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Rīgai ir torņi un Rīgai ir tilti.
Tilti, kas savieno kreiso un labo krastu, senatni un nākotni.
Tieši šogad aprit 300 gadu, kopš uzbūvēts Plosta tilts pār Daugavu.
Pirmais tilts pierādījis rīdziniekiem, ka viss ir iespējams! Apaļa
jubileja aprit arī Rīgas Dzelzceļa tiltam, kurš 1914. gadā atklāja
rīdziniekiem jaunu saskarsmes veidu ar pasauli. Šogad Rīga ir
Eiropas kultūras galvaspilsēta, vienojot cilvēkus, pilsētas un valstis
sapratnē par mums kopīgajām kultūras vērtībām.
Šogad Rīgas svētkus ieskandinās Raimonds Pauls un pūtēju orķestris
“Rīga”. Daudzveidīga muzikālā programma no senās mūzikas līdz folkam
un džezam priecēs klausītājus visu nedēļas nogali. Rīgā viesosies akrobātu
teātris no Austrālijas, kā arī ielu teātra trupas no Čehijas
un Nīderlandes. Tirgus un cirks – Doma laukumā, viduslaiku
amatnieku darbnīcas – pie Pēterbaznīcas.
Svētku uguņošana šogad jau sestdienas vakarā, bet svētdien
visu vecumu bērnus gaidīs aizraujošas radošās darbnīcas,
spēles un atrakcijas gan krastmalā, gan Vērmanes dārzā,
gan Spīķeros, gan Kalnciema kvartālā.
Rīgas svētku ietvaros notiks arī Ostas svētki, sporta sacensības
ūdenī un uz zemes, aviācijas salidojums Spilvē un vēl daudz
citu notikumu gan centrā, gan citās apkaimēs!
Svinēsim svētkus, svinēsim Rīgu!
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MĪĻIE RĪDZINIEKI, CIENĪJAMIE GALVASPILSĒTAS VIESI!
Pilsētas svētki ir viena no tām tradīcijām, kas pēdējos
gados cieši iesakņojusies Rīgas vasarā. Tie ir visiem
pieejami, daudzveidīgi, līksmi svētki, kas sniedz mums
iespēju piedalīties dažādās kultūras un izklaides norisēs,
kā arī īpaši spilgti ieraudzīt Latvijas galvaspilsētas sevišķo
pievilcību un savdabīgumu. Mēs priecājamies, ka šogad,
kad esam Eiropas kultūras galvaspilsēta, varam tālu
pasaulē parādīt savas bagātīgās kultūras vērtības,
Rīgas īpašo gaisotni. Pilsētas dzimšanas dienas svinības
ir laiks, kad ikviens var apliecināt – mēs mīlam savu Rīgu,
mēs lepojamies ar to! Plašajā svētku programmā visi
rīdzinieki un pilsētas viesi atradīs sev kaut ko saistošu
un interesantu.
Būsim kopā ar savu pilsētu, svinēsim svētkus kopā!
Nils Ušakovs
Rīgas domes priekšsēdētājs

ŠODIEN VARAM AR PRIEKU UN LEPNUMU TEIKT –
RĪGAI IR JAU 813. DZIMŠANAS DIENA!
Šī dzimšanas diena ir īpaša, jo šogad mūsu visu galvaspilsēta
ir arī Eiropas kultūras galvaspilsēta. Tas ir mūsu kopīgs
nopelns un arī kopīga atbildība – Rīgai ir pievērsta visas
pasaules uzmanība. Droši varu teikt, ka mēs šo nozīmīgo
pārbaudījumu līdz šim esam godam izturējuši. Mēs visi esam
krietni pastrādājuši, lai mūsu ikdiena būtu labāka, lai mūsu
Rīga būtu labāka. Un pēc kārtīgi padarīta darba ir laiks atpūtai
un svinībām. Tā ir mūsu – visu rīdzinieku dzimšanas diena, un
katrs no mums ir šo svētku dalībnieks. Aicinu baudīt šos svētkus,
smelties vienam no otra pozitīvas domas, būt lepniem par
mūsu Rīgu, un būt arī atvērtiem un viesmīlīgiem
saimniekiem mūsu viesiem.  
Sveicu jūs visus mūsu kopējā dzimšanas dienā!
Andris Ameriks
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks
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Programma

12.00 – 17.00 laukumā pie Rīgas
Kongresu nama NISSAN NORDE
CARTOON RALLIJS 44. lpp.

Sestdiena, 16. augusts
9.00 – 19.00 Lucavsalas atpūtas zonā

“LUCAVSALAS KAUSS” PLUDMALES
VOLEJBOLĀ 24. lpp.

10.00 – 18.00 Lucavsalas atpūtas zonā

STARPTAUTISKĀS ADŽILITĪ SACENSĪBAS
“RIGA CUP 2014” 25. lpp.

10.00 – 23.00 Doma laukumā

Piektdiena, 15. augusts
10.00 – 23.00 Strazdumuižas parkā

STRAZDUMUIŽAS CIEMATA SVĒTKI

22. lpp.

12.00 – 17.00 Daugavas akvatorijā aiz

Vanšu tilta starp Andrejsalu un Ķīpsalu
RĪGAS KAUSS BURĀŠANĀ 2014 26. lpp.

12.00 – 21.00 Rīgas Kultūras un tautas

mākslas centrā “Mazā Ģilde”, Pamatskolā
“Rīdze”, Rīgas Tehniskajā universitātē
VII STARPTAUTISKAIS BĒRNU UN
JAUNIEŠU TEĀTRU FESTIVĀLS
“BALTIJAS ZVANS” 41. lpp.

13.00 – 24.00 Lucavsalas atpūtas zonā

“LUCAVSALAS KAUSS” PLUDMALES
VOLEJBOLĀ 24. lpp.

VECRĪGAS TIRGUS “TILTS CAURI
LAIKIEM – NO DUKĀTA LĪDZ EIRO”

16. lpp.

10.00 – 18.00 Lidostas “Spilve” teritorijā

12.00 – 18.00 Rīgas kanāls un tā abi krasti
posmā no Bastejkalna līdz LNO ēkai
KANĀLA REGATE 2014 – RĪGAS
BRĪVOSTAS KAUSS 45. lpp.

13.30 – 22.00 Rīgas Doma dārzā

centra “Imanta”
BRĪVDABAS PASĀKUMS
“IMANTA – VIETA AR VĀRDU!” 38. lpp.

12.00 – 19.30 Stacijas laukumā

uz Origo Summer Stage skatuves
KONCERTPROGRAMMA “DZIESMU TILTI”

48. lpp.

10.00 – 18.00 Farmācijas muzejā

13.00 – 16.00 Rīgas Sv. Pētera baznīcā
SENĀS MŪZIKAS KONCERTI 17. lpp.
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Berga Bazārā, Spīķeru kvartālā, Kaņepes
Kultūras centrā
IELU MŪZIKAS DIENA 49. lpp.

14.00 – 20.00 Rīgas Kultūras un tautas
mākslas centrā “Mazā Ģilde”
VII STARPTAUTISKAIS BĒRNU UN
JAUNIEŠU TEĀTRU FESTIVĀLS
“BALTIJAS ZVANS” 41. lpp.

16. lpp.

19.00 Rātslaukumā

11.00 – 17.00 Daugavas akvatorijā

V.O.S.A. THEATRE “HIGH DREAMING”

29. lpp.

15.00 – 23.00 Rīgas

VECRĪGAS TIRGUS “TILTS CAURI
LAIKIEM – NO DUKĀTA LĪDZ EIRO”

starp Vanšu un Akmens tiltu
LATVIJAS MATCH RACE ČEMPIONĀTS
2014, RĪGAS KAUSA IZCĪŅA 26. lpp.

ANSAMBLIS “DÉCALAGES” 29. lpp.

12.00 – 13.00 Biķernieku kompleksā

13.00 – 23.00 11. novembra krastmalā

SVĒTKU IESKAŅAS KONCERTS
“RĪGAS VITRĀŽAS” 9. lpp.

14.00 – 21.00 Vecrīgā, Bastejkalnā,

No 16. augusta 15.00
līdz 17. augusta 15.00 laukumā
pie Latvijas Nacionālās operas
DIENNAKTS BASKETBOLA TURNĪRS
“KRASTU MAČS” 47. lpp.

11.00 – 19.00 Laukumā pie Rīgas

20.00 – 21.30 Vērmanes dārza estrādē

MŪZIKA DOMA DĀRZĀ 18. lpp.

PRĀGA RĪGAI! PRĀGAS IELU TEĀTRI
13.00 un 15.00 Vērmanes dārzā

16.00 – 19.00 Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”

48. lpp.

PASĀKUMS “PIRMS 100 GADIEM
ALBERT’ IELĀ” 35. lpp.

11.00 – 22.00 pie Sv. Pētera baznīcas

Porcelāna muzeja
VEIDOŠANAS UN APGLEZNOŠANAS
DARBNĪCA “MĪLU RĪGU” 51. lpp.

17.30 – 20.30 Stacijas laukumā uz Origo
Summer Stage skatuves
KONCERTPROGRAMMA “DZIESMU TILTI”

PASĀKUMS “TILTI UN PĀRIGĀJĒJI”

34. lpp.

12.00 – 23.00 pie Kultūras un atpūtas

pie Republikas laukuma 1
PILSĒTAS ZIŅĢE CITADELĒ 49. lpp.
RĪGAS DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
PIEŅEMŠANA PAR GODU 2014. GADA
ZELTA KĀZU JUBILĀRIEM 8. lpp.

13.00 – 17.00 Jāņa Akuratera muzeja dārzā

13.00 – 18.00 Alberta ielā

Pulvertorņa LATGALES PĀRSTĀVNIECĪBAS
KIRMAŠS RĪGĀ 36. lpp.

sporta bāze – Brīvības iela – Raiņa
bulvāris – 13. janvāra iela – 11. novembra
krastmala
SENO SPĒKRATU UN MOTOCIKLU
PARĀDES BRAUCIENS 15. lpp.

15.00 – 1.00 Eksporta ielas posmā

MŪZIKAS FESTIVĀLS “RIGA FUNK FEST”

31. lpp.

12.00 – 19.00 Torņa ielā 4, laukumā pie

LIDOSTAI “SPILVE” – 60 27. lpp.

PASĀKUMS “ALĶĪMIJAS NOSLĒPUMUS
ATKLĀJOT…” 50. lpp.

20.00 – 2.00 Spīķeru centrālajā laukumā

11.00 – 16.00 Konventa sētā pie Rīgas

12. lpp.

12.00 – 17.00 Daugavas Akvatorijā aiz
Vanšu tilta starp Andrejsalu un Ķīpsalu
RĪGAS KAUSS BURĀŠANĀ 2014 26. lpp.

13.00 – 17.00 Spīķeru centrālajā laukumā

RĪGAS ROTAĻAS. SAPŅU TILTI 10. lpp.

15.30 – 1.00 Eksporta ielas posmā
pie Republikas laukuma 1
PILSĒTAS ZIŅĢE CITADELĒ 49. lpp.

PASĀKUMS “RĪGAS TILTU GAISMA”

Kongresu nama
DROŠAS BRAUKŠANAS ATRAKCIJU
PARKS 44. lpp.

12.00 – 18.00 Vērmanes dārzā

centrā – Vecrīgā – Pārdaugavā – Daugavā
LIELAIS XRACE RĪGAS PIEDZĪVOJUMS
2014 – PILSĒTAS ORIENTĒŠANĀS
SACENSĪBAS 46. lpp.

RĪGAS SVĒTKI SPĪĶEROS

RĪGAS SVĒTKU RESTORĀNS 31. lpp.

13.00 – 17.00 Maskavas ielā 6,
pie Spīķeru laukuma
RADOŠĀS DARBNĪCAS
“UZCEL SAVU TILTU!” 30. lpp.
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16.00 – 22.00 Arkādijas parkā

ARKĀDIJAS DĀRZA FOLKFESTIVĀLS

23. lpp.

19.00 – 23.00 Vērmanes dārzā
KONCERTPROGRAMMA
“RETRO VAKARS” 9. lpp.

19.00 – 22.40 Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”
KONCERTPROGRAMMA
“VISI TILTI VED UZ RĪGU!” 21. lpp.

12.00 – 16.30 Stacijas laukumā uz Origo
Summer Stage skatuves
KONCERTPROGRAMMA “DZIESMU TILTI”
48. lpp.

PRĀGA RĪGAI! PRĀGAS IELU TEĀTRI

11.00 Doma laukumā

DUETS “THE TRICK BROTHERS” 29. lpp.
13.00 Vērmanes dārzā
DUETS “THE TRICK BROTHERS” 29. lpp.
15.00 Rātslaukumā
V.O.S.A. THEATRE “HIGH DREAMING”
29. lpp.

11.00 – 15.00 Sporta un aktīvās atpūtas
centrā Uzvaras bulvārī 15
RĪGAS ČEMPIONĀTS UN
JAUNATNES MEISTARSACĪKSTES
SKRITUĻSLIDOŠANĀ 55. lpp.

11.00 – 17.00 Rīgas vēstures un

Svētdiena, 17. augusts
10.00 – 17.00 Daugavas akvatorijā

starp Vanšu un Akmens tiltu
LATVIJAS MATCH RACE ČEMPIONĀTS
2014, RĪGAS KAUSA IZCĪŅA 26. lpp.

10.00 – 17.00 Lucavsalas atpūtas zonā

STARPTAUTISKĀS ADŽILITĪ SACENSĪBAS
“RIGA CUP 2014” 25. lpp.

11.00 – 16.00 Daugavas Akvatorijā aiz

Vanšu tilta starp Andrejsalu un Ķīpsalu
RĪGAS KAUSS BURĀŠANĀ 2014 26. lpp.

12.00 – 17.00 Lucavsalā PASĀKUMS

BĒRNIEM “RĪGA LAIKU LAIKOS” 53. lpp.

10.00 – 18.00 Doma laukumā

VECRĪGAS TIRGUS “TILTS CAURI
LAIKIEM – NO DUKĀTA LĪDZ EIRO”

16. lpp.

10.00 – 18.00 Kalnciema kvartālā

“DARI PATS” IZGUDROJUMU FESTIVĀLS

54. lpp.

11.00 – 18.00 pie Sv. Pētera baznīcas
VECRĪGAS TIRGUS “TILTS CAURI
LAIKIEM – NO DUKĀTA LĪDZ EIRO”

16. lpp.

kuģniecības muzejā
RĪGAS GADSIMTU STĀSTU TILTI: FAKTI,
LEĢENDAS, MŪZIKA UN DEJA 42. lpp.

10.00 – 18.00 Laukumā pie Rīgas

Kongresu nama
DROŠAS BRAUKŠANAS ATRAKCIJU
PARKS 44. lpp.

11.00 – 18.00 Elkor stadionā

Brīvības gatvē 201
LOK PREZIDENTA KAUSA IZCĪŅA
PLUDMALES VOLEJBOLĀ “KING OF THE
BEACH” UN “QUEEN OF THE BEACH”

24. lpp.

RĪGAS SVĒTKI SPĪĶEROS

12.00 – 13.00 Maskavas ielas 4. nama

iekšpagalmā IZRĀDE BĒRNIEM
“KĀ SAULE GADĪJĀS” 32. lpp.
13.00 – 17.00 Restorānā “Dārzs” Spīķeros
DĀRZA ORIGAMI UN PĀRVĒRTĪBU
RADOŠĀS DARBNĪCAS BĒRNIEM 32. lpp.
12.00 – 18.00 Spīķeru laukumā
“STARP MAŠĪNĀM, MOTORIEM,
MEITENĒM” (M. ČAKLAIS) 33. lpp.
12.00 – 18.00 pie nama Maskavas 12k – 3
RADOŠĀS DARBNĪCAS “3D TILTI” 32. lpp.

12.00 – 18.00 11. novembra krastmalā

PASĀKUMS “TILTS UZ BĒRNĪBU” 14. lpp.

12.00 – 18.00 Vērmanes dārza estrāde

un teritorija RĪGAS ROTAĻAS. CEĻOJUMS
LEĻĻU PARKĀ 11. lpp.

12.00 – 16.40 Ķengaraga promenādē
NOTIKUMU KARUSELIS 39. lpp.

Izstādes
10.00 – 16.00 Rīgas Austrumu
izpilddirekcijas Koka ēku renovācijas
centrā “Koka Rīga»
RĪGAS KOKA ARHITEKTŪRA
UN TĀS SAGLABĀŠANA 60. lpp.
10.00 – 18.00 Rīgas Kultūras centrā

12.00 – 18.00 Mazā Kalna ielas skvērā

PASĀKUMS “LATVIJAS ZIRGI SENĀK
UN TAGAD” 58. lpp.

“Iļģuciems” Lidoņu ielā 27 k. 2
STARPTAUTISKĀ TEKSTILMOZAĪKAS
IZSTĀDE “RĪGAS VASARA” 37. lpp.

12.00 – 18.00 Aleksandra Čaka
memoriālajā dzīvoklī-muzejā
PASĀKUMS “IEPAZĪSTI ALEKSANDRU
ČAKU!” 34. lpp.

16. un 17. augustā 11.00 – 17.00
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā
STARPTAUTISKA GOBELĒNU MĀKSLAS
IZSTĀDE “ARTAPESTRY3” 43. lpp.

12.00 – 18.00 Rīgas Riteņbraukšanas

16. augustā 12.00 – 18.00
17. augustā 10.00 – 17.00
Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”
FESTIVĀLS “RĪGAS TEKSTILMOZAĪKA
2014” 40. lpp.

skolas BMX trase Ostas prospektā 7
RĪGAS 2014. GADA KAUSA IZCĪŅA BMX

57. lpp.

12.00 – 19.00 Rīgas Kultūras un tautas
mākslas centrā “Mazā Ģilde”
VII STARPTAUTISKAIS BĒRNU UN
JAUNIEŠU TEĀTRU FESTIVĀLS
“BALTIJAS ZVANS” 41. lpp.
13.00 – 16.00 Farmācijas muzejā

PASĀKUMS “VESELĪBAS ABC” 50. lpp.

14.00 – 18.00 Rīgas Doma dārzā
MŪZIKA DOMA DĀRZĀ 18. lpp.

16.00 – 19.00 Pilsētas kanālā

pie Latvijas Nacionālās operas
AIRĒŠANAS SVĒTKI “NĀC UN AIRĒ”

56. lpp.

Visās svētku dienās
10.00 – 18.00 Rīgas Zooloģiskajā dārzā

SVĪTRAINĀS DIENAS ZOODĀRZĀ 2014

15. augustā 19.00 – 21.00
16. augustā 12.00 – 18.00
17. augustā 12.00 – 18.00
kim? Laikmetīgās mākslas centrā
IZSTĀDE “ESPENA – ĶEMERI” 33. lpp.
15. augustā 19.30 – 1.00 uz AB dambja,
peldošajā mākslas centrā “Noass”
16. augustā 17.30 – 1.00 Kronvalda parkā
17. augustā 12.00 – 17.00 uz AB dambja,
peldošajā mākslas centrā “Noass”
14. STARPTAUTISKAIS LAIKMETĪGĀS
UN VIDEOMĀKSLAS FESTIVĀLS
“ŪDENSGABALI” 28. lpp.
15., 16., 17. augustā 10.00 – 19.00
Saules muzejā Vaļņu iela 30
SAULAINĀS DARBNĪCAS
50. lpp.

59. lpp.

Pilna svētku programma www.rigassvetki.lv

16. un 17. AUGUSTĀ SABIEDRISKAIS
TRANSPORTS RĪGĀ BEZ MAKSAS
Pasākumu programmā iespējamas izmaiņas un papildinājumi

RĪGAS DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA PIEŅEMŠANA
PAR GODU 2014. GADA ZELTA KĀZU JUBILĀRIEM

SVĒTKU IESKAŅAS KONCERTS
“RĪGAS VITRĀŽAS”

15. 08. / 16.00 – 19.00
Kultūras pilī
“Ziemeļblāzma”

15. 08. / 20.00 – 21.30
Vērmanes dārza estrādē

Svētku sarīkojumā pārus, kas laulībā nodzīvojuši 50 gadus,
sveiks Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs, pasniedzot
goda rakstus un piemiņas veltes. Pasākumu vadīs Haralds
Burkovskis, muzikālu sveicienu jubilāriem sniegs solists Dau
mants Kalniņš. Ieeja lūgtiem viesiem.
Rīko: Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncert
organizācija “Ave Sol” sadarbībā ar Rīgas pilsētas dzimtsa
rakstu nodaļu

Rīko: RD IKSD Profesionālais pūtēju orķestris “Rīga”

RETRO VAKARS
VĒRMANĒ
16. 08. / 19.00 – 23.00
Vērmanes dārza estrādē
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Profesionālais pūtēju orķestris “Rīga” svētku ieskaņas kon
certā saspēlēsies ar maestro Raimondu Paulu, solistiem Aiju
Vītoliņu un Daumantu Kalniņu. Skanēs Raimonda Paula es
trādes dziesmu cikls “Vecās Rīgas vitrāžas” ar Jāņa Petera
vārdiem, Viļņa Šmīdberga aranžējumā pūtēju orķestrim. Kon
certa noslēgumā izskanēs Raimonda Paula vokālās kompozī
cijas.

Spēlēs diksilends “Rīga Retro”, Valmieras teātra aktieri un
kvartets “Undertango” aicinās padejot “Bellacord” melodiju
pavadījumā, Dailes teātra aktieri dziedās latviešu estrādes
dziesmas koncertā “Brauciet lēnām pār tiltu, draugi!”.
Rīko: Biedrība “I Did It”
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RĪGAS ROTAĻAS. SAPŅU TILTI
16. 08. / 12.00 – 18.00
Vērmanes dārzā

Bērni radošajās darbnīcās iepazīs Rīgas apkaimes – spēlējo
ties ar Čiekurkalna čiekuriem, pārvēršot mākslas darbos Pļav
nieku pļavas un Purvciema purvu. Parka viesus izklaidēs ielu
teātra trupa “Close Act” no Nīderlandes.
Skatuves programma
12.00 Džanni Rodari “Sīpoliņa piedzīvojumi”
Rīgas Skolēnu pils teātra “Zīļuks” izrāde
13.00 “Skaitļu pasaule”
Bērnu un jauniešu ansambļa “Momo”
koncertuzvedums
14.00 “Lidojošais lauva”
Taivānas dejas teātra “Team-Win Lion Dance Theatre”
izrāde
15.00 Perkusionista Nila Īles koncerts Āfrikas ritmos
16.00 Kvartets “Brokastis četratā” un Aija Vītoliņa
17.00 Mūziķu apvienība “Nepieradinātā folka orķestris”
12.00 – 18.00 Maizes iela
Maizniekmeistari un maizes ražotāji iepazīstinās ar veselīgu
maizi, ceps maizi, piedāvās degustācijas un iesaistīs apmeklē
tājus dažādās aktivitātēs.
12.00 – 18.00 Zināšanu pagalms
Jaunie Latvijas Universitātes zinātnieki un studenti atraktīvā
veidā iepazīstinās apmeklētājus ar zinātnes pasauli.
16. un 17. augustā 12.00 – 20.00 Grāmatu iela
Jaunu grāmatu atvēršanas, tikšanās ar to autoriem, īpaši pa
sākumi un konkursi bērniem. Piedalīsies vairāk nekā 30 Lat
vijas izdevniecības ar plašu grāmatu klāstu.
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RĪGAS ROTAĻAS.
CEĻOJUMS LEĻĻU PARKĀ
17. 08. / 12.00 – 18.00
Vērmanes dārza estrādē
un teritorijā

Varēs uzzināt, kā top izrādes Latvijas Leļļu teātrī, veidot lelles
un iestudēt pasakas, iepazīt leļļu kino aizkulises. Rotaļās un
spēlēs aicinās Liepājas Leļļu teātra aktieru atveidotie pasaku
tēli. Parka viesus izklaidēs ielu teātra trupa “Close Act” no
Nīderlandes.
Skatuves programma:
12.00 Lielo leļļu un talismanu svētku atklāšana
13.00 “Ruksīšu piedzīvojumi”. Jūrmalas teātra leļļu izrāde
14.00 “Īkstīte”. “Latvijas Koncertu” koncertiestudējums
15.00 “Lidojošais lauva”. Taivānas dejas teātra “Team-Win
Lion Dance Theatre” izrāde
16.00 “70 gadi Rīgas sirdī”. Latvijas Leļļu teātra koncerts
17.00 “Burvis no Oza zemes”. Dziesmas no Valta Pūces un
Pētera Brūvera mūzikla
Rīko: Biedrība “I Did It” sadarbībā ar Latvijas Grāmatizdevēju
asociāciju, Latvijas Maiznieku biedrību, Taipejas Misiju Latvi
jas Republikā, Latvijas Universitāti
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SVĒTKU PROGRAMMA “RĪGAS TILTU GAISMA”
16. 08. / 12.00 – 23.00
11. novembra krastmalā

TILTS UZ VĒSTURI
12.30 – 15.00 “Rīga Retro 2014 ” parāde
TILTS UZ SPĒKU
13.00 Motosporta paraugdemonstrējumi un dragreiss “Rīgas
Kauss 2014” posmā no Muitas ielas līdz Miķeļa ielai
Latvijas Gada motociklu prezentācija posmā no Ak
mens tilta līdz Vanšu tiltam
16.00 “Rīgas kauss 2014” apbalvošanas ceremonija.
TILTS UZ BRĪNUMU
17.00 “Brīnumi notiek.” Burvju mākslinieki Dace un Enriko
Pecolli
TILTS UZ DRAUDZĪBU
17.40 “Baltās skaņas”. Grupa “Pulsa Efekts” un kamančas ins
trumenta meistars Raufs Islamovs (Azerbaidžāna)
18.10 “Strange Fruit” (Austrālija). Akrobātu priekšnesums ap
vienos teātra, dejas un cirka elementus
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TILTS STARP BALTIJAS TAUTĀM
18.30 – 20.40 Folkmetāla grupa “Metsatöll” (Igaunija), folk
roka un neofolka grupa “Skyle” (Lietuva) un
“Skyforger” un “Pulsa Efekts” (Latvija)
TILTS UZ PRIEKU
21.00 – 23.00 “Viss ir iespējams!” koncertprogrammā pie
dalīsies orķestris “City Jazz Big band” Kārļa Vanaga
vadībā un īpašie viesi: soliste Denise Fontoura un per
kusionists Tiago Loei (Brazīlija)
21.40 “Strange Fruit” (Austrālija). Akrobātu vakara priekšne
sums.
22.10 Instrumentālā grupa Kārļa Lāča vadībā, solisti Aija
Vītoliņa un Intars Busulis. Orķestris “City Jazz Big
band”, Rīgas kamerkoris “Ave Sol”, diriģents Romāns
Vanags.
23.00 Svētku uguņošana
Rīko: Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība un koncert
organizācija “Ave Sol” sadarbībā ar Rīgas Brīvostas pārvaldi
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SVĒTKU
PROGRAMMA
“TILTS UZ
BĒRNĪBU”
17. 08. / 12.00 – 18.00
11. novembra krastmalā

12.00 – 18.00 Paši mazākie apmeklētāji tematiskajās aktivi
tāšu zonās atradīs katrs sev atbilstošu nodarbošanos. Rīgas
būvēšana, velokartu trase, zinātnes brīnumi, Rīgas Runču
darbnīcas, lielā smilšu kaste un citas spēles.
LIELĀ SKATUVE
12.00 Koncertuzvedums “Mūsu mammai un tētim”
Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālā studija “Knīpas
un Knauķi”
13.00 “Strange Fruit” (Austrālija). Akrobātu trupas priekš
nesums apvienos teātra, dejas un cirka elementus
13.20 Anna Brigadere “Sprīdītis”. Rīgas Skolēnu pils teātra
“Zīļuks” izrāde
14.00 Sporta deju studija “Dzintarjūra”
14.30 “Re, kur ES!”. Bērnu un jauniešu studijas “Kukaiņi”
koncerts
15.00 ”Nezinītis IKO” Liepājas leļļu teātra izrāde bērniem
16.00 “Strange Fruit” (Austrālija)
16.20 Tautas deju ansamblis “Teiksmiņa”
17.00 “Brīnumskapis”. Bērnu mūzikas programma

STARPTAUTISKAIS SENO SPĒKRATU
SALIDOJUMS “RĪGA RETRO 2014”
16. 08. / 12.00 – 18.00
11. novembra krastmalā,
lidostas “Spilve” teritorijā

Salidojumā piedalīsies vairāk nekā 150 antīko spēkratu no
Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Somijas un Zviedrijas.
12.00 – 13.00 parādes brauciens maršrutā Biķernieku kom
pleksā sporta bāze – Brīvības iela – Raiņa bulvāris –
13. janvāra iela – 11. novembra krastmala
13.00 – 15.00 seno spēkratu izstāde 11. novembra krastmalā
posmā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam
14.00 – 18.00 seno spēkratu izstāde lidostas “Spilve” terito
rijā, antīko spēkratu paraugdemonstrējumi, noslēgumā
labāko spēkratu īpašnieku apbalvošana
Rīko: Biedrība “Latvijas Antīko automobiļu klubs”, Rīgas Motor
muzejs

Rīko: Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība un koncert
organizācija “Ave Sol”
14
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VECRĪGAS TIRGUS “TILTS CAURI
LAIKIEM – NO DUKĀTA LĪDZ EIRO”
16. 08. / 10.00 – 23.00
17. 08. / 10.00 – 18.00
Doma laukumā
16. 08. / 11.00 – 22.00
17. 08. / 11.00 – 18.00
laukumā pie Sv. Pētera
baznīcas

Doma laukumu ar dažādu laikmetu tirgus gaisotni piepildīs
labākie Latvijas amatnieki. Pircējus gaidīs Latvijas lietišķās
mākslas izstrādājumu darinātāji un veselīgu gardumu ražo
tāji. Tirgus dalībnieki atspoguļos plašu vēstures spektru – no
pilsētas pirmsākumiem līdz pat mūsdienām. Cirka apmetnē
savu meistarību rādīs žonglieri, triku meistari, akrobāti un
viesosies Alise un Brīnumzemes iemītnieki.

SENĀS MŪZIKAS KONCERTI
16. 08. / 13.00 – 16.00
Rīgas Sv. Pētera baznīcā

Svētā Pētera baznīcā varēs baudīt baroka mūziku trīs senās
mūzikas atskaņotājmākslinieku koncertos. Spēlēs vēsturisko
pūšaminstrumentu ansamblis “Stadt – Hauboisten Riga”, se
nās mūzikas ansamblis “Inégalité Mystique”, kā arī klavesī
nists Ernests Neimanis.
Rīko: Rīgas Senās mūzikas centrs

Pie Sv. Pētera baznīcas svētku viesi nonāks viduslaikos. Tur
varēs noskatīties vēsturisku izrādi “Rīgas pirmsākumi” un cī
ņas ar zobeniem, iemācīties dažādu gadsimtu Rīgas dejas.
Meistaru vadībā varēs apgūt senās amatu prasmes, apmeklēt
viduslaiku skaistumkopšanas salonu, spēlēt viduslaiku azart
spēles, pielaikot bruņas un kaujas ekipējumu. Šīs aktivitātes
nodrošinās biedrība “Livonesis”.
Rīko: Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncer
torganizācija “Ave Sol”
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MŪZIKA DOMA DĀRZĀ

koklēm un dūdām, kā arī dudukam, sarakstījuši Uģis Prauliņš,
Līga Celma un Valdis Muktupāvels

13.30 “Latvijas putnu balsis” Rīgas mūzikas skolu apvie
16. 08. / 13.30 – 22.00
Rīgas Doma baznīcas dārzā notā jauniešu simfoniskā orķestra koncerts

17.00 Sergeja Jēgera solo koncerts. Hendeļa un Vivaldi
ārijas Latvijas spilgtākā kontrtenora un baroka orķestra “Col
legium Musicum Riga” izpildījumā. Diriģents Māris Kupčs

Ērika Ešenvalda opusa “Latvijas putnu balsis” pasaules pirm
atskaņojums. Koncertā skanēs arī Valta Pūces skaņdarbs “Per
petuum mobile” un Žila Demersemana (Jules Demersseman)
“Itāļu koncerts” flautai Op. 82, kuru orķestris atskaņos kopā ar
jauno flautisti Maiju Fogeli. Diriģents Kaspars Ādamsons

18.30 Hercogienes Luīzes Šarlotes mūzikas stunda
Koncertā piedalās Dārta Treija (soprāns), Baiba Urka (soprāns),
Mārtiņš Gailis (baroka čells), Agnese Vītoliņa (blokflauta), Mi
guel Bellas (teorba, baroka ģitāra), Gertruda Jerjomenko (kla
vesīns)

15.00 “Fado skaņas no Portugāles”. The Atlantic Quartet
(Portugāle)
Pasaulē pazīstamu fado dziesmu aranžējumi tapuši īpaši šim
stīgu kvartetam.

19.30 Inégalité Mystique – franču deju mūzika
Baroka mūzikas koncertā piedalās Danuta Ločmele (ba
roka čells), Anna Naudžūne (baroka vijole), Ieva Nīmane
(blokflauta), Veronika Rinkule (klavesīns)

16.00 “Melnā stārķa lidojums” Rīgas Saksofonu kvarteta
koncertprogramma
Koncertprogramma tematiski saistīta ar starptautisku vides
projektu, kura gaitā novērotas astoņas Latvijas melno stārķu
meitenes savā pirmajā ceļojumā uz ziemošanas vietām
Āfrikā. Koncerta jaundarbus saksofonu kvartetam, balsīm,

20.30 Francs Ādams Feihtners “Kīrs un Kasandana”
Operas izrādē piedalās Elīna Šimkus (soprāns), Monta Mar
tinsone (soprāns), Sergejs Martinovs (bass), Guntars Vētra
(tenors), Jānis Ķirsis (tenors), baroka orķestris “Collegium Mu
sicum Riga”, diriģents Māris Kupčs
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MŪZIKA DOMA
DĀRZĀ

14.00 V. A. Mocarts. “Bastjēns un Bastjenna”
Komiskās operas iestudējums mūsdienīgā gaisotnē.

“VISI TILTI VED UZ RĪGU!”

Piedalās solisti Jolanta Strikaite, Juris Vizbulis, Viesturs Vītols.

Muzikālais vadītājs un diriģents Normunds Dreģis, režisore
17. 08. / 14.00 – 18.00
Rīgas Doma baznīcas dārzā Dace Pūce
15.30 “Latvijas putnu balsis” Rīgas mūzikas skolu apvie
notā jauniešu simfoniskā orķestra koncerts
Ērika Ešenvalda opusa “Latvijas putnu balsis” pasaules pirm
atskaņojums. Koncertā skanēs arī Valta Pūces skaņdarbs “Per
petuum mobile” un Žila Demersemana (Jules Demersseman)
“Itāļu koncerts” flautai Op. 82, kuru orķestris atskaņos kopā ar
jauno flautisti Maiju Fogeli. Diriģents Kaspars Ādamsons
17.00 “Kas par traku, tas par traku”
Ojāra Vācieša dzeja bērniem, kurai muzikālo ietērpu veido
Elizabetes Balčus oriģinālmūzika. Īpašu gaisotni radīs aktieri
Māris Bezmers un Egija Silāre, mūziķi Kristiāna Balčus (čells),
Gidons Grīnbergs (vijole) un Artis Gāga (saksofons, klavieres).
Ingrīdas Zāberes tērpi. Režisore Dita Balčus

16. 08. / 19.00 – 22.40
Kultūras pilī
“Ziemeļblāzma”

Koncerta ievaddaļā uzstāsies Latvijas Nacionālā simfoniskā
orķestra stīgu kvartets, veidojot muzikālu tiltu starp latviešu
mūzikas pērlēm un mūsdienīgām Eiropas melodijām.
Uz 20. gadsimta 20. un 30. gadu Rīgu klausītājus un skatītā
jus aizvedīs muzikāls uzvedums “Rīga toreiz…”, kurā Mariss
Vētra (atveido Kārlis Neimanis) stāstīs un dziedās par tā laika
daudznacionālo galvaspilsētu. Koncertprogrammu noslēgs
Kristapa Krievkalna mūziķu grupas un solistu Uģa Rozes un
Gintas Krievkalnas uzstāšanās. Viņu izpildījumā dzirdēsiet pa
gājušā gadsimta 60. gadu rīdzinieku iemīļotu mūziku.
Rīko: Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras
pils “Ziemeļblāzma”

Rīko: RD IKSD Kultūras pārvalde sadarbībā ar SIA “Rīgas Doma
pārvalde”
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LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS
STRAZDUMUIŽAS CIEMATA SVĒTKI

ARKĀDIJAS DĀRZA FOLKFESTIVĀLS

15. 08. / 10.00 – 23.00
Strazdumuižas parkā Juglā

16. 08. / 16.00 – 22.00
Arkādijas parkā

Katru gadu augustā Latvijas Neredzīgo biedrības Strazdu
muižas ciematā svin ciemata svētkus. Ciematā dzīvo ap
800 iedzīvotāju (tai skaitā redzes invalīdi). Svētkos godinās
ciemata visvecākos iedzīvotājus, gada laikā piedzimušos ma
zuļus, bērnus, kuri šogad uzsāk skolas gaitas, labākos puķ
kopjus. Notiks galda spēļu sacensības (neredzīgiem pielāgots
domino, dambrete, šahs), dažādas sporta aktivitātes. Svētku
koncertu sniegs Strazdumuižas pūtēju orķestris, piedalīsies
arī Strazdumuižas kluba vokālie ansambļi un organizācijas
“Gaismas Talanti” deju grupa. Vakara noslēgumā – svētku
galds un balle mūziķu apvienības “Flame and The Rolltones”
pavadībā.
Rīko: Latvijas Neredzīgo biedrība, Rīgas Ziemeļu
izpilddirekcija

Dziesmota satikšanās zaļajā Pārdaugavā bez liela skaļuma.
Arkādijas dārzā pulcēsies tautā iemīļoti dziesminieki un dzej
nieki. Īpaša uzmanība tiks veltīta dzejniekam Viktoram Kalni
ņam jeb Vikam, kuram šis ir 75. jubilejas gads, un dzejniekam
Ojāram Vācietim.
15.00 – 15.40 Ciemos pie Ojāra. Ojāra Vācieša muzejā ciemo
sies dziesminieki Dinārs Gulbis, Uldis Kākulis un Ģirts
Rāviņš
16.00 “Paņem manu vieglo elpu...”Dziesminieku koncerts
ar dzejnieku piedalīšanos
20.00 – 21.30 “Vienprātība” Austras Pumpures un austras
bērnu koncerts
21.30 – 22.00 Saulrieta uguns rituāls
Nila Īles un Alekseja Geiko (Alesh Walker) uzvedums
Rīko: Austras biedrība
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“LUCAVSALAS KAUSS” PLUDMALES
VOLEJBOLĀ
15. 08. / 13.00 – 24.00
16. 08. / 9.00 – 19.00
Lucavsalas atpūtas zonā

Pludmales volejbola turnīrs Lucavsalas atpūtas zonā jau
otro gadu sagādās Rīgas svētku apmeklētājiem aizraujošus
brīžus. Sacensības notiks starp vīriešu un sieviešu komandām
divos laukumos, līdzjutēji starplaikos varēs gūt spirdzinājumu
ēdināšanas un izklaides zonā.
15. augustā no 22.00 līdz 24.00 paralēli sacensībām uz ekrā
niem būs vērojami vēsturiski kinokadri par volejbola koman
dām “Rīgas Radiotehniķis” un “Aurora”.
Rīko: RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldes Sporta nodaļa

LOK PREZIDENTA KAUSA IZCĪŅA
PLUDMALES VOLEJBOLĀ “KING OF
THE BEACH” UN “QUEEN OF THE BEACH”
17. 08. / 11.00 – 18.00
Elkor stadionā Brīvības
gatvē 201

Sacensībās jau sesto reizi par pludmales karaļa titulu sacen
tīsies vīrieši, bet pirmo reizi par pludmales karalienes titulu
cīnīsies četras labākās pludmales volejbolistes.
Skatītāji varēs redzēt Aleksandru Samoilovu, Jānis Šmēdiņu,
Mārtiņu Pļaviņu, Ruslanu Sorokinu, Aleksandru Soloveju,
Tomu Šmēdiņu un citus labākos sportistus.

STARPTAUTISKĀS ADŽILITĪ
SACENSĪBAS “RIGA CUP 2014”
16. 08. / 10.00 – 18.00
17. 08. / 10.00 – 17.00
Lucavsalas atpūtas zonā

Rīgas svētku viesiem būs iespēja iepazīties ar adžilitī – suņu
sporta veidu, kurā cilvēks vada suni pa noteiktu trasi. Suņiem
jāseko tikai cilvēka komandām un noteiktā secībā jāpārvar
trasē izvietoti šķēršļi. Katrās adžilitī sacensībās trase ir dažā
das grūtības pakāpes. Tiesnesis novērtē un pieņem lēmumu
par trases sarežģītību un šķēršļu izvietošanu. Uzvarētāju no
saka pēc tā cik precīzi, ātri un pareizā secībā suns ir pārvarējis
visus šķēršļus.
Rīko: Dienesta un sporta suņkopības mācību centrs

Ieeja uz šīm ekskluzīvajām sacensībām bez maksas.
Rīko: Latvijas Volejbola federācija
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RĪGAS KAUSS
BURĀŠANĀ 2014

Skatītājiem būs iespēja vērot burāšanas sporta dinamiskāko
un aizraujošāko dimensiju, sekot līdzi augsta ranga sacensību
norisei dabā vai tiešsaistē – elektroniski. Šogad Rīgas kausa
izcīņu kuplinās arī Eiropas kausa posms un Latvijas atklātais
15. un 16. 08. / 12.00 – 17.00 čempionāts Mikro klasē, kur kopā plāno piedalīties ap 40 ko
17. 08. / 11.00 – 16.00
mandu no Latvijas, Krievijas, Polijas un citām valstīm.

Daugavas Akvatorijā aiz
Vanšu tilta starp Andrejsalu Restorānā “Sunset” būs nodrošināta elektroniska sacensību
un Ķīpsalu
norises projekcija ar profesionāļu komentāriem, atrakcijas
bērniem, konkursi un omulīga atmosfēra.
Rīko: Latvijas Zēģelētāju savienība, Latvijas Mikro klases jahtu
asociācija, Sporta klubs EOS

LIDOSTAI
“SPILVE” – 60
LATVIJAS
MATCH RACE
ČEMPIONĀTS 2014,
RĪGAS KAUSA
IZCĪŅA
16. 08. / 11.00 – 17.00
17. 08. / 10.00 – 17.00
Daugavas akvatorijā starp
Vanšu un Akmens tiltu

Match Race burāšanas sacensības notiek starp divām identis
kām jahtām, kas vienlaicīgi sacenšas viena pret otru salīdzi
noši īsā distancē.
Sacensības norisināsies Daugavā pretī Vecrīgai un tajās spē
kiem mērosies desmit augstākā līmeņa Match Race burātāju
komandas no Igaunijas, Holandes, Krievijas, Lietuvas un Lat
vijas. Pirmajā dienā katrai komandai ir jāsacenšas vienai ar
otru, bet fināls notiks otrajā dienā.
Sacensību bāzes vieta – tauvošanās osta AAGENOSTA Balasta
dambī 11. Sacensību laika grafikā var notikt izmaiņas atkarībā
no laika apstākļiem un vēja virziena.
Rīko: Latvijas Match Race asociācija

16. 08. / 10.00 – 18.00
Lidostas “Spilve” teritorijā

1954. gadā Spilves lidlaukā tika svinīgi atklāta Rīgas jaunā lid
ostas ēka, kuru tolaik atzina par vienu no skaistākajām lidos
tas ēkām Padomju Savienībā. Svētku laikā bez maksas iespē
jams aplūkot ekspozīciju par Latvijas aviācijas pirmsākumiem
un sasniegumiem. Lai atzīmētu Spilves lidostas ēkas 60 gadu
jubileju, notiks vairāki pasākumi.
10.00 “Ready To Race. All Motorsport Stars”. Pasākuma
laikā būs iespēja iepazīties ar Latvijas auto un moto sportis
tiem, apskatīt sporta tehniku, vērot paraugdemonstrējumus,
piedalīties konkursos, saņemt sportistu autogrāfus.
12.00 Starptautiskais aviācijas salidojums “Riga Fly-In 2014”.
Sacensības, demonstrācijas lidojumi
14.00 Starptautiskais seno spēkratu salidojums “Rīga Retro”.
Lidostā “Spilve” svētku ietvaros būs apskatāma plaša dažādu
sekciju retro automašīnu un motociklu izstāde. Apmeklētā
jiem būs iespēja vērot antīko spēkratu paraugdemonstrēju
mus un sacensības.
Rīko: SIA “Rīgas nami” sadarbībā ar “Diamond Racing”, bied
rību “Latvijas Antīko automobiļu klubs” un nodibinājums
“Lidlauks “Spilve””
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14. STARPTAUTISKAIS LAIKMETĪGĀS UN
VIDEOMĀKSLAS FESTIVĀLS “ŪDENSGABALI”

“PRĀGA RĪGAI!”
PRĀGAS IELU TEĀTRI RĪGAS SVĒTKOS

15. 08. / 19.30 – 1.00
uz AB dambja, peldošajā
mākslas centrā “Noass”

16. 08. un 17. 08
Vērmanes dārzā
Rātslaukumā
Doma laukumā

16. 08. / 17.30 – 1.00
Kronvalda parkā
17. 08. / 12.00 – 17.00
uz AB dambja, peldošajā
mākslas centrā “Noass”

“Ūdensgabalu” programma šogad veltīta pilsētai un urbāna
jai videi. Festivāla atklāšanas dienā būs skatāmas divas izci
las un daudzveidīgas programmas – pasaules visabstraktākā
festivāla “Punto y Raya” (Punkts un Līnija) 2014. gada labāko
darbu izlase un progresīvā digitālās kultūras “Pause Fest”
programma. Festivāla otrajā dienā kuratori no Igaunijas, Lie
tuvas un Itālijas diskutēs par to, kā videomāksla mūsdienās
tiek saliedēta ar urbāno vidi.
Divu dienu garumā peldošajā mākslas centrā “NOASS” norisi
nāsies vairāki paralēli pasākumi – brīvdabas filmu izrādes un
koncerti, mākslinieku darbu skates un kustīgā attēla izstādes,
radošas darbnīcas un performances.
Rīko: Kultūras un mākslas projekts “NOASS”

16. augustā
13.00 un 15.00 Ansamblis “Décalages” Vērmanes dārzā
19.00 “V.O.S.A. Theatre” izrāde “High Dreaming”
Rātslaukumā
17. augustā
11.00 “The Trick Brothers” izrāde Doma laukumā
13.00 “The Trick Brothers” izrāde Vērmanes dārzā
15.00 “V.O.S.A. Theatre” izrāde “High Dreaming”
Rātslaukumā
Prāgas ielu teātru izrādes ir Rīgas sadraudzības pilsētas
Prāgas dāvinājums Rīgai pilsētas svētkos. “V.O.S.A. Theatre”
uzvedumā “High Dreaming“ tiks būvēts simbolisks tilts starp
Prāgu un Rīgu.
Ansamblis “Décalages” izrādēs apvieno gaisa akrobātiku, mū
ziku, deju, skatuves dizainu un drāmu.
“The Trick Brothers” 30 minūšu garā izrāde liks atplaukt smai
diem kā bērnu, tā pieaugušo sejās.
Rīko: RD IKSD Kultūras pārvalde sadarbībā ar Prāgas pilsētu
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RĪGAS SVĒTKI SPĪĶEROS

RĪGAS SVĒTKU
RESTORĀNS

RADOŠĀS
DARBNĪCAS
“UZCEL SAVU
TILTU!”

16. 08. / 13.00 – 17.00
Spīķeru centrālajā laukumā

Latvijas dzelzceļš 2014. gada augustā atzīmēs 95. jubileju,
kuru svinēs arī kopā ar “Rīgas svētku 2014” apmeklētājiem.
Radošajās darbnīcās “Uzcel savu tiltu!” katrs varēs izveidot
savu versiju par Dzelzceļa tiltu.

Apmeklētāji tiks aicināti izveidot pašbildi (selfiju) ar Dzelzceļa
tiltu un Latvijas Nacionālo bibliotēku fonā, ievietot to savā
16. 08. / 13.00 – 17.00
Maskavas ielā 6, pie Spīķeru kontā sociālajos tīklos “Facebook” vai “Twitter” ar mirkļbirku
“#dzelzcelam95”, lai piedalītos “Latvijas dzelzceļa” veidotajā
laukuma
svētku svinību sienā.
Rīko: Biedrība “Rīgas Spīķeri”, VAS “Latvijas dzelzceļš”

FESTIVĀLS
“RIGA FUNK
FEST”

Pasākumā vienlaicīgi darbosies 15 Rīgas labākie restorāni
un kafejnīcas. Savu meistarību demonstrēs populāri Latvijas
šefpavāri. Notiks degustācijas, meistarklases, apmeklētāji va
rēs baudīt Laimja Rācenāja un Daumanta Kalniņa muzikālos
priekšnesumus.
Rīko: Nodibinājums “Rīgas Tūrisma Attīstības Birojs”
Mūzikas festivālā uzstāsies grupas:

20.00
21.00
22.00
23.00
16. 08. / 20.00 – 2.00
24.00
Spīķeru centrālajā laukumā 01.00

“FunCoolio”
“O’Night Quartet”
“Very Cool People”
“Funk Therapy”
“Pieneņu vīns”
“Bunch of Gentlemen”

Rīko: Biedrība “Rīgas Spīķeri”, “Wise Music Society”

30

31

RĪGAS SVĒTKI SPĪĶEROS
“KĀ SAULE
GADĪJĀS!”
17. 08. / 12.00 – 13.00
Maskavas ielas 4. nama
iekšpagalmā

Izmantojot latviešu tautas teikas, virtuves rīkus un pārtikas
produktus, aktieri Lauma Balode un Kaspars Aniņš ar bērnu
līdzdalību atklās brīnumus par Zemes, Saules, Mēness un
zvaigžņu izcelšanos. Režisore Inga Tropa.
Rīko: Biedrība “Rīgas Spīķeri” un nevalstiskais teātris
“Dirty Deal Teatro”

“STARP
MAŠĪNĀM,
MOTORIEM,
MEITENĒM....”
(M. Čaklais)
17.08. 12.00 – 18.00
Spīķeru kvartālā

DĀRZA ORIGAMI UN PĀRVĒRTĪBU
RADOŠĀS DARBNĪCAS BĒRNIEM
17. 08. / 13.00 – 17.00
Restorānā “Dārzs”

17. 08. / 12.00 – 18.00
pie nama
Maskavas ielā 12k – 3

32

Rīko: Rīgas Tehniskā universitāte, SIA “Moiras Media”

Darbnīcā no dažādiem ikdienā zināmiem materiāliem gata
vos rotas un dekorus.
Rīko: Restorāns “Dārzs”

RADOŠĀS
DARBNĪCAS
“3D TILTI”

Visu dienu Rīgas Tehniskās universitātes organizētās jaunra
des darbnīcas, robotu sacensības, informatīvas un izklaidējo
šas aktivitātes.
12.00 un 15.00 Edavārdi
12.30 – 13.20 Rīgas DJ Skola. Dīdžeju šovs.
Piedalās: DJ Dub:ra, DJ PM2theAM, DJ Rudd u.c.
13.20 un 15.20 RTU karsējkomandas – “Karstās dejas”
13.40 – 14.20 Hip-hop un breakdance sacensības sadarbībā
ar Ghetto Dance.
15.40 un 16.40 Ķīmijas un fizikas paraugdemonstrējumu
šovs – “Laborantu Cirks”
14.20 un 17.00 NIKLAVZ un GreenTrial šovs
15.50 – 16.40 Grupa “Laime Pilnīga”
17.00 – 18.10 Miks Dukurs ar grupu

Radošajās darbnīcās tiks apspēlēta ideja par tiltu, kā savie
nojumu starp dažādiem pretmetiem – mākslu un zinātni,
dabisko un mākslīgo. Dalībnieki kopā ar māksliniekiem varēs
uzmodelēt un ar 3D printeri izdrukāt savu nākotnes tiltu.
Rīko: Jauno mediju kultūras centrs “RIXC”

IZSTĀDE “ESPENA – ĶEMERI”
15. 08. / 19.00 – 21.00
16. 08. / 12.00 – 18.00
17. 08. / 12.00 – 18.00
kim? Laikmetīgās mākslas
centrā

Izstāde velk paralēles starp Amerikas Espenu un Latvijas pie
jūras bijušo kūrortpilsētu Ķemeriem (Kemmern), aicinot māks
liniekus, mūziķus, teorētiķus un skatītājus kopīgā ceļojumā.
Izstādē piedalīsies Kaspars Groševs, Ģirts Korps, Ieva Kraule,
Rolands Kronlaks, Darja Melņikova, Laura Prikule, Mārtiņš
Ratniks, Evita Vasiļjeva un Armands Zelčs.
Izstāde svētku laikā apskatāma bez maksas
Rīko: kim? Laikmetīgās mākslas centrs
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“TILTI UN PĀRIGĀJĒJI”
16. 08. / 13.00 – 17.00
Jāņa Akuratera muzeja dārzā
Pasākums ietver kinodokumentu retrospekciju par laiku no
1910.–1920. gadam. Pasākums Rīgas svētkos notiks akcijas
“Cafe Spleen jeb Augusts 1914” ietvaros, kas iekļauta Rīgas –
Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā.
13.00 “Tilti un pārigājēji” – kinodokumentu retrospekcija
ar komentāriem. Lektore un komentāru autore – vēs
turniece prof., Dr. art. Inga Pērkone-Redoviča.
14.00 Jānis Akuraters un filma “Laiku viesulī”
(“Latvju Filma” 1921. J. Akuratera scenārijs)
15.00 Jura Podnieka dokumentālā filma
“Strēlnieku zvaigznājs” (1982)
16.00 Aleksandra Rusteiķa spēlfilma “Lāčplēsis” (1930)
Rīko: Jāņa Akuratera muzejs

“IEPAZĪSTI ALEKSANDRU ČAKU!”
17. 08. / 12.00 – 18.00
Aleksandra Čaka
memoriālajā
dzīvoklī-muzejā
Lieliem un maziem muzeja viesiem būs iespējas darboties
radošajās darbnīcās – zīmēt dzejnieka Aleksandra Čaka por
tretu vai izkrāsot jau citu mākslinieku uzzīmētu darbu.
Pastāv uzskats, ka dzejniekam nebija ne dzīvnieku, ne bērnu,
tomēr muzeja darbinieki mēģinās pierādīt, ka bija un ir vēl
joprojām, tikai tos vajag atrast un saskaitīt. Spēlēsim spēli
“Saskaiti Čaka mājdzīvniekus un bērnus!”. Lai vecākiem ne
būtu garlaicīgi, kamēr bērni darbosies, viņi varēs iejusties
dzejnieka ādā un salikt pareizā secībā Čaka slavenāko dzejoļu
rindas.
Rīko: Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības
Aleksandra Čaka memoriālais dzīvoklis-muzejs
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“PIRMS 100 GADIEM ALBERT’ IELĀ”
16. 08. / 13.00 – 18.00
Alberta ielā

Šogad tradicionālo Alberta ielas svētku moto – “Tilti, kas
savieno”. Tie aizved simts gadu senā pagātnē, kad tika celti
izcilie jūgendstila nami, pa ielu pastaigājās saposušies pilsēt
nieki, kalponītes devās iepirkties, par kārtību rūpējās Gorodo
vojs, par tīrību – Sētnieks, bet Arhitekts un Inženieris meklēja
iedvesmu jaunu tiltu būvēšanai. Svētku dalībnieku vidū –
sabiedrībā pazīstami cilvēki: arhitekts Konstantīns Pēkšēns,
dzejnieki Aspazija un Rainis, dāmas no Mencendorfu dzimtas
un citi.
Nesteidzīgo un eleganto atmosfēru, kāda valdījusi Rīgā pirms
simt gadiem, paspilgtinās koncerti un dejas, jūgendstila mo
des demonstrējumi, ceļojošā leļļu teātra izrādes, ielu muzi
kanti un mākslinieki, avīžu zēni, kā arī radošās darbnīcas bēr
niem un pieaugušiem.
Rīko: Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības
Rīgas Jūgendstila centrs
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LATGALES PĀRSTĀVNIECĪBAS KIRMAŠS RĪGĀ
16. 08. / 12.00 – 19.00
Torņa ielā 4, laukumā
pie Pulvertorņa

Kirmašs jeb gadatirgus piedāvās svētku apmeklētājiem Lat
gales Tematisko ciemu programmu ar ceļojošo tirgu, amat
niekiem, mūziku un dejām. Podnieki darbosies ar mālu, au
dēji audīs, kalēji kals, bet gardēžiem būs iespēja iegādāties
Kotleru ciema mājas vīnu, lauku sievu sietu sieru, speķi, zāļu
tējas, medus un vaska izstrādājumus, tradicionālo Latgales
keramiku un citus Latgales ciemos tapušus izstrādājumus.
Varēs vērot Latgales seno cīņas vīru prasmes, tautas dejas,
klausīties latgaļu sarunvalodu un tautas mūziku.
Latgales pārstāvniecībā līdzās pasākuma vietai būs skatāma
izstāde “Māras zeme aerofotogrāfijās”.
Rīko: Latgales plānošanas reģions
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STARPTAUTISKĀ TEKSTILMOZAĪKAS
IZSTĀDE “RĪGAS VASARA”
15., 16, 17. 08. /
10.00 – 18.00
Rīgas Kultūras centrā
“Iļģuciems”

Apmeklētaji varēs apskatīt kviltu izstādi “Tekstila poēzija vai
poētiskais tekstils?” un interneta grupas “Art-igra” trīs darbī
bas gadu laikā radītos darbus, kā arī rokdarbu portāla www.
dublirin.com.ua foruma projekta “Festivāla iela” izstādi.
Noslēgsies labdarības projekts “Rīta vējš”, kurā piedalījās rok
darbnieces no visas pasaules. Tā ietvaros izveidotais tekstil
mozaīkas sienas panno tiks pasniegts kā dāvinājums Rīgas
internātvidusskolai bērniem ar dzirdes traucējumiem.
Interesentiem būs iespēja apmeklēt meistarklases. Dalības
maksa EUR 10
Rīko: Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Kul
tūras centrs “Iļģuciems”

37

BRĪVDABAS PASĀKUMS “IMANTA –
VIETA AR VĀRDU!”
16. 08. / 12.00 – 23.00
pie Kultūras un atpūtas
centra “Imanta”

Visas dienas garumā tiks celti vairāki “tilti”.
12.00 kopā ar senioru deju grupu tiks “mests tilts” starp kul
tūrām un paaudzēm
12.30 tiks likta “Sapņu laipiņa” kopā ar bērnu vokālo stu
diju “Kukaiņi”, vokālajiem ansambļiem “Tu un es” un
“Brīnumiņš”, deju studiju “Mazais Andžiņš”, bērnu un
jauniešu teātri “Horizonts”, bērnu popgrupu “Rakari”,
bērnu vokālo studiju “Asniņi”
15.00 uz skatuves kāps improvizācijas teātris, deju grupa
“Mojubá Capoeira Riga”, koklētāju ansamblis “Raksti”
un ansamblis “Manta”
18.00 programmā “Zvaigžņu tilts” būs balle līdz vēlam vaka
ram kopā ar jauniešu pūtēju orķestri “Auseklītis”, “Rīgas
kreisā krasta zelta kori”, grupu “Autobuss debesīs”
12.00 – 16.00 uzņēmums “Zaļā josta” piedāvās vides izglītības
spēļu programmu atkritumu šķirošanā. Būs iespēja pār
baudīt zināšanas par dažādiem vides marķējumiem uz
preču iepakojuma. Pašus mazākos Ezītis Jostiņš gaidīs
uz jautru fotografēšanos un zīmes “Eko” cirka spēli
12.00 – 17.00 biedrības “Homo Ecos” otrreizējās pārstrādes
darbnīcas, izzinošās spēles “Imanta – vieta ar vārdu!”
turnīri, mākslas studijas “Umbra” izstāde un plenērs.
Pārtikas un amatniecības izstrādājumu tirdziņš

NOTIKUMU KARUSELIS
17. 08. / 12.00 – 16.40
Ķengaraga promenādē

Pasākums veidots kā izzinošs, izglītojošs un radošs notikums
visai ģimenei, kurā būs iespēja iepazīties ar Rīgas un Ķenga
raga apkaimes vēsturi, zīmēt un veidot kuģu modeļus, uzzi
nāt vairāk par dažādos laika periodos Daugavā kuģojošiem
kuģiem un pārvadātajām precēm, iepazīt Rīgas ievēroja
mākās vietas un senākos Rīgas tiltus, iesaistīties konkursos
“Dzīve pie tilta” un “Atrodi pareizo pāri!”. Pasākumā uzstāsies
bērnu muzikālie kolektīvi.
Rīko: Rīgas Austrumu izpilddirekcija

Rīko: Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas
Kultūras un atpūtas centrs “Imanta”
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VII STARPTAUTISKAIS BĒRNU UN JAUNIEŠU
TEĀTRU FESTIVĀLS “BALTIJAS ZVANS”
15. augustā
15. 08. / 12.00 – 21.00
16. 08. / 14.00 – 20.00
12.00 Festivāla atklāšana kultūras centrā “Mazā Ģilde”
17. 08. / 12.00 – 19.00
16.00 Margarita Perveņecka “Cilvēkķēde jeb jautrais ka
Rīgas Kultūras un tautas
ruselis” un Rasa Bugavičute “Fermāta”. Pamatskolas
mākslas centrā “Mazā
“Rīdze” jauniešu teātra studija “Mēs” izrādes pamatskolā
Ģilde”, pamatskolā “Rīdze”,
‘’Rīdze”
Rīgas Tehniskajā
universitātē
20.00 Antons Čehovs “Kaija”. RTU studentu teātra “Spēle”
izrāde RTU studentu teātra telpās

FESTIVĀLS “RĪGAS TEKSTILMOZAĪKA 2014”
16. 08. / 12.00 – 18.00
17. 08. / 10.00 – 17.00
Kultūras pilī
“Ziemeļblāzma”

Starptautiskais tekstilmozaīkas festivāls Rīgas svētku laikā no
tiks jau sesto reizi. Plašāka publika varēs iepazīties ar biedrī
bas izstādi “Katram sava Rīga”, Krievijas tekstilmozaīkas klubu
izstādi “Dzīvības koks”, Eiropas Tekstilmozaīkas asociācijas
valstu izstāde “Kustība”, Ziemeļvalstu mākslinieku izstādi
“Mode un aksesuāri”, kā arī mini kviltu izstādi “Putnu ceļš”
un Latvijas skolu un interešu izglītības centru izstādi “Putnu
balle”, kā arī modes skati “Apģērbs un aksesuāri”.
Pieredzējuši, starptautiski atzīti un pašmāju meistari darbnī
cās dalīsies savā pieredzē ar interesentiem.

16. augustā
14.00 “Lang en gelukkig”. Beļģijas jauniešu teātra “Toneel
tuinhuisje” izrāde Kultūras centrā “Mazā Ģilde”
19.00 “Svens lasa Pēru Gintu” – pēc H. Ibsena lugas motī
viem. Kultūras centra “Mazā Ģilde” Teātra studijas
“Vinnijs” izrāde
17. augustā
12.00 “Makss un Morics”. Teātra studijas “Vinnijs” jaunākās
grupas izrāde bērniem.
15.00 “Iluzions”. Lietuvas jauniešu teātra “Atžalinas” izrāde
18.00 Festivāla noslēgums kultūras centrā “Mazā Ģilde”
Rīko: Rīgas Kultūras un tautas mākslas centrs “Mazā Ģilde”

Rīko: Biedrība “Latvijas tekstilmozaīka”
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RĪGAS GADSIMTU STĀSTU TILTI:
FAKTI, LEĢENDAS, MŪZIKA UN DEJA
17. 08. / 11.00 – 17.00
Rīgas vēstures un
kuģniecības muzejā

12.00 – 17.00 Kolonnu zālē koncertprogramma “Rīgas senās
dejas un mūzikas koncertvirpulis – meistarklase ikvienam”.
Piedalās ansambļi “Ballare”, “Magnolija”, “Galms”, “Calendula”,
“Canto” un “Ludus”
11.00, 13.00, 15.00 Ekskursijas latviešu, krievu un angļu va
lodā “Rīgas gadsimtu stāstu tilti: fakti un leģendas”
11.00 – 17.00 Brīvā skatuve – radošā darbnīca “Tilts no sirds
uz sirdi – vārds”. Vada Anita Grūbe
Ekspresizstāde “Rīgas tilti – Rīgas artērijas un rotas”

STARPTAUTISKA GOBELĒNU
MĀKSLAS IZSTĀDE “ARTAPESTRY3”
16. 08. / 11.00 – 17.00
17. 08. / 11.00 – 17.00
Dekoratīvās mākslas
un dizaina muzejā

Svētku laikā apmeklētāji bez maksas varēs iepazīties ar go
belēna tehnikā austiem mākslas darbiem, kurus veidojuši
38 mākslinieki no Eiropas valstīm, tai skaitā no Latvijas.
Izstāde “ARTAPESTRY3” aizsākusies Dānijas pilsētas Silkebor
gas Mākslas centrā 2012. gadā, eksponēta Somijā, Zviedrijā
un Francijā. Rīgai – Eiropas kultūras galvaspilsētai ticis izstā
des pēdējās pieturvietas gods.
Rīko: Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Dekoratīvās māk
slas un dizaina muzejs

Apmeklētāji veidos ekspresizstādi, piedalīsies erudīcijas zibens
turnīrā, fotografēsies foto salonā
Rīko: Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs
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NISSAN NORDE
CARTOON
RALLIJS
16. 08. / 12.00 – 17.00
laukumā pie Rīgas
Kongresu nama

Pasākuma viesiem būs iespēja vērot pašdarināto braucam
rīku sacensības. Sacensības notiks īpaši sagatavotā trasē pēc
dragreisa principa. Ātrākās, košākās un interesantākās ko
mandas tiks apbalvotas.
Rīko: Biedrība “Par stipru Latviju”

Informatīvi izklaidējošas aktivitātes visai ģimenei par drošu
atrašanos uz ceļa – 5D kinoteātris, avarējošas automašīnas
simulators, reakcijas mērītājrats. Varēs aplūkot automašīnas,
kas ikdienā tiek izmantotas ceļu satiksmes negadījumu glāb
šanas darbos. Kreklu apdrukas radošā darbnīca, zīmēšanas
un sejiņu apgleznošanas stūrītis mazajiem.
17. augustā plkst. 15.00 – Laura Reinika koncerts.
Visas aktivitātes ir bez maksas un notiek speciālistu uzrau
dzībā.

DROŠAS
BRAUKŠANAS
ATRAKCIJU
PARKS

Rīko: SIA “Komunikācijas aģentūra”

KANĀLA REGATE 2014 – RĪGAS
BRĪVOSTAS KAUSS
16. 08. / 12.00 – 18.00
Rīgas kanālā un tā
abos krastos posmā no
Bastejkalna līdz LNO ēkai

Latvijā populāri uzņēmumi piedalīsies karnevāliskā sacensībā
ar ūdens velosipēdiem un cīnīsies par tituliem “Ātrākais Kanāl
braucējs”, “Elegantākā Ekipāža”, “Skumjais Ūdensmalējs” un
“Preses Pīle”. Tā kā Kanāla Regate ir Rīgas svētku sastāvdaļa
un noturīga tradīcija, arī šogad viss notiks kā ierasts – regate
tiks atklāta plkst. 12.00 ar dalībnieku gājienu no pašas Baste
jkalna virsotnes, tad jautrā sacensība ar ūdens velosipēdiem
mīsies ar atraktīviem komandu priekšnesumiem. Pasākuma
zonā paredzētas dažādas aktivitātes arī līdzjutējiem. Pasā
kumu vadīs Ēriks Loks.
Rīko: Rīgas Brīvostas pārvalde

16. 08. / 11.00 – 19.00
17. 08. / 10.00 – 18.00
laukumā pie Rīgas
Kongresu nama
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LIELAIS XRACE RĪGAS PIEDZĪVOJUMS 2014 –
PILSĒTAS ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBAS

DIENNAKTS BASKETBOLA TURNĪRS
“KRASTU MAČS”

16. 08. / 15.00 – 23.00
Rīgas centrā – Vecrīgā –
Pārdaugavā – Daugavā

No 16. 08. 15.00
līdz 17. 08 15.00
laukumā pie Latvijas
Nacionālās operas

Aizraujošās pilsētas orientēšanās sacensības šogad svin jau
piecu gadu jubileju. Sacensību pamatā ir orientēšanās, velo,
laivas, virves, speciālu un nedaudz ekstremālu uzdevumu
veikšana, kas prasa drosmi, attapību un dalībnieku sadar
bību. Atkarībā no izvēlētās distances šīs sacensības ir izaici
nājums gan profesionāliem sportistiem, gan iesācējiem. Da
lībnieki startē komandās 3 cilvēku sastāvā – jauktā, sieviešu
vai vīriešu.
Ja arī tev patīk aktīvi pavadīt laiku svaigā gaisā un izbaudīt
neaizmirstamus mirkļus, piesakies uz vietas sacensību dienā.
Sacensību tiešraide (Live režīmā) gan sacensību centrā, gan
arī internetā, izmantojot portālu www.mansgps.lv.
Rīko: Biedrība “Piedzīvojumu sacensību apvienība”

Baltijas valstu mērogā vērienīgākais ikgadējais brīvdabas
diennakts basketbola turnīrs, kura laikā laukumā dodas po
litiķi, aktieri, uzņēmēji, žurnālisti, studenti, ratiņbasketbolisti,
trīskārtējā Latvijas čempionvienība “VEF Rīga” – kopumā ap
600 rīdzinieku.
Visu “Krastu mača” norises laiku uzstāsies Latvijas labākie
dīdžeji, notiks dažādi konkursi skatītājiem. Pēc pusnakts Lat
vijas Nacionālo operu un sacensību laukumu rotās gaismas
un video instalācijas. 24 stundas, 48 komandas, kas sadalītas
Daugavas labā un kreisā krasta pārstāvjos, viena cīņa par Rī
gas sportiskākā Daugavas krasta titulu.
Abu krastu savstarpējais rezultāts pirms piektās “Krastu
mača” sezonas ir neizšķirts – 2:2.
Rīko: Biedrība “Diennakts basketbola turnīrs “Krastu mačs””
sadarbībā ar Rīgas Brīvostas pārvaldi
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KONCERTPROGRAMMA “DZIESMU TILTI”

PILSĒTAS ZIŅĢE CITADELĒ

15. 08. / 17.30 – 20.30
16. 08. / 12.00 – 19.30
17. 08. / 12.00 – 16.30
Stacijas laukumā, uz “Origo
Summer Stage” skatuves

15. 08. / 15.00 – 1.00
16. 08. / 15.30 – 1.00
Eksporta ielas posmā
pie Republikas laukuma 1

Koncertprogramma pulcinās Rīgas labākos amatiermākslas
kolektīvus, īpaši izceļot mazākumtautību mākslinieciskos ko
lektīvus.
15. augustā muzicēs ansambļi, kuru sniegums tika uzteikts
Vispārējos latviešu XXV Dziesmu un XV Deju svētkos – Rīgas
Kultūras un tautas mākslas centra “Mazā ģilde” vokālie an
sambļi “Teria” un “Putnu dārzs”, Rīgas pašvaldības kultūras
iestāžu apvienības ansambļi “Assambly singers”, “Harmonija
Rīgai” un “Freskas”, LU ansambļi “Canto” un “Dancis” u.c.

Zaļumballe lielpilsētā omulīgā atmosfērā piedāvās ska
nīgu muzikālo izklaidi divu dienu garumā. Sadziedāšanās ar
Mārtiņu Ruski, dejas kopā ar grupām “Lauku Muzikanti” un
“Dakota”, kā arī citiem iemīļotiem māksliniekiem.
Rīko: Biedrība “Alus Brālība”

16. augustā dzirdēsim un redzēsim ansambļus, kuri pārstāv
plašo Rīgas iedzīvotāju daudznacionālās kultūras klāstu – ja
kutu ansambli “Čoron”, ukraiņu ansambli “Dņipro”, Kaukāzu
tautas deju ansamblis “Kaukāzs”, krievu dziesmu un deju an
sambli “Kriviči”, kā arī daudzus citus. Koncertā dienas garumā
skatītāji varēs arī iesaistīties dažādās aktivitātēs.
17. augustā uzstāsies bērnu ansambļi – “Knīpas un knauķi”,
“Momo”, “Kolibri”, Rīgas bērnu popgrupas.
Rīko: RD IKSD sadarbībā ar tirdzniecības centru “Origo”

IELU MŪZIKAS DIENA
16. 08. / 14.00 – 21.00
Vecrīgā, Bastejkalnā, Berga
Bazārā, Spīķeru kvartālā,
Kaņepes Kultūras centrā

Rīga jau ceturto gadu uz vienu dienu pārvērtīsies par dzī
vas, patiesas un ikvienam pieejamas mūzikas centru. Pasā
kumā līdz ar reģistrētiem dalībniekiem varēs piedalīties arī
garāmgājēji – iesaistīties meistarklasēs un veidot kompozī
cijas kopā ar profesionāļiem. Iepriekšējos gados pasākumā
piedalījušies 300 dalībnieku no Latvijas, Vācijas, Nīderlandes,
Čehijas un Lietuvas. Ikvienā no mums dzīvo mūzika. Piepildī
sim Rīgas ielas ar mūziku kopā!
Rīko: Nodibinājums “MM Art”
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SAULAINĀS DARBNĪCAS
SAULES MUZEJĀ
16., 17., 18. 08. /
10.00 – 19.00
Saules muzejā
Saules muzejs sadarbībā ar keramiķi Leontīnu Cīruli piedāvā
īpašu svētku programmu:

•
•
•

saulīšu krāsošana radošajā darbnīcā
zinātniskā filma par Sauli uz lielā ekrāna
iespēja izveidot savu suvenīru ar Rīgas simboliku. Suvenī
rus pēc īpašas apstrādes varēs paņemt līdzi (suvenīra cena
EUR 5 – EUR 10)

Svētku atlaides ieejas biļetēm, pensionāriem un bērniem līdz
6 gadu vecumam – ieeja bez maksas. Ikviens apmeklētājs sa
ņems bezmaksas bukletu “Saule Rīgas arhitektūrā”.
Rīko: “Saules muzejs”

VEIDOŠANAS UN APGLEZNOŠANAS
DARBNĪCA “MĪLU RĪGU”
16. 08. / 11.00 – 16.00
Konventa sētā pie Rīgas
Porcelāna muzeja ieejas

Gan pieaugušiem, gan bērniem būs iespēja uz porcelāna
šķīvīšiem uzgleznot savu Rīgu vai arī izveidot porcelāna
rotaslietu vai suvenīru. Darbnīcu vadīs māksliniece Diāna
Boitmane. Apgleznotos darbus varēs saņemt pēc 3 nedēļām,
savukārt veidotos darbus – pēc mēneša.
11.00 – 13.00 veidošana

“ALĶĪMIJAS
NOSLĒPUMUS
ATKLĀJOT…” un
“VESELĪBAS ABC”
16. 08. / 10.00 – 18.00
17. 08. / 13.00 – 16.00
Farmācijas muzejā

16. augustā apmeklētāji varēs doties ekskursijās pa muzeju,
iepazīties ar farmācijas vēsturi, kā arī ielūkoties alķīmijas no
slēpumu pasaulē.

14.00 – 16.00 apgleznošana
Rīko: Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības
Rīgas Porcelāna muzejs

17. augustā radošajās darbnīcās “Veselības ABC” bērni tik
sies ar Profesoru Kolbiņu, Lactobex® cilvēciņu un Meža feju.
Būs viktorīnas, bērni varēs izveidot savu veselīgo ēdienkarti,
iepazīt ārstniecības augus, kā arī piedalīties spēlē “Drošība
visā, ko mēs darām!” un zīmējumu konkursā “Esmu sportisks,
tātad veselīgs!”. Būs arī balvas!
Rīko: Farmācijas muzejs sadarbībā ar AS “Grindeks”
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LIELO LEĻĻU UN TALISMANU SVĒTKI

PASĀKUMS BĒRNIEM “RĪGA LAIKU LAIKOS”

17. 08. / 12.00 – 15.30
Vērmanes dārzā,
Esplanādē
11. novembra krastmalā

17. 08. / 12.00 – 17.00
Lucavsalā

Vērmanes dārzā
12.00 Lielo leļļu un talismanu svētku atklāšana
12.00 – 12.30 Parāde uz Vērmanes dārza skatuves
12.30 – 13.00 Gājiens uz Esplanādi
Esplanādē
12.45 – 13.00 Gājiena sagaidīšana Esplanādē
13.00 – 13.15 Rīgas pirmā leļļu un talismanu deja
13.40 – 14.00 Gājiens no Esplanādes uz 11. novembra
krastmalu
11. novembra krastmalā
14.00 – 14.10 Gājiena sagaidīšana krastmalā
14.10 – 14.40 Balsošana par Latvijas Gada talismanu 2014
15.00 – 15.10 Titula “Latvijas Gada talismans 2014” ieguvēja
paziņošana

Sportisko un radošo aktivitāšu pasākums, kurā bērniem būs
iespēja ceļot laikā no brīža, kad Rīga tikai tapa. Aktivitātes
bērniem veidotas atbilstoši Rīgas pieciem attīstības laika
posmiem. Katrā zonā būs noteiktam vēsturiskam laikam at
bilstošs noformējums. Piemēram, Senā Rīga tiks veidota, pa
matojoties uz Rīgas teikām, liekot bērniem un viņu vecākiem
aizdomāties – kā Rīga radās?
Ieeja pasākumā bez maksas, visiem pasākuma dalībniekiem –
pārsteiguma balvas.
Rīko: Biedrība “Notikumu aģentūra”

Rīko: Pasākumu operators “Untitled pasākums”
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“DARI PATS” IZGUDROJUMU
FESTIVĀLS

RĪGAS ČEMPIONĀTS UN JAUNATNES
MEISTARSACĪKSTES SKRITUĻSLIDOŠANĀ

17. 08. / 10.00 – 18.00
Kalnciema kvartālā

17. 08. / 11.00 – 15.00
Sporta un aktīvās atpūtas
centrā Uzvaras bulvārī 15

Bērniem būs iespēja darboties Anda Retējuma netradicionālo
mūzikas instrumentu darbnīcā, “Satori” audiodušās un izdev
niecības “Liels un mazs” literārajā darbnīcā, “Unlimited RC”
un “Alfrēda modelisma skolas” darbnīcā, RTU Zinātnes noda
ļas fizikas un ķīmijas darbnīcās, bērnu radoši attīstošās studi
jas “Anneles pļavas” Animācijas filmiņu veidošanas darbnīcā,
tūrisma tīkla “Bolderāja” seno zīmogu stāstu darbnīcā, LKA
Latvijas Kultūras koledžas audzēkņu scenogrāfijas – teātra
masku veidošanas darbnīcā, “Voodooflame” animācijas darb
nīcā, uzņēmuma “Viktora vēstules” papīra liešanas darbnīcā.

Sacensības tiek rīkotas, lai dotu iespēju rīdziniekiem un pil
sētas viesiem Rīgas svētku laikā iesaistīties sportiskās akti
vitātēs, kā arī, lai ikviens skrituļslidošanas entuziasts varētu
pārbaudīt savu sportisko meistarību un cīnīties par Rīgas
čempiona titulu. Sacensībās gaidīti kā iesācēji, tā arī meistari,
kas startēs septiņās vecuma grupās, piecās dažādās trasēs.
Meistarsacīkšu nolikums: interneta vietnē:
www.sports.riga.lv.
Rīko: RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvalde

Skatuves programma:
11.00 bērnu vokālā studija “Aprīļa pilieni”
12.00 un 15.00 “Unlimited RC” radio vadāmo lidmodeļu šovs
13.00 Anda Retējuma netradicionālo instrumentu koncerts
14.00 “Voodooflame” dejas ar riņķiem
15.30 bērnu Capoeiras akadēmijas priekšnesums
16.00 deju studijas “Ritms” uzstāšanās
Rīko: “Kalnciema kvartāls”
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AIRĒŠANAS SVĒTKI “NĀC UN AIRĒ”

RĪGAS 2014. GADA KAUSA IZCĪŅA BMX

17. 08. / 16.00 – 19.00
Pilsētas kanālā pie Latvijas
Nacionālās operas

17. 08. / 12.00 – 18.00
Rīgas Riteņbraukšanas
skolas BMX trasē Ostas
prospektā 7

Airēšanas svētku sacensībās iespējams ne tikai vērot profe
sionāļu un veterānu sniegumu airēšanā smailītēs un kanoe
laivās, bet arī piedalīties pašam!
Sacensībās, kā katru gadu, piedalīsies Olimpiskais čempi
ons airēšanā Ivans Klementjevs, pasaules čempions Jefimijs
Klementjevs, pasaules čempione Aleksandra Klementjeva
un sportisti, kas pārstāvēs Latviju Olimpiskajās spēlēs
2016. gadā. Sacensību uzvarētāji saņems piemiņas medaļas,
kausus, vērtīgas balvas un ielūgumus uz “Līvu Akvaparku”.

Rīgas kausa izcīņa pulcēs labākos pašmāju un ārvalstu BMX
braucējus, jo tās ir vienas no lielākajām sacensībām Baltijā.
Latviju sacensībās pārstāvēs Eiropas arēnā sevi pierādījuši
BMX braucēji – Eiropas Elites līgas čempions Edžus Treimanis
un Eiropas junioru čempions Kristens Krīgers, kā arī citi per
spektīvi sportisti. Skatītājiem ieeja sacensībās ir bez maksas.
Rīko: RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvalde sadarbībā ar
biedrību “Sporta klubs “Rīgas favorīts””

Rīko: SIA “Brāļi Klementjevi”
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LATVIJAS ZIRGI SENĀK UN TAGAD

SVĪTRAINĀS DIENAS ZOODĀRZĀ 2014

17. 08. / 12.00 – 18.00
Mazā Kalna ielas skvērā

15., 16., 17. 08. /
10.00 – 18.00
Rīgas Nacionālā zooloģiskā
dārza teritorijā

Atjaunotajā Siena tirgus laukumā būs iespēja tuvāk iepazīties
ar īstiem zirgiem. Izveidotajā “Zirgu sētā” speciālisti stāstīs un
atbildēs uz jautājumiem par zirgiem un zirgkopības vēsturi
Latvijā.
Apmeklētāji varēs fotografēties kopā ar zirgu, izmantojot
dažādus aksesuārus. Mazākajiem apmeklētājiem būs iespēja
izmēģināt koka zirgus – gan mazus, gan īsta zirga lielumā,
pavizināties zirga pajūgā, kā arī iespēja apgūt zirga zīmēša
nas prasmi radošajās darbnīcās. Zirgiem veltīta arī foto un
mākslas izstāde.

10.00 – 18.00 Izziņas taka “Krāsas un raksti”
10.00 Ekskursija “Tērpu stāsti”
11.30 – 14.15 Dzīvnieku publiskās barošanas demonstrācijas
12.00 – 16.00 Radošā darbnīca “Slēpties, mānīties vai brīdināt?”
Pasākuma dienās Zooloģiskā dārza ieejas biļešu pamatcenām
atlaide 1 eiro apmērā (biļete pieaugušiem maksās EUR 5.00,
bērniem, studentiem un pensionāriem – EUR 3.00). “Svītraino
dienu Zoodārzā 2014” laikā spēkā esošās atlaides nesummē
jas ar citām tobrīd pieejamām atlaidēm vai atlaižu kartēm.
Rīko: RP SIA “Rīgas Nacionālais Zooloģiskais dārzs”

12.00, 14.00, 15.00 un 15.50 Zirgu skolas priekšnesumi
17.00 muzicēs vīru kopa “Vilki”
Rīko: Biedrība “Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociācija”
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RĪGAS KOKA ARHITEKTŪRA
UN TĀS SAGLABĀŠANA
15., 16., 17. 08. /
10.00 – 16.00
Rīgas Austrumu
izpilddirekcijas Koka ēku
renovācijas centrā
“Koka Rīga”

Koka ēku renovācijas centrā vienlaikus skatāmas trīs dažādas
izstādes, kas veltītas Rīgas koka arhitektūrai, tās saglabāšanai
un tuvējās pilsētvides attīstībai:

•
•

izstāde “Grīziņkalna koka durvis”

•

vides objekta “Vārnu ielas republika” skiču konkursa lau
reātu darbu ekspozīcija

Latvijas Mākslas akadēmijas Restaurācijas katedras ceļojošā
izstāde “Kā māku, tā maunu!”

Līdztekus izstādēm apmeklētājiem būs iespēja apskatīt “Koka
Rīgas” telpās izveidoto ekspozīciju, kas ataino Rīgas strād
nieku sadzīves apstākļus dažādos laikos.
Rīko: Rīgas Austrumu izpilddirekcijas Koka ēku renovācijas
centrs “Koka Rīga”
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SVĒTKUS RĪKO
Rīgas dome
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