kafejnīcas
radošo noskaņu papildinās grupa Boogie Drivers, Rīgas mākslas vingroša
nas kluba deju grupa un Rīgas amatierteātru aktieri.
• Rīko: RD IKSD Kultūras pārvalde un RD IKSD Kultūras un tautas mākslas
centrs “Mazā ģilde”
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16. augustā / 13.00, 15.00 un 17.00
Doma laukumā

IELU CIRKA TRUPAS
ENTR’ACT IZRĀDE
OROBORO

Oroboro (L’Ouroboros) ir Francijas
ielu cirka trupas Entr’Act krāšņa
muzikāla un dažādiem trikiem
piesātināta ielu izrāde viduslaiku
noskaņās.

Izrādes laikā apmeklētāji varēs klā
tienē redzēt un iepazīt dažādus
viduslaikos populārus un mītiskus
tēlus – faunus, elfus, burvjus, triku
meistarus un jokdarus, kas ne vien rādīs savu veiklību un dažādus acīm
neticamus “brīnumus”, bet aicinās ikvienu iekļauties jautrā un pārsteigumu
pilnā viduslaiku cirka piedzīvojumā. • Rīko biedrība I did it

16. augustā / 16.00 – 18.30
Kalnciema kvartālā

CIRKS FOLIE (Igaunija)

Kalnciema kvartālā viesosies cirka
studijas Folie mākslinieki no Igau
nijas, kas priecēs svētku apmeklē
tājus ar cirka izrādi, pēc kura ikvie
nam pašam būs iespēja izmēģināt
cirka mākslinieka arodu Folie prak
tiskajās darbnīcās.

16.00 Grupas Lost Monkeys and Dii izrāde “Ja nu...”, kurā uzstājas 11 līdz
14 gadus veci jaunieši. Pēc izrādes ikvienam interesentam, neatkarīgi no
vecuma un sagatavotības, profesionālu treneru vadībā būs iespēja pašam
iejusties cirka mākslinieku ādā, izmēģinot dažādus trikus cirka darbnīcās.
17.30 Cirka Folie VIU grupas akrobātiskais priekšnesums “Mans ceļš”. Pēc
izrādes ikvienam būs iespēja turpināt darboties cirka darbnīcās, žonglējot ar
bumbiņām, balansējot šķīvjus, virpinot diabolo, kā arī braucot uz vienriteņa
un staigājot pa virvi.
• Rīko SIA “BC manufaktūra”
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14. augustā / 11.30 – 21.30 • 15. augustā / 9.00 – 21.30
16. augustā / 9.00 – 20.00
Ķīpsalas izstāžu hallē, Rīgas Olimpiskajā sporta centrā un citviet

STARPTAUTISKAIS FLORBOLA TURNĪRS
UNIHOC RIGA CUP 2015
Lielākais atklātais tautas, bērnu un jauniešu florbola turnīrs Rīgā, kura laikā
sacensības norisināsies četrās sporta zālēs ar turnīra centrālo laukumu
Ķīpsalas izstāžu centrā. Sacensības notiks piecās dažādās grupās – vīriešu
Elites grupā (augstāka līmeņa spēlētāji), vīriešu grupā (zemāka līmeņa spē
lētāji un iesācēji), sieviešu grupā (gan iesācējas, gan spēlētājas ar iepriek
šēju pieredzi), kā arī zēnu U16 grupā un zēnu U14 grupā. Katrā grupā tiks
izspēlēts grupu turnīrs un play off izslēgšanas spēles.
Piedalīsies labākās Latvijas komandas, kā arī komandas no ārvalstīm.
• Rīko sabiedriskā labuma organizācija biedrība “Florbolam”
Airēšanas svētki “Nāc un
airē!” ir ikgadējas airēšanas
sacensības Rīgas pilsētas
iedzīvotājiem un viesiem,
un šogad tās notiks jau div
12. AIRĒŠANAS SVĒTKI
padsmito reizi. Sacensībās
“NĀC UN AIRĒ!”
piedalīsies arī to organiza
tori – pasaules čempions
Jefimijs Klementjevs, Olim
piskais čempions Ivans Klementjevs un pasaules čempione Aleksandra
Klementjeva, kā arī daudzi citi airēšanas sporta profesionāļi un vienkārši
entuziasti. • Rīko SIA “Brāļi Klementjevi”
16. augustā / 16.00 – 19.00
Pilsētas kanālā pie Latvijas
Nacionālās operas
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16. augustā / 19.00 – 23.00
Mežaparka Lielajā estrādē

ROKGRUPAS “BI-2” KONCERTS

Leģendārā Krievijas rokgrupa, kas Latvijā kļuva pazīstama ar grāvēju Skolz
skije uljici (“Slidenās ielas”), Mežaparka Lielajā estrādē sniegs neaizmirs
tamu šovu un prezentēs savu jauno albumu #16plus, ko paši uzskata par
savu labāko albumu. Tāpat koncertā skanēs visu laiku labākie grupas hiti.
“BI-2” koncertu atklās grupa Tesla Boy – vienīgā mūsdienu Krievijas grupa,
kas lepojas ar sistemātiskiem un regulāriem uzaicinājumiem vieskoncertos
ārpus valsts robežām.
Skatītājus koncertā gaida arī pārsteigums – īpašie viesi, kuru vārdus organi
zatori pagaidām neizpauž...
Biļetes uz koncertu var iegādāties “Biļešu servisa” kasēs.
• Rīko OU REMEROR
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16. augustā / 19.00 – 20.00
Mazajā ģildē

ŽANS BATISTS LULLI.
OPERA “VERSAĻAS GROTA”

Žana Batista Lulli opera “Versaļas grota” rakstīta Saules karalim Luijam XIV
un stāsta par to, cik karalis ir labs. Operu uzveda karaļa privātajā telpā tikai
viņam un pašiem tuvākajiem radiem, bet Rīgas svētku laikā to klausīties un
vērot unikālo iestudējumu varēs ikviens.
Operas atskaņojumā piedalās baroka orķestris Collegium Musicum Riga, kas
iestudējumos izmanto vienīgi baroka instrumentu kopijas un kura reper
tuārā vieta ir Latvijas vēsturiskajā teritorijā radītajai mūzikai; baroka koris
Collegium Choro Musici Riga un baroka deju grupa La Maison Noble Stellas
Upacieres vadībā. Pasākums norisinās Rīgas Vēsturiskās mūzikas un dejas
festivāla ietvaros.
• Rīko Rīgas Senās mūzikas centrs
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16. augustā / 19.00 – 21.00
Rīgas Kongresu namā

NIKOLAJS ĻEKAREVS UN
MOISEJS OGLU AR TEĀTRA ROMEN
ZVAIGZNĒM

Koncertā, kas notiks pirmā Starptautiskā Romu kultūras festivāla ietvaros,
uzstāsies leģendārā Maskavas čigānu muzikāli dramatiskā teātra Romen
trupa, Krievijas Nopelniem bagātais skatuves mākslinieks Nikolajs Ļekarevs
(pazīstams no filmām “Mans piemīlīgais, maigais zvērs”, “Melnās pērles”,
seriāla “Karmelita”) un Krievijas Tautas skatuves mākslinieks Moisejs Oglu
(pazīstams no filmām “Ievu krāsa” un “Mēs – čigāni”).
Koncertā skanēs smeldzīgas dziesmas un romances, būs ugunīgas dejas
un krāšņi tērpi, izcils vokāls un neapvaldāma izpildītāju enerģija, kas radīs
neaizmirstamu svētku atmosfēru!
Biļetes uz koncertu var iegādāties “Biļešu paradīzes” kasēs.
• Rīko biedrība “Romu kultūras centrs”
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14. augustā / 18.00 – 20.00 • 15. augustā / 12.00 – 20.00
16. augustā / 12.00 – 17.00
Origo Summer Stage Stacijas laukumā

KONCERTU CIKLS “DZIESMU TILTI
NO SIRDS UZ SIRDI”
Koncertu ciklā piedalās Rīgas pilsētas mākslinieciskie kolektīvi un viesu
kolektīvi. Koncertu vadmotīvs – draudzība, mīlestība, sapratne, tolerance,
savstarpējā cieņa.
14. augustā Dziesmu un sajūtu tiltus starp cilvēkiem veidos VEF Kultūras
pils izcilais vijolnieku ansamblis “Kantilēna”, Aleksandrs Kazakovs un grupa
“DA’BA” ar dziesmu programmu “Slepenā valoda” (Тайный язык), flautiste
Sniedze Prauliņa, II Latvijas Vīru vokālo ansambļu konkursa Grand Prix iegu
vēji – Kultūras un atpūtas centra “Imanta” vīru vokālā barbershop grupa
“Harmonija Rīgai” un šarmantā dziedātāja Olga Rajecka.
15. augustā Dziesmu tiltus starp tautām veidos Rīgā dzīvojošo dažādo
nacionālo biedrību mākslinieciskie kolektīvi, klausītājiem būs iespēja iepa
zīt gan ukraiņu, baltkrievu, krievu, armēņu, gan citu tautu tradīcijas. Kon
certa vadītāji Marianna Jode un Arnis Miltiņš.
16. augustā Bērnu, jauniešu, pieaugušo un senioru māksliniecisko kolek
tīvu koncerts: “Knīpas un Knauķi”, Poppy, “Podziņas”, “Tu un es”, šarmanto
vecmāmiņu ansamblis “Krētas freskas” un daudzi citi. Koncertā skanēs
programma “Dziesmu spēks”, kur kopā ar pavadošo grupu uzstāsies Rīgas
pilsētas bērnu vokālās grupas, kā arī Jeļenas Švilpes dziesmu cikls “Oda
Rīgai”. Koncerta vadītāja Zoja Heimrāte.
• Rīko Tirdzniecības centrs Origo, RD IKSD Kultūras pārvalde
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Irinas Voroņinas (Sankt
pēterburga, Krievija) per
sonālizstādē būs iespēja
iepazīties ar šobrīd tekstil
STARPTAUTISKĀ
mozaīkas nozarē populāra
virziena – art quilts – dar
TEKSTILMOZAĪKAS
IZSTĀDE “RĪGAS VASARA” biem. Atsevišķu ekspozī
cijas daļu veidos Lietuvas
rokdarbnieku darbi un šuj
mašīnu koncerna Bernina
konsultanta Volfganga Eibiša kolekcija “Kaklasaites” – patchwork tehnikā
veidotas kaklasaites. Šīs ekspozīcijas daļas atklāšana notiks 15. augustā
plkst. 17.00. Izstāde apskatāma līdz 23. augustam. • Rīko RD IKSD Rīgas
pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Kultūras centrs “Iļģuciems”
14. – 16. augustā / 10.00 – 18.00
Rīgas Kultūras centrā “Iļģuciems”

Festivāla apmeklētāji varēs novēr
tēt Latvijas autoru tekstilmoza
īkas darbu izstādi “Krāsu sim
fonija”, starptautiskā mini
kviltu
konkursa Piano & forte darbu
7. STARPTAUTISKAIS
izstādi, Latvijas skolēnu konkursa
TEKSTILMOZAĪKAS
“Mana dziesma” darbu izstādi,
EQA dalībvalstu 2014. gada mini
FESTIVĀLS “RĪGAS
kviltu izstādi “Dārzs gadalaikos –
TEKSTILMOZAĪKA
ziema, vasara, rudens, pavasaris”,
2015”
starptautisko izstādi “Apģērbs
un aksesuāri”, kas tiks atklāta ar
modes defilē 15. augustā plkst. 12.00, “Tērpu dizaina kolekcijas” (Krievija) piedā
vāto izstādi, Mihaelas Grigoleitas (Michaela Grigoleit, Vācija) darbu izstādi “Krāsu
spēks” un Minhenes Grobenzell grupas 3D projektu “Mežs”. 15. augustā festivāla
ietvaros notiks radošā darbnīca bērniem.
15. augustā / 12.00 – 19.00
16. augustā / 9.00 – 19.00
Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”

• Rīko biedrība “Latvijas tekstilmozaīka”
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Izstāde ir stāsts par Dziesmu
svētku tradīcijas attīstību sais
tībā ar tautas pašapziņas vei
došanos un tautas tērpu kā
IZSTĀDE “LATVISKĀS
vienu no tautas pašapziņas
izteiksmes formām. Ekspozī
DVĒSELES RAKSTI”
ciju veido 24 novadu tautas
tērpu vizuālas grupas. “Latvis
kās dvēseles raksti” atklājas gan audiovizuālajā noformējumā videoekrā
nos, gan īpašos skaņas risinājumos, kas gan vēsturiski, gan konceptuāli
atspoguļo dziesmas un dejas nozīmi latviešu dzīves, laika un telpas uztverē.
14. – 16. augustā / 11.00 – 18.00
Izstāžu zālē “Rīgas mākslas telpa”

• Rīko Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar RD IKSD Rīgas paš
valdības kultūras iestāžu apvienību, projekta vadītāja Linda Rubena, māk
slinieks Jurģis Krāsons, satura koncepta autori – Valdis Celms un Toms Skā
bardis. Rīgas svētku dienās ieejas maksa izstāžu zālē EUR 2,00.
Stenda modeļu izstādē būs re
dzami modeļi no Igaunijas, Lie
tuvas, Zviedrijas, Somijas, Krie

vijas, Baltkrievijas, Polijas, Čehijas
un Latvijas: 700 tanku modeļi
STARPTAUTISKĀ
un I un II pasaules kara ainu
STENDA MODEĻU
attēlojums, varēs vērot arī radio
vadāmo tanku paraugdemons
IZSTĀDE GOLDEN
trējumus. Ikvienam interesentam
MODEL 2015
būs iespēja iejusties komandiera
lomā galda spēlē – kaujā starp
vācu un amerikāņu armiju cīņā par Normandiju II pasaules kara laikā. Savu
kārt čehu māksliniece Iva Honkova priecēs ar neparastiem, fantāziju pil
niem gleznojumiem par militārās aviācijas tēmu I un II pasaules kara laikā.
Ieeja bez maksas. • Rīko Latvijas Kara muzejs
14. un 15. augustā / 10.00 – 16.00
16. augustā / 10.00 – 15.00
Latvijas Kara muzejā
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14. un 15. augustā / 10.00 – 19.00 • 16. augustā / 12.00 – 19.00
Rīgas Sv. Pētera baznīcā

IZSTĀDE “OSVALDS ZVEJSALNIEKS.
LATGALE. PLENĒRI. KOLĒĢI.”
Par īpaši spilgtu latviešu gleznotāja Jāzepa Pīgožņa dzimtās Latgales atspo
guļojumu glezniecībā, šogad iedibinātās “Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas
ainavu glezniecībā” ietvaros, Rīgas dome piešķīra savu simpātiju balvu pro
fesoram Osvaldam Zvejsalniekam, dāvinot iespēju izveidot personālizstādi
Rīgas Sv. Pētera baznīcā. Izstādē ir vairāku mākslinieku kopīgi veidota eks
pozīcija, kurā atspoguļojas Latgales daba, dievnami un katedrāles, krāsainās
mazpilsētas, klusās dabas. Ekspozīcija balstās uz darbiem, kuru ierosmes vai
pat galarezultāts tapis dabas studiju laikā plenēros Latgales novados. Rīgas
svētku laikā izstāde apmeklējama bez maksas. • Rīko RD IKSD Rīgas pašvaldī
bas kultūras iestāžu apvienības Rīgas Sv. Pētera baznīcas pārvalde
Latviešu tēlnieces Ēvī Upe
nieces 90 gadu jubilejas per
14. un 15. augustā / 10.00 – 19.00
sonālizstāde ir satikšanās ar
16. augustā / 12.00 – 19.00
vienkopus pulcētiem viņas
Rīgas Sv. Pētera baznīcā
radošā darba izcilākajiem pa
IZSTĀDE “ĒVĪ UPENIECE.
raugiem, kā arī jaunākās, īpaši
izstādei radītās skulptūras.
TĒLNIECĪBA”
Mākslinieces darbi uzrunā ar
harmonisko formu un tiem piemītošo emocionalitāti. Strādājot stājtēlnie
cībā un mazajās formās, nu jau septiņdesmit radošus gadus Ēvī Upeniece
veido tēlus un motīvus, kas vēsta par mūžīgi aktuālām tēmām un vispārcil
vēciskām vērtībām. Rīgas svētku laikā izstāde apmeklējama bez maksas.
• Rīko RD IKSD Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas
Sv. Pētera baznīcas pārvalde, Rīgas mākslas telpa
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14. – 16. augustā / 10.00 – 18.00
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza teritorijā

SVĪTRAINĀS DIENAS ZOODĀRZĀ 2015

Svītrainās dienas Zoodārzā piedāvās izziņas takās un aizraujošās spēlēs gūt
jaunas atklāsmes par līniju, rakstu un plankumu nozīmi dzīvnieku pasaulē.
10.00 – 18.00 Izziņas taka “Krāsas un raksti” iepazīstinās ar dzīvnieku
“tērpu” dažādību un to nozīmi.
12.00 – 16.00 Radošajā darbnīcā “Slēpties, mānīties vai brīdināt?” ikviens
būs aicināts aktīvi rosīties, lai atklātu svītru un rakstu nozīmi dzīv
nieku pasaulē.
11.30 – 14.15 Dzīvnieku publiskās barošanas demonstrācijas atklās intere
santus zooloģiskā dārza iemītnieku dzīves stāstus.
Rīgas svētku laikā ieejas biļešu pamatcenām Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā
dārzā atlaide EUR 1,00.
• Rīko RP SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs”

62

63

SVĒTKUS RĪKO
Rīgas dome
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
sadarbībā ar
Rīgas brīvostas pārvalde
Nodibinājums “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”
informatīvi atbalsta
Uzziņu dienests 1188
Izdevējs
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
Sagatavoja Una Griškeviča, Ineta Zalāne, Dzintra Oga-Vasule
Grafiskais dizains: Egils Mednis
Izmantota “Rīgas svētku 2015” pasākumu rīkotāju iesniegtā
informācija, grafiskais dizains un publicitātes foto
RD IKSD, 2015

Foto
Jānis Deinats
Baiba Pūpola
Andrzej Radomski
Arturs Martinovs
Aļesja Zvejniece
Zigismunds Zālmanis
Toms Elnionis
Mārtiņš Otto
Andrejs Zavadskis
Reinis Rudzītis
Gunta Duka
Live Rīga
Reinis Oliņš

Evita Gūtmane
Una Griškeviča
Daugavas muzeja arhīvi
Renārs Koris
Jānis Pitens
Anrijs Pozarskis
Ieva Benefelde
Juris Kalniņš
Māris Rožāns
Anna Bozina
Andris Barbāns
Aivars Liepiņš
Irina Voroņina

