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RĪGAS TŪRISMA INFORMĀCIJAS CENTRI

Rīgas Tūrisma informācijas centros jūs varat saņemt
papildu informāciju un biļetes uz pieminētajiem
pasākumiem (Rātslaukumā 6).

Rātslaukums 6
+371 67037900

Kaļķu iela 16
+371 67227444

info@rigatic.lv
www.LiveRiga.com

Darba laiks
10:00–18:00

Informācija sagatavota 04.12.2019. Rīgas Tūrisma Attīstības 
birojs neatbild par pasākumu organizatoru veiktajām izmaiņām.
Brošūrā iekļautās un ieteiktās apskates vietas un objekti ir 
neatkarīga autora vērtējums.
Valsts brīvdienās (01.01.2020.) apskates vietas var būt slēgtas
vai strādāt saīsinātu darba laiku.

Birojā „Sveicināti Rīgā!”

RIGA PASS
ATLAIŽU KARTE

TŪRISTIEM
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Tā nebūs mīlestība no pirmā 
acu skatiena. Kā vairumā diže-
nu mīlasstāstu, jūtas radīsies 
pamazām.
Būs drūmas ziemas dienas,
bet tās veikli atspēkos daudz 
maģisku mirkļu – pastaigas pa 
sniega klusajā un mierpilnajā 
segā apņemtu parku, karsta 
dzēriena malkošana kafejnīcā, 
skatoties kā sniegpārslas lēni 
laižas ārā, pa logu un ziemas 
prieki svaigā gaisā.

Kā iemīlēt
Rīgu ziemā

 Nav labākas vietas, kur izbaudīt svētku atmosfēru 
kā Ziemassvētku tirdziņš, pašā Vecrīgas sirdī, Doma laukumā 
(30. novembris – 8. janvāris), kur pulcējas prāvs skaits līksmu 
tirgotāju. Šeit var atrast tādas tradicionālas dāvanas kā adītas 
zeķes, sveces, koka, lina un ādas darinājumus, un iegādāties tos 
no pašiem darinātājiem.
 Kas attiecas uz gardiem pirkumiem, piedāvājumā 
ir tādi starptautiski svētku labumi kā piparkūkas, karstvīns un 
grauzdētas mandeles, kā arī latviskākas maltītes, piemēram, 
štovēti kāposti un pelēkie zirņi ar speķi. Līdztekus tirdziņā dar-
bojas arī street food tirgotāji, kas piedāvā hačipuri, churros, bao 
buns un daudz ko citu. Par maģisku atmosfēru gādā koncerti, 
pasakainais fons un no gaisa krītošās sniegpārslas.

Izbaudi svētku
sajūtas

Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš



4 5

 Pavadi tumšos un garos ziemas vakarus zem zaigo-
jošās operas lustras. Latvijas Nacionālā opera un balets pie-
dāvā aizraujošu repertuāru, kas apvieno tādas svētku klasikas 
kā „Riekstkodis” ar moderniem iestudējumiem, tostarp baleta 
izrādi „Hamlets. (Ne)stāsti man pasakas”. Kā katru gadu, Latvijas 
Nacionālā opera un balets piedāvā arī gadumijas koncertu, 
kas uz vienas skatuves pulcē starptautiski slavenas latviešu 
opermūzikas zvaigznes. 

Vakars operā

Opera „Traviata”  Aukstajos mēnešos par savu labsajūtu jāgādā īpaši 
labi. Par laimi, Rīgā ir vairākas vietas, kur patverties, atpūsties 
un uzlādēties. Pēc luksusa devas dodies uz Hedonic SPA, kas 
atrodas viesnīcā Grand Poet Hotel, bet vienkāršību un mājī-
gumu atradīsi dienas spa – Taka Spa. Ja tīko pēc pilnīgas SPA 
pieredzes, ej uz ESPA Riga, kas izpleties pa sešiem stāviem, 
Radisson Blue Hotel Latvija labajā pusē.

Palutini sevi
Hedonic SPA
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Izgaršo sildošo 
tradicionālo virtuvi

 Pilna gaļas, rudens dārzeņu un fermentētiem 
labumiem – sātīgā un sildošā latviešu tradicionālā virtuve ir kā 
radīta ziemai. Īsteni latvisku maltīti vislabāk nogaršot Valtera 
restorānā, kur šefpavārs Valters Zirdziņš ir padarījis tradicionā-
los latviešu ēdienus svaigus un modernus.
Katrs produkts ir rūpīgi atlasīts izvērtējot tā sezonalitāti, vietējo 
izcelsmi un kvalitāti. Līdzīgs stāsts ir arī Valmiermuižas alus 
vēstniecībā, kur maltītes, kas iedvesmojušās no Latvijas dabas 
veltēm, tiek prasmīgi sakombinētas ar Valmiermuižas alu.

Valmiermuižas alus vēstniecība

 Kamēr Latvija un Igaunija vēl joprojām ķildojas, 
par to, kurā valstī pirms 500 gadiem tad īsti tika izrotāta pirmā 
Ziemassvētku eglīte, Rīga jau desmito gadu stiprina savu 
kandidatūru uz šo titulu ar festivālu Egļu ceļš. Arī šogad, no 
6. decembra līdz 12. janvārim Kronvalda parkā un Vecrīgā būs 
sastopamas Ziemassvētku eglītes dažādās mākslinieciskās 
interpretācijās, kuras veidos kā starptautiski mākslinieki, tā 
Latvijas Mākslas akadēmijas studenti.

Apbrīno
Ziemassvētku
eglītes

Ziemassvētku Egļu ceļš



8 9

 Sarkans deguns un kājas ledainas kā ūdens 
Daugavā? Aizstāj karstvīnu ar karstu krūzi Rīgas Melnā Upeņu 
Balzama. Biteris, kas bagātināts ar upeņu sulu, acumirklī 
sasildīs ķermeni un palutinās garšu kārpiņas. Pasūti balzamu 
sajauktu kopā ar upeņu sulu un augļu gabaliņiem – šis vietējo 
iecienītais kokteilis pieejams jebkur, no vienkāršiem bāriem 
līdz baltu galdautu rotātiem restorāniem. Pat ja neredzi to 
dzērienkartē, jautā viesmīlim – bārmenis tev to sarūpēs!

Sasildies ar
latvisku dzērienu

Balzāmbārs

 Trenē lēcienus un piruetes, lai būtu ko atrādīt kādā 
no slidotavām, kas ik gadu tiek ierīkotas pilsētā. Tās aicina kā 
lielus, tā mazus slidošanas fanus, un dod iespēju īrēt inventāru 
uz vietas.
Centrālākā no slidotavām atrodas priekšā Kongresu namam un 
ir pieejama bez maksas.

Asini slidas

Slidotava pie Kongresu nama. Foto: Zane Bitere
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 Nav labāks veids kā uzsākt aukstu ziemas dienu kā 
ar bļodiņu siltas putras. Šis brokastu ēdiens ir pieejams teju vi-
sas kafejnīcās un dažnedažādās variācijās, sākot ar griķu putru, 
kas papildināta ar sieru un dārzeņiem, beidzot ar auzu pārslu 
putru, kas bagātināta ar ievārījumu – saldummīļiem.
Pretēji līdzi ņemamām sviestmaizēm un smalkmaizēm, putra 
spiež apsēsties un nesteidzīgi baudīt.

Pilna bļoda
enerģijas

Putra. Picērija „Zaļais Maksis”

 Kaut arī Latvija ir plakana kā pankūka, 
ziemā tā tiek pie prāvas sniega segas, padarot 
to piemērotu distanču slēpošanai. Un nav pat 
jādodas ārā no pilsētas, jo tepat, Rīgā ik gadu tiek 
ierīkotas vairākas bezmaksas distanču slēpošanas 
trases. Tuvākā no tām atrodas kreisajā Daugavas 
pusē, Uzvaras parkā, kur no centra var nokļūt ar 
1., 2. un 5. tramvaju. Nav savas slēpes? Pie trases 
darbojas nomas punkts.

Uzvelc slēpes

Slēpošanas trase Uzvaras parkā
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Pasākumu kalendārs

Janvāris

Vecrīgas 
Ziemassvētku tirdziņš
01.,02.,5.-08.01. 10:00-20:00
03.-04.01. 10:00-22:00

  Doma laukums

Kārdinoša karstvīna smarža un grauzdētu mandeļu aromāts, 
spīdīgas piparkūkas un latviešu amatnieku darinājumi – Vecrī-
gas Ziemassvētku tirdziņš ir viena no drošākajām pazīmēm, ka 
Ziemassvētki tūlīt būs klāt. Ik dienu apmeklētāji varēs atrast 
savu Ziemassvētku brīnumu – notiks koncerti, darbosies 
radošā darbnīca, turklāt uz vietas būs arī pats Ziemassvētku 
vecītis! 

Gaismas parks 
Dzintaru mežaparkā
01.-31.01. 16:00-22:00

  Dzintaru Mežaparks un skatu 
tornis

Ziemas vakaros Dzintaru mežaparks pārvēršas par īstu pasa-
ku, kuru veido gaismas dekori no tūkstošiem lampiņu: Piena 
ceļš ar zvaigznājiem, tiltiņš un arkas, dzīvnieku mazuļi, rūķi 
un daudz citu gaismas objektu. Decembrī katru sestdienu un 
svētdienu plkst.16:00–19:00 radošas darbnīcas, jautra mūzika, 
rotaļas ar pasaku tēliem visai ģimenei. 

Ērģeļmūzikas 
koncerts Rīgas Domā
01.01., 02.01., 03.01., 04.01., 05.01., 
06.01., 10.01., 17.01., 24.01., 31.01. 
19:00

  Rīgas Doms

Ērģeļmūzikas koncertos piedalās pieredzes bagātie Latvijas 
ērģelnieki, kā arī viesi no daudzām citām valstīm. Tā ir iespēja 
izcilajā Rīgas Doma akustikā dzirdēt vienas no krāšņākajām 
un pasaules vērtīgākajām vēsturiskajām ērģelēm. Rīgas 
Doma ērģeles pieder pie vēlīnā romantikas perioda ērģeļbū-
ves mākslas augstākajiem sasniegumiem un ir izcils mūzikas 
vēstures piemineklis. 

„Concerto Piccolo” – 
izbaudiet unikālo 
Rīgas doma ērģeļu 
skanējumu 20 
minūtēs
02.01., 03.01., 04.01., 06.01., 07.01., 
08.01., 11.01., 13.01., 15.01., 18.01., 
20.01., 22.01., 25.01., 27.01., 29.01., 
01.02. 12:00-12:20

  Rīgas Doms

„Concerto Piccolo” ir iespēja izcilajā Rīgas Doma akustikā 
dzirdēt vienas no krāšņākajām un pasaules vērtīgākajām 
vēsturiskajām ērģelēm. Rīgas Doma ērģeles pieder pie vēlīnā 
romantikas perioda ērģeļbūves mākslas augstākajiem sasnie-
gumiem – izcils mūzikas vēstures piemineklis. 

Vecgada koncerts 
operā
02.01. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Vecgada koncerti Latvijas Nacionālajā operā dzirkstī kā šam-
panietis. Plūst skaistākās melodijas, mirdz spožākās mūzikas 
zvaigznes... Svinības var sākties! 

Ziemassvētku 
koncerts „Ave Maria”
02.01. 19:00

  Rīgas Svētā Jāņa baznīca

Koncertā skanēs populāra klasiskā mūzika un tradicionālās 
Ziemassvētku melodijas. Programmā – J.S. Bahs, V.A. Mocarts, 
F. Grūbers, F. Šūberts, S. Franks, P. Maskanji. Mūziķi: Olga 
Pjatigorska, soprāns Jolanta Barinska, ērģeles. 

Balets visai ģimenei 
„Riekstkodis”

03.01. 12:00, 18:00
05.01. 12:00, 18:00
12.02., 13.02. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Baleta darbība notiek Rīgā 19.gadsimta beigās – te jūtama 
pilsētas senlaicīgo ieliņu gaisotne, atrodami jūgendstilā vei-
doti interjeri, augu motīvi un efektīgi kontrasti: ārā ir ziema, bet 
telpās zied puķes. Atdzīvojas egļu rotājumi, spēļu mantiņas, 
un mazās Marijas sapņi par savu Princi sāk piepildīties. Viss 
notiek tieši tā, kā piedienas Ziemassvētku naktij... 

Balets visai ģimenei „Riekstkodis”
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Izrāde „Lūk, īstaba 
šī...” / kvartirņiks
03.01. 19:00, 19.01. 16:00, 25.01. 
19:00, 08.02. 16:00, 16.02. 16:00, 
23.02. 17:00

  Mihaila Čehova Rīgas Krievu 
teātris

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris atklāj jaunu spēles lauku-
mu – kvartirņiku. Tas nosaukts pēc mājas koncerta formāta, 
kas notiek tieši dziedātāja vai mūziķa dzīvoklī draudzīgā lokā, 
kad dvēsele runā ar dvēseli vienā valodā – patiesu izjūtu valo-
da. Un pirmais Rīgas Krievu teātra kvartirņiks ir veltīts Bulāta 
Okudžavas daiļradei (pārstāvēti arī citi krievu 20. gadsimta 
dzejnieki). 

Kalnciema kvartāla 
tirgus
04.01., 11.01., 18.01., 25.01., 01.02., 
08.02., 15.02., 22.02., 29.02. 10:00-
16:00

  Kalnciema kvartāls 

Kalnciema kvartāla tirdziņos ik sestdienu Latvijas zemnieki 
un mājražotāji ir sarūpējuši vietējos labumus, bet amatnieki – 
unikālus darinājumus. Bērni aicināti piedalīties bezmaksas 
radošajās darbnīcās un griezties krāsainā karuselī. Tirdziņi ir 
tematiski pielāgoti sezonālajiem svētkiem, to laikā noris arī 
koncerti, izstādes, brīvdabas uzvedumi, u.c. aktivitātes. 

Opera „Dons Paskvāle”
04.01. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Belkanto meistara Gaetano Doniceti komiskā opera „Dons 
Paskvāle” ir jautrs stāsts par to, kā padzīvojušu vecpuisi izjoko 
viņa ārsts un ārsta māsa – jauna, skaista atraitne, kuru finālā 
apprec mīlas mokās sirgstošais brāļadēls. „Opera buffa” jeb 
itāļu komiskās operas tradīcijās rakstītajā darbā atpazīsiet 

„commedia dell’arte” raksturīgos tēlus: Paskvāle atgādina 
plātīgo Pantaloni, brāļadēls Ernesto – pēc mīlas alkstošo 
Pjero, ārsts Malatesta – viltnieku Skapino, bet Norīna – blēdī-
go Kolumbīni. 

Ziemassvētku 
koncerts „Reiss 2019-
2020”
04.01., 05.01., 11.01., 12.01. 19:00

  Mihaila Čehova Rīgas Krievu 
teātris

Kas gan var atgadīties, ja vienlaikus gaidi gan reisu, gan 
svētkus? Protams, visādi pārsteigumi un nejaušības! Un vēl – 
brīnumi, tādi, kas notiek tikai Ziemassvētku naktī. Piemēram, 
pasažieri, piloti un apkalpes darbinieki, sniega vētras dēļ 
iestrēguši lidostā pašā Ziemassvētku priekšvakarā, pēkšņi... 
sāk dziedāt – viņi dzied visīstākās Ziemassvētku-Jaungada 
dziesmas, kuras mēs visi zinām un mīlam. 

Izrāde „Sniega 
karaliene”
05.01., 12.01. 12:00

  Mihaila Čehova Rīgas Krievu 
teātris

Kajs un Gerda ir draugi kopš bērnības: kā brālis un māsa viņi 
kopā spēlējas, mācās un klausās pasakas. Bet, kad divas laus-
kas no ļaunā spoguļa iekrīt Kaja acīs un sirdī, zēns ievērojami 
mainās. Taču par spīti tam Gerda joprojām viņu mīl, un, kad 
Sniega karaliene nolaupa Kaju, meitene dodas ceļā, lai mek-
lētu savu draugu…

Stāsts par pirmo un 
pēdējo mīlestību 

„Mīlēt”
03.01. 19:00

  Mihaila Čehova Rīgas Krievu 
teātris

Viktorija Tokareva par mīlestību prot rakstīt kā neviens – īpa-
šā, atpazīstamā rokrakstā: svaigi, viegli, bez banalitātes – un 
tā, ka sāc elpot vienā ritmā ar varoņiem. Šī luga ir vēl viens 
apstiprinājums: Tokarevai raksturīgais trāpīgums, ironiskums 
un gaišās skumjas raisa mīlestības stāstu... 

Asparātīga komēdija 
„Kļov”

03.01. 19:00; 04.02. 19:00

  Mihaila Čehova Rīgas Krievu 
teātris

Populārie aktieri Mārtiņš Vilsons un Arnis Līcītis aicina pievie-
noties zemledus makšķerēšanai izrādē „KĻOV...”. Abi varoņi 
satiekas vēlā vakara stundā uz ledus, lai copējot zivis, varētu 
atslābt no dzīves, sievietēm un naudas pelnīšanas rūpēm. 
Sarunu smeldzīgais humors vīrus noved pie viena kopsaucē-
ja – „es neesmu slikts”... Izrāde krievu valodā. 

Kalnciema tirgus
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Balle Mazajā Ģildē
11.01., 08.02. 19:00

  Mazā ģilde

Balles dejas – tās ir dejas tiem, kam patīk un kas vēlas dejot. 
Gan partneris, gan melodija var būt Jums pat pilnīgi nezināmi. 
Galvenā balles deju vērtība ir saskarsmes prasme dejas laikā. 
Tā atvērt ceļu uz iepazīšanās pasauli, kustību, mākslas un 
brīvības pasauli. Balles deju galvenais mērķis – skaists un 
kulturāls atpūtas veids, labi pavadīt brīvo laiku. 

Andrea Bočelli 
koncerts
12.01. 19:00

  Arēna Rīga 

Andrea Bočelli (Andrea Bocelli) unikālais balss tembrs – vien-
laikus maigi melanholisks un spēcīgs – nav salīdzināms ne ar 
vienu citu. Koncertā Rīgā skatītāji varēs novērtēt visslavenāko 
Itālijas un pasaules operu ārijas, kā arī vispopulārākās maes-
tro dziesmas. 

Raimonds Pauls, 
Daumants Kalniņš 
un Latvijas Radio 
bigbends
12.01. 19:00

  Dzintaru koncertzāle

12.janvārī, kas ir Raimonda Paula dzimšanas diena, maestro 
uzstāsies kopā ar savu iemīļoto Latvijas Radio bigbendu un 
talantīgo dziedātāju Daumantu Kalniņu, pirmo reizi atskaņojot 
programmu „Dienvidu akvareļi”. 

Muzikāla drāma 
„Grāfs Monte-Kristo. 
Esmu Edmons 
Dantess”
07.01., 08.01., 11.02., 12.02. 19:00

  Mihaila Čehova Rīgas Krievu 
teātris

Droši vien katrs no mums kaut reizi dzīvē ir saskāries ar 
nodevību. Neizpildīts solījums, tenkas aiz muguras, lūgums 
pēc palīdzības, kas palicis bez atbildes, neuzticība – nodevī-
bai ir daudz un dažādas formas, lielas un mazas. Un katra no 
tām ir iznīcinoša – ne tikai tāpēc, ka tā nodara sāpes, bet arī 
tāpēc, ka tā ievaino cilvēka ticību pasaulei. Dažreiz tā ievaino 
nāvējoši. Kā arī – tā maina gan to, kurš nodevis, gan to, kurš 
ticis nodots, reizēm radot briesmoņus, no kuriem viens no 
lielākajiem ir alkas pēc atriebības. 

Ziemassvētku 
festivāls. Latvijas 
Radio koris. 
Pareizticīgo lūgšanas 
un dziedājumi
07.01. 19:30

  Dzintaru koncertzāle

Latvijas Radio koris diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā pareiz-
ticīgo Ziemassvētkos aicina uz koncertu, kurā izpildīs Pētera 
Čaikovska „Vakara lūgšanas”. 

Balets „Trīs 
musketieri”
08.01. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Uz Francijas karaļa Luija XIII galmu, kur dzirkstī intrigas, kvēlo 
mīla un naids, aicina doties neoklasiskā baleta „Trīs musketieri” 
autori – čehu komponists Jans Kučera un kanādiešu horeo-
grāfs Pols Čalmers. 

Opera „Karmena”
09.01. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Sieviešu apbrīnota un ienīsta, vīriešu iekārota un nosodīta, 
Karmena maina apkārtējo pasauli. Naids pret viņu ir dzimis 
iekārē, kuru šī sieviete izraisa... 

Balets „Šeherezade 
un viņas stāsti”
10.01. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Austrumu sultānu Šeihrijāru pievīlusi neuzticīgā sieva, tāpēc 
ik nakti viņš apprec nevainīgu jaunavu un ik rītu liek to 
nogalināt. Tā turpinās, līdz viņš sastop sava vezīra vecāko 
meitu Šeherezadi, kurai ar pasakām un mītiem izdodas iekarot 
valdnieka nocietināto sirdi... 

Opera „Bohēma”
11.01. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Bohēmas varoņi ir tipiski 19.gadsimta nogales parīzieši: dzej-
nieks Rūdolfs, mūziķis Šonārs, filozofs Kolēns un mākslinieks 
Marsels. Viņu nabadzīgajā, bet jauneklīgi nebēdnīgajā ikdienā 
ienāk zīda izšuvēja Mimī. Taču meitenes liktenis jau izšķirts... 
Vienīgi draugu un mīļotā atbalsts piešķir dzīvei jēgu. 

Andrea Bocelli. © Mark Seliger, Decca Records
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Muzikālā izrāde 
„Meitene kafejnīcā”

16.01. 19:00

  Mihaila Čehova Rīgas Krievu 
teātris

Raimonda Paula muzikālās fantāzijas ar Austras Skujiņas 
dzeju. Izrādē piedalās Veronika Plotņikova un Jana Herbsta. 
Pie klavierēm: maestro Raimonds Pauls. 

Balets „Trīs draugi”
16.01., 21.02. 19:00

Latvijas Nacionālā opera un balets

Pasaules pirmizrādi piedzīvo komponista Pāvela Akimkina un 
režisora-horeogrāfa Sergeja Zemļanska balets „Trīs draugi”, 
kas tapis pēc Ēriha Marijas Remarka populārā romāna motī-
viem un saglabā viņa moto „Kamēr cilvēks nepadodas, viņš ir 
kas vairāk par likteni”. 

Izrāde „Lauva ziemā”
16.01. 19:00

  Dailes teātris

Anglijas karalis Henrijs II ir radījis varenu karalisti. Viņam ir jā-
zina, ka tā pastāvēs. Viņam ir jāizšķiras, kuram no dēliem atdot 
savu valsti. Viņa dēli un sieva Eleonora jau reiz ir vērsušies 
pret viņu. 

Korporatīva intriga 
„Grenholma metode”

17.01., 28.02. 19:00

  Mihaila Čehova Rīgas Krievu 
teātris

Asa sižeta detektīvs, intelektuāls trilleris, skarbi ironiska 
komēdija, griezīgi ass un tiešs „lietišķu spēļu” atspulgs... Žordi 
Galserāns ir dramaturgs, scenārists un tulkotājs, kas izpelnī-
jies atpazīstamību pasaulē, pateicoties šai lugai. 

Opera „Figaro kāzas”
17.01. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Figaro kāzu uzvedums ir iepazīšanās ar argentīniešu režisoru, 
Teatro Colon māksliniecisko vadītāju Marčello Lomardero, 
kura veidotos iestudējumus atzinīgi novērtējuši skatītāji un 
kritiķi Dienvidamerikā un Eiropā. Mocarta komiskās operas 
darbību Latvijas Nacionālās operas iestudējumā viņš risina 
1980.gadu Latīņamerikas TV seriālu stilistikā, uzburot eksotis-
ku, sociālas un erotiskas spriedzes piesātinātu gaisotni. 

Izrāde „Huligānes 
grēksūdze”
17.01. 19:00, 18.01. 15:00, 21.02. 
19:00, 22.02. 19:00

  Mihaila Čehova Rīgas Krievu 
teātris

Tatjanas Lukašenkovas izrādes pamatā ir slavenās mūsdienu 
dzejnieces Solas Monovas dzejoļi. Izrāde atspoguļo to, kas 
darās modernas sievietes dvēselē, skapī un somiņā. 

Muzikālā izrāde „Mana 
skaistā lēdija”
14.01., 15.01., 19.02., 20.02. 19:00

  Mihaila Čehova Rīgas Krievu 
teātris

Viens no slavenākajiem mūzikliem pasaulē: brīnišķīga mūzika, 
asprātīgi dialogi un aizraujošs sižets. Jaunas puķu pārdevējas 
Elīzas Dulitlas, fonētikas skolotāja Henrija Higinsa un pulkveža 
Hjū Pikeringa nejaušās satikšanās rezultātā sākas neparasts 
eksperiments: Higinss uzņemas sešu mēnešu laikā ievest 
meiteni „no apakšas” augstākajā sabiedrībā... Un neviens pat 
nedomā, cik daudz pārsteigumu, izmēģinājumu un satricinā-
jumu radīs šī neparastā iecere... 

Opera „Traviata”
15.01., 26.02. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Džuzepes Verdi opera 3 cēlienos. Šī „Traviatas” iestudējuma 
darbība notiek Parīzē pēc Otrā Pasaules kara – laikā, kad cil-
vēki centās aizmirst nāvi, asinis, zaudējumu un aizdziedēt kara 
brūces, lai ar lielu aizrautību atkal sāktu baudīt dzīvi. 

LNSO. Bernsteins, 
Gēršvins, Elingtons, 
Bjorka un Linda Leen
16.01. 19:00

  Hanzas Perons

Linda Leen ir košas balss un spēcīgas personības īpašniece – 
harismātiskā dziedātāja plaiksnī tumsnēji un valdzinoši. Izcilā 
mūziķa Ginta Pabērza saksofonspēli var nekļūdīgi pazīt jau no 
pirmās skaņas – viņa lokanā virtuozitāte fascinē un sajūsmina. 
Ar neticamu jaudu skanēs Latvijas Nacionālā simfoniskā 
orķestra (LNSO) un Latvijas Radio bigbenda kopspēle. 

Linda Leen
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Opera „Karmelīšu 
dialogi”
23.01. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

„„Karmelīšu dialogi” ir darbs, kas lasāms starp rindiņām kā 
ilga un savā ziņā nežēlīga apcere par nāvi – no bailēm uz 
atbrīvošanos, no pašnāvības uz upurēšanos un tā tālāk,” 
stāsta franču režisors Vensāns Busārs. Viņa vadībā vēsturiski 
nozīmīgā opera uz Latvijas Nacionālās operas skatuves 
iestudēta pirmoreiz. 

Balets visai ģimenei 
„Kopēlija”

24.01. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Leo Delība „Kopēlija” ir E.T.A.Hofmaņa pasakas „Smilšuvīrs” 
klasiskais lasījums, kas uz LNO skatuves atgriežas pēc vairāku 
gadu pārtraukuma. Komisks, krāsains, dzīvespriecīgs – tāds ir 
šī baleta atjaunojums, kurā mūsu trupas labākie solisti izdejo 
un izspēlē stāstu par jauno Franci un viņa mīļoto Svanildu. 

Balets „Sniegbaltīte 
un septiņi rūķīši”
25.01. 12:00, 23.02. 12:00, 18:00 

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Pasakains rokbalets bērniem un vecākiem „Sniegbaltīte un 
septiņi rūķīši” ir Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas, Emīla Dārzi-
ņa mūzikas skolas un Latvijas Nacionālās operas kopprojekts. 

Festivāls „Riga Street 
Food”
18.01. 12:00-20:00

  Kaļķu-Vaļņu ielas krustojumā 

Festivāls „Riga Street Food” kopā ar Rīgas labākajiem šef-
pavāriem jau ceturto reizi izies pilsētas ielās. Termometra 
stabiņam slīdot zemāk, šefpavāri apmeklētājus sildīs ar 
aizvien radošākām nepieradinātās Latvijas garšām. Tādām, 
kas drosmīgākas par restorānu ēdienkartēs sastopamajām. 
Tādām, kā Latvijas ziemas – neparedzamām. 

Balets „Hamlets. (Ne)
stāsti man pasakas”
18.01. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Šekspīra traģēdijas „Hamlets” zemtekstu dziļuma iedvesmots, 
Antons Freimans savā pirmajā pilnmetrāžas baletā risina 
attiecības ar nāvi, izaicina uz dialogu paaudzes, pagātni un 
nākotni. Savukārt iestudējuma muzikālā partitūra veidota kā 
saruna starp vecmeistaru Sergeju Rahmaņinovu un mūsdienu 
komponisti Lindu Leimani.
Jau skolas gados iemīlējusi Imanta Ziedoņa „Krāsaino pasa-
ku” glezniecisko paradoksu un aizkustinošo absurdu, Elza Lei-
mane ir iedvesmota ar šī meistardarba starpniecību uzlūkot 
baleta vēstures krāsainību savā iestudējumā „ (Ne)stāsti man 
pasakas”. Tā mūzikas autori un izpildītāji būs Jānis Šipkēvics 
(Shipsea), Matīss Čudars un Kaspars Kurdeko.

Opera visai ģimenei 
„Putnu opera”

19.01., 29.02. 12:00, 18:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Mazais skatītājs ienāk Operā pa galvenajām durvīm, atver 
skatītāju zāles durvis, iekārtojas samta krēslos. Rāmi dziest 
gaismas, līdz kroņluktura spīdēšana atgādina zvaigžņotas 
debesis. Diriģents paceļ zizli, un sākas izrāde. Par labdabīgo 
doktoru Dūlitlu, apķērīgajiem dzīvnieciņiem, kuri prot iemīlē-
ties, mīlēt, just līdzi, steigties palīgā un iestudēt operu pat tad, 
ja pretī stājas ļaunais Dorntona kungs! 

Leģenda ar mūziku 
divos cēlienos „Spoks 
no Kentervilas”
19.01., 25.02. 19:00

  Mihaila Čehova Rīgas Krievu 
teātris

Ja īru filozofs, dramaturgs, estēts, rakstnieks, dzejnieks Oskars 
Vailds (Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde) 1887. gadā būtu 
zinājis, ka gotika būs modē arī 20. un 21. gadsimtā, viņš no-
teikti būtu sarakstījis turpinājumu savai gotiski humoristiskajai 
novelei „Kentervilas spoks”. Un, ja vēl – fantastika! – viņam 
būtu izdevies nodzīvot līdz 2016. gadam, viņš noteikti būtu 
ieradies uz Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra pirmizrādi, 
tāpēc ka Latvijas dramaturgs Aleksejs Ščerbaks, kuru Rīgas 
Krievu teātra skatītāji pazīst pēc izrādēm: „Starpstacija” un 

„Tango ar Stroku”, sarakstījis savu šī aizraujošā stāsta par kādu 
amerikāņu ģimeni versiju. 

Balets „Romeo un 
Džuljeta”
22.01. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Sergeja Prokofjeva balets, kas tapis pēc Viljama Šekspīra 
ģeniālās traģēdijas motīviem, neapšaubāmi ir viens no poplā-
rākajiem sava žanra paraugiem 20. gadsimtā. 

Festivāls „Riga Street Food”. Foto: Roberts Āboltiņš
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Starptautiskā tūrisma 
izstāde – gadatirgus 

„Balttour 2020”
31.01. 13:00-18:00; 01.02. 10:00-
18:00; 02.02. 10:00-17:00

  Starptautiskais izstāžu centrs 
Ķīpsala

„Balttour” ir plašākā tūrisma izstāde Baltijā, kas ik gadu atklāj 
jauno tūrisma sezonu reģionā. Izstādes tematiskajās hallēs, 

„Apceļo Latviju!” un „Atklāj pasauli!”, apmeklētājiem būs iespē-
ja iepazīt vairāk nekā 40 valstu 850 uzņēmumu un organizāci-
ju piedāvājumus. 

LNSO. Mālera 
dziesmas un 
Bēthovena „Heroiskā”
31.01. 19:00

  Lielā ģilde

Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) programmā sa-
tiekas divi Vīnes dižgari – Bēthovens un Mālers. Klīst leģenda, 
ka otrais savulaik cerējis, ka tiks atskaņots tikpat bieži kā pir-
mais. Nezin, vai kāds skaita un salīdzina, bet nav šaubu, ka abu 
skaņražu mūzika ir vienlīdz ekspresīva un klausītāju mīlēta. 

Opera „Spēlēju, 
dancoju”
31.01., 28.02. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Latviešu rakstnieka Raiņa „Spēlēju, dancoju” vēsta par 
liesmojošu enerģiju, kas modina un, uzveicot ļaunumu, ved 
uz gaismu. Imanta Ziedoņa un Imanta Kalniņa opera bija ener-
ģijas lādiņš savulaik, nu spēlmanis Tots ierodas, lai pārmaiņas 
piešķiltu mūsdienu sabiedrībā. Ne vairs ārējais ienaidnieks 
Kungs izsūc trīs dzīvības asins lāses. Vienaldzība un kūtrums 
ir tas, kas iznīcina ar lēnu gruzdēšanu. 

Februāris

Kalnciema kvartāla 
tirgus

01.02., 08.02., 15.02., 22.02., 
29.02. 10:00-16:00

  Kalnciema kvartāls 

Kalnciema kvartāla tirdziņos ik sestdienu Latvijas zemnieki 
un mājražotāji ir sarūpējuši vietējos labumus, bet amatnieki – 
unikālus darinājumus. Bērni aicināti piedalīties bezmaksas 
radošajās darbnīcās un griezties krāsainā karuselī. Tirdziņi ir 
tematiski pielāgoti sezonālajiem svētkiem, to laikā noris arī 
koncerti, izstādes, brīvdabas uzvedumi, u.c. aktivitātes. 

Starptautiskā tūrisma 
izstāde – gadatirgus 

„Balttour 2020”

01.02. 10:00-18:00; 02.02. 10:00-
17:00

  Starptautiskais izstāžu centrs 
Ķīpsala

„Balttour” ir plašākā tūrisma izstāde Baltijā, kas ik gadu atklāj 
jauno tūrisma sezonu reģionā. Izstādes tematiskajās hallēs, 

„Apceļo Latviju!” un „Atklāj pasauli!”, apmeklētājiem būs iespē-
ja iepazīt vairāk nekā 40 valstu 850 uzņēmumu un organizāci-
ju piedāvājumus. 

Latviešu simfoniskās 
mūzikas lielkoncerts
25.01. 19:00

  Lielā ģilde

Lieliska iespēja iepazīt Latvijā radīto simfonisko mūziku. 
Koncertā ik gadu skan latviešu komponistu slavenākie darbi, 
kā arī pirmatskaņojumi, ko izpilda Latvijas simfoniskie orķestri 
kopā ar solistiem. 

Opera „Turandota”
29.01. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

1973.gadā tapušais Pučīni pēdējās operas iestudējums 
Latvijas Nacionālajā operā piedzīvojis jau vairākus atjaunoju-
mus. Edgara Vārdauņa veidotais krāšņais vizuālais ietērps ved 
skatītājus līdzi teiksmainā ceļojumā uz Seno Ķīnu, bet skaistā 
mūzika atkausē visaukstākās sirdis. 

Balets „Raimonda”
30.01. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Ģeniālais Mariuss Petipā „Raimondu” sacerēja 80 gadu vecu-
mā kā sava bagātā mūža kvintesenci. 

Starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus „Balttour 2020”
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Opera „Madama 
Butterfly”

06.02. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

„Madama Butterfly” atjaunojums piedāvā unikālu iespēju 
izbaudīt LNO vēsturiskā 1925.gada iestudējuma skaistumu: 
saglabāta oriģinālā scenogrāfija, kostīmu dizains un arī režijas 
pamatrisinājums. 

LNSO. Vineta Sareika, 
Mendelszons un 
Vasks

06.02. 19:00

  Lielā ģilde

„Dzelzs dūre samta cimdā” – tā Vinetas Sareikas spēli un 
skatuves šarmu salīdzina prestižais beļģu laikraksts „Le Soir”. 
Latviešu izcilā vijolniece tiek cildināta daudzviet, uzstājoties 
gan kā soliste, gan kā pirmā vijole izsmalcinātajā stīgu kvarte-
tā „Artemis”. 

Balets „Bajadēra”

07.02. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Pirmo reizi uz Latvijas Nacionālās operas skatuves tiek 
izrādīts Ludviga Minkusa balets „Bajadēra” Mariusa Petipā 
horeogrāfijā. 

„Concerto Piccolo” – 
izbaudiet unikālo 
Rīgas doma ērģeļu 
skanējumu 20 
minūtēs

01.02. 12:00-12:20

  Rīgas Doms

„Concerto Piccolo” ir iespēja izcilajā Rīgas Doma akustikā 
dzirdēt vienas no krāšņākajām un pasaules vērtīgākajām 
vēsturiskajām ērģelēm. Rīgas Doma ērģeles pieder pie vēlīnā 
romantikas perioda ērģeļbūves mākslas augstākajiem sasnie-
gumiem – izcils mūzikas vēstures piemineklis. 

Balets „Apburtā 
princese”

01.02. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Pasaku prinči un princeses, labas un ļaunas fejas, dažādi 
brīnumaini varoņi no mīļākajām bērnības pasakām atdzīvojas 
vienkopus baletā, kuram Pēteris Čaikovskis radījis brīnišķīgu 
mūziku un ļāvis noticēt sapnim par patiesu mīlestību, kas 
uzvar visu. 

Opera „Nabuko”

02.02. 15:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Nabuko LNO skatuves varianta idejiski filosofiskais pamats ir 
laiks. Laika tēma jūtama arī iestudējuma vizuālajā risinājumā – 
tas ir saules ritums, dzīves loku ritums, debess pušu ritums... 
Bet pāri visam plešas Augstākā spriedums un vērtējums 
mūsu rīcībai, domām un darbiem. 

Asparātīga komēdija 
„Kļov”

04.02. 19:00

  Mihaila Čehova Rīgas Krievu 
teātris

Populārie aktieri Mārtiņš Vilsons un Arnis Līcītis aicina pievie-
noties zemledus makšķerēšanai izrādē „KĻOV...”. Abi varoņi 
satiekas vēlā vakara stundā uz ledus, lai copējot zivis, varētu 
atslābt no dzīves, sievietēm un naudas pelnīšanas rūpēm. 
Sarunu smeldzīgais humors vīrus noved pie viena kopsaucē-
ja – „es neesmu slikts”... Izrāde krievu valodā. 

Balets „Pērs Gints”

05.02. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Baleta sižeta pamatā – Henrika Ibsena slavenā drāma, kas ta-
pusi 1867. gadā: dēkainis un laimes meklētājs Pērs Gints pēc 
daudziem piedzīvojumiem tālās pasaules malās kā vecs vīrs 
atgriežas mājās, kur viņu vienmēr gaidījusi uzticīgā Solveiga. 
Vai mīlestība kļūs par Pēra Ginta pēdējo pavērumu? Starptau-
tiski atzītais slovēņu horeogrāfs Edvards Klugs savā laikme-
tīgajā baletā apvienojis pašironiju, absurdu un sirreālismu ar 
Edvarda Grīga valdzinošo melodiju poētiskajiem sapņiem. 

Balets „Bajadēra”
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Metenis

09.02. 12:00-16:00

  Latvijas Etnogrāfiskais brīvda-
bas muzejs

Metenis ir pavasara vēstnesis un jauna gada sākums. Šie ir arī 
gada vispriecīgākie svētki un lielākais ķekatu laiks. Tradīcijas 
vēsta, ka šajā dienā jāstaigā no sētas uz sētu, lai lini garāki 
augtu, un jāmet bērni pāri žogam, lai tie nenoguļ skolā iešanu. 
Meteņi ir arī laiks, kad nodarboties ar zīlēšanu, laika pareģoša-
nu un salmu lelles dedzināšanu. Pirms lielā gavēņa galdā tiek 
likts arī bagātīgs mielasts – cūkas šņukurs un zirņu plāceņi. 

Balets „Pie zilās 
Donavas”

09.02. 12:00, 18:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Valšu karaļa Johana Štrausa brīnišķīgā mūzika iedvesmo-
jusi romantisku baletu par izvēli starp mīlestību un skatuvi, 
sapņiem un realitāti. Pirmo reizi Rīgā Pie zilās Donavas tika 
uzvests 1957. gadā; 60 gadu laikā tas vairākkārt atjaunots un 
kļuvis par daļu no Latvijas baleta zelta fonda. 

Rīgas Starptautiskais 
īsfilmu festivāls 
2ANNAS

10.-16.02. 

  Splendid Palace

Festivāls 2ANNAS piedāvā filmas, kas paplašina kino tehnis-
kās un mākslinieciskās robežas, kā arī stāsta par aktuālām 
tēmām lokāli un starptautiski. Festivāla veidotāji piedāvā 
nebijušu kino pieredzi gan satura, gan formas ziņā, uzsverot 
kino eksperimentālo dabu un veicinot jaunus meklējumus. 

Muzikāla drāma 
„Grāfs Monte-Kristo. 
Esmu Edmons 
Dantess”

11.02., 12.02. 19:00

  Mihaila Čehova Rīgas Krievu 
teātris

Droši vien katrs no mums kaut reizi dzīvē ir saskāries ar 
nodevību. Neizpildīts solījums, tenkas aiz muguras, lūgums 
pēc palīdzības, kas palicis bez atbildes, neuzticība – nodevī-
bai ir daudz un dažādas formas, lielas un mazas. Un katra no 
tām ir iznīcinoša – ne tikai tāpēc, ka tā nodara sāpes, bet arī 
tāpēc, ka tā ievaino cilvēka ticību pasaulei. Dažreiz tā ievaino 
nāvējoši. Kā arī – tā maina gan to, kurš nodevis, gan to, kurš 
ticis nodots, reizēm radot briesmoņus, no kuriem viens no 
lielākajiem ir alkas pēc atriebības. 

Balets visai ģimenei 
„Riekstkodis”

12.02., 13.02. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Baleta darbība notiek Rīgā 19.gadsimta beigās – te jūtama 
pilsētas senlaicīgo ieliņu gaisotne, atrodami jūgendstilā vei-
doti interjeri, augu motīvi un efektīgi kontrasti: ārā ir ziema, bet 
telpās zied puķes. Atdzīvojas egļu rotājumi, spēļu mantiņas, 
un mazās Marijas sapņi par savu Princi sāk piepildīties. Viss 
notiek tieši tā, kā piedienas Ziemassvētku naktij... 

Izrāde „Lūk, īstaba 
šī...” / kvartirņiks

08.02. 16:00, 16.02. 16:00, 23.02. 
17:00

  Mihaila Čehova Rīgas Krievu 
teātris

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris atklāj jaunu spēles lauku-
mu – kvartirņiku. Tas nosaukts pēc mājas koncerta formāta, 
kas notiek tieši dziedātāja vai mūziķa dzīvoklī draudzīgā lokā, 
kad dvēsele runā ar dvēseli vienā valodā – patiesu izjūtu valo-
da. Un pirmais Rīgas Krievu teātra kvartirņiks ir veltīts Bulāta 
Okudžavas daiļradei (pārstāvēti arī citi krievu 20. gadsimta 
dzejnieki). 

Opera „Klīstošais 
holandietis”

08.02. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Bēgšana no Rīgas perioda apgrūtinājumiem, dodoties 
riskantā jūras ceļojumā 1839.gadā, jaunajam komponistam 
Rihardam Vāgneram radīja muzikālo vīziju par jaundarbu, kas 
iezīmēja viņa oriģinālā stila sākotni. 

Balle Mazajā Ģildē

08.02. 19:00

  Mazā ģilde

Balles dejas – tās ir dejas tiem, kam patīk un kas vēlas dejot. 
Gan partneris, gan melodija var būt Jums pat pilnīgi nezināmi. 
Galvenā balles deju vērtība ir saskarsmes prasme dejas laikā. 
Tā atvērt ceļu uz iepazīšanās pasauli, kustību, mākslas un 
brīvības pasauli. Balles deju galvenais mērķis – skaists un 
kulturāls atpūtas veids, labi pavadīt brīvo laiku. 

Rīgas Starptautiskais īsfilmu festivāls 2ANNAS
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Muzikālā izrāde „Mana 
skaistā lēdija”

19.02., 20.02. 19:00

  Mihaila Čehova Rīgas Krievu 
teātris

Viens no slavenākajiem mūzikliem pasaulē: brīnišķīga mūzika, 
asprātīgi dialogi un aizraujošs sižets. Jaunas puķu pārdevējas 
Elīzas Dulitlas, fonētikas skolotāja Henrija Higinsa un pulkveža 
Hjū Pikeringa nejaušās satikšanās rezultātā sākas neparasts 
eksperiments: Higinss uzņemas sešu mēnešu laikā ievest 
meiteni „no apakšas” augstākajā sabiedrībā... Un neviens pat 
nedomā, cik daudz pārsteigumu, izmēģinājumu un satricinā-
jumu radīs šī neparastā iecere... 

Opera „Pīķa dāma”

20.02., 22.02. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Kas cilvēka liktenī ir izšķirošais – mīlestība, kas atbrīvo no ap-
sēstības, vai spēles magnētiskais azarts, kas dzelžaini pakļauj 
gribasspēku? Hermaņa, Lizas un vecās grāfienes trīsstūris 
P.Čaikovska pēdējā operā fascinē ar darbības straujumu un 
ģeniālu mūziku. 

LNSO kamermūzika. 
LNSO klaviertrio un 
Brāmss

20.02. 19:00

  Lielā ģilde

Nosvinējis pirmo piecgadi, Latvijas Nacionālā simfoniskā 
orķestra (LNSO) klaviertrio – Indulis Cintiņš, Dace Zālīte-Zil-
berte, Mārtiņš Zilberts – turpina interpretēt gan monumentālu 
klasiku, gan mazāk zināmus mūsdienu skaņdarbus. Šoreiz 
programmā Brāmsa visretāk atskaņotais, vienlaikus visīsākais 
klaviertrio, pilns nemiera un izaicinājumu, emocionālas turbu-
lences un uzliesmojumu. 

LNSO. Mocarts, 
Brukners un maestro 
Sinaiskis

13.02. 19:00

  Lielā ģilde

Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO) goda diriģents 
Sinaiskis ar jau ierastu regularitāti atkal atgriežas Rīgā, lai 
šoreiz piedāvātu Bruknera Astoto. Pēc pirmatskaņojuma tā 
nodēvēta par 19.gadsimta beigu mūzikas kroni, darbu, kas in-
telektuālā mēroga un diženuma ziņā pārspēj citas komponista 
simfonijas. 

Koncerts „Holivudas 
mīlas stāsti”

14.02. 19:00

  VEF Kultūras pils

Valentīndienas vakarā orķestris „Rīga” aicinājis solistus – šar-
manto Aiju Vītoliņu, jauno un harizmātisko Katrīnu Paulu 
Felsbergu un klausītājiem iemīļoto Daumantu Kalniņu –, lai 
izdziedātu skaistākās Holivudas mīlestības dziesmas un 
duetus – no filmām „Mūzikas skaņas”, „Mana skaistā lēdija” un 
citām. 

Mūsdienīga komēdija 
„Patiesība”

15.02., 16.02. 14:00

  Mihaila Čehova Rīgas Krievu 
teātris

Morāles un godaprāta cīņa par izdzīvošanu vienā daļā. Lielis-
ka franču komēdija ar labākajiem teātra aktieriem, kur izdzīvo 
tikai labākais melis! 

Koncertuzvedums 
„Mūzikas skaņas”

16.02. 12:00, 15:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Satieciet dzīvespriecīgo Mariju, kapteini fon Trapu un viņa bēr-
nus, kā arī citus Riharda Rodžersa un Osakara Hammeršteina 
pasaulslavenā mūzikla „Mūzikas skaņas” varoņus Latvijas 
Nacionālās operas koncertuzvedumā visai ģimenei! 

AUGam ēdiena svētki 

16.02. 12:00-20:00

  Tallinas ielas kvartāls

Lai iepazīstinātu rīdziniekus un pilsētas viesus ar videi un 
dzīvniekiem draudzīgu ēdienu, biedrība „AUGam” rīko augu 
valsts ēdiena svētkus – tie pulcēs aptuveni 15 uzņēmumu, 
kas visas dienas garumā pasniegs dažnedažādus vegāniskus 
ēdienus konkrētās sezonas noskaņās. Uzzini, cik daudzveidī-
ga un bagāta ir augu valsts virtuve! Gardi burgeri, visu veida 
saldumi un dzērieni, pikantā Āzijas virtuve, kārtīgs „mājas 
ēdiens”, bezglutēna un svaigēdāju opcijas – viss, ko jau sen 
vēlies nogaršot, vienuviet – ēdiena svētkos „AUGam”. Ēdiena 
svētki notiek četras reizes gadā, lai katrā gadalaikā piedāvātu 
iespēju izbaudīt augu valsts ēdiena sezonālo daudzveidību. 

AUGam ēdiena svētki
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Erotikas festivāls 
„Erots 2020”

21.02. 20:00-03:00
22.02. 19:00-03:00

  Starptautiskais izstāžu centrs 
Ķīpsala

Tas nav tikai pasākums, tas ir piedzīvojums! Sajūti, piedalies, 
izzini un baudi pikantu piedzīvojumu pieaugušajiem – „Erots 
2020”!
Perfekti vīriešu un sieviešu augumi striptīzšovos un priekš-
nesumos visām gaumēm, meistarklases, galvu reibinoša 
ballīte, nozares zinošāko pārstāvju konsultācijas un konkursi 
ar vilinošām balvām! 

Koncertizrāde 
bērniem. LeNeSOns 
un Mocarta opera

22.02. 11:00 krievu valodā
22.02. 14:00 latviešu valodā

  Lielā ģilde

Iemīļotais bērnu draugs LeNeSOns palīdzēs iepazīt draiskā 
divpadsmitgadnieka Mocarta operu par ganu zēnu un meiteni, 
kas sastrīdas un atkal salabst, pateicoties vietējam burvim. 
Pastorālas ainas, vienkāršas melodijas un dziedājumi, jautru 
tekstu runātas epizodes raksturo šo viencēlienu, kas gaišu un 
vieglu noskaņu, kā arī smaidu sejā atstās ikvienam klausī-
tājam. Pasākumā arī dažādas aktivitātes mazajiem mūzikas 
interesentiem – iepazīšanās ar instrumentiem, zīmēšana un 
daudz kas cits. 

Opera bērniem „Mazā 
burvju flauta”

22.02. 12:00, 15:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Jauno, inovatīvo iestudējumu latviešu valodā režisore Margo 
Zālīte veidojusi ģimenēm ar bērniem no piecu gadu vecuma. 

Kamermūzikas 
koncerts Rīgas Doma 
Kapitula zālē

22.02., 29.02. 18:00

  Rīgas Doms

Kamēr Rīgas Domā notiek ērģeļu profilakse, aktīvā koncert-
dzīve iespaidīgajā baznīcas kompleksā turpinās ar dažādu 
programmu kamerkoncertiem. 

Balets „Sniegbaltīte 
un septiņi rūķīši”

23.02. 12:00, 18:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Pasakains rokbalets bērniem un vecākiem „Sniegbaltīte un 
septiņi rūķīši” ir Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas, Emīla Dārziņa 
mūzikas skolas un Latvijas Nacionālās operas kopprojekts. 

Izrāde „Huligānes 
grēksūdze”

21.02., 22.02. 19:00

  Mihaila Čehova Rīgas Krievu 
teātris

Tatjanas Lukašenkovas izrādes pamatā ir slavenās mūsdienu 
dzejnieces Solas Monovas dzejoļi. Izrāde atspoguļo to, kas 
darās modernas sievietes dvēselē, skapī un somiņā. 

Balets „Trīs draugi”

21.02. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Pasaules pirmizrādi piedzīvo komponista Pāvela Akimkina un 
režisora-horeogrāfa Sergeja Zemļanska balets „Trīs draugi”, 
kas tapis pēc Ēriha Marijas Remarka populārā romāna motī-
viem un saglabā viņa moto „Kamēr cilvēks nepadodas, viņš ir 
kas vairāk par likteni”. 

Balets „Trīs draugi”
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Starptautiskā 
grāmatu un 
izdevniecību izstāde 

„Latvijas grāmatu 
izstāde 2020”

28.02., 29.02. 10:00-18:00
01.03. 10:00-17:00

  Starptautiskais izstāžu centrs 
Ķīpsala

Latvijas Grāmatu izstāde ir svarīgākais nozares notikums Lat-
vijā, apvienojot Latvijas un ārvalstu izdevniecības un grāmatu 
apgādus, kā arī grāmattirgotājus un ar grāmatniecību saistītus 
uzņēmumus. 

Korporatīva intriga 
„Grenholma metode”

28.02. 19:00

  Mihaila Čehova Rīgas Krievu 
teātris

Asa sižeta detektīvs, intelektuāls trilleris, skarbi ironiska 
komēdija, griezīgi ass un tiešs „lietišķu spēļu” atspulgs... Žordi 
Galserāns ir dramaturgs, scenārists un tulkotājs, kas izpelnī-
jies atpazīstamību pasaulē, pateicoties šai lugai. 

Leģenda ar mūziku 
divos cēlienos „Spoks 
no Kentervilas”

25.02. 19:00

  Mihaila Čehova Rīgas Krievu 
teātris

Ja īru filozofs, dramaturgs, estēts, rakstnieks, dzejnieks Oskars 
Vailds (Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde) 1887. gadā būtu 
zinājis, ka gotika būs modē arī 20. un 21. gadsimtā, viņš no-
teikti būtu sarakstījis turpinājumu savai gotiski humoristiskajai 
novelei „Kentervilas spoks”. Un, ja vēl – fantastika! – viņam 
būtu izdevies nodzīvot līdz 2016. gadam, viņš noteikti būtu 
ieradies uz Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra pirmizrādi, 
tāpēc ka Latvijas dramaturgs Aleksejs Ščerbaks, kuru Rīgas 
Krievu teātra skatītāji pazīst pēc izrādēm: „Starpstacija” un 

„Tango ar Stroku”, sarakstījis savu šī aizraujošā stāsta par kādu 
amerikāņu ģimeni versiju. 

Opera „Traviata”

26.02. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Džuzepes Verdi opera 3 cēlienos. Šī „Traviatas” iestudējuma 
darbība notiek Parīzē pēc Otrā Pasaules kara – laikā, kad cil-
vēki centās aizmirst nāvi, asinis, zaudējumu un aizdziedēt kara 
brūces, lai ar lielu aizrautību atkal sāktu baudīt dzīvi. 

„Gregorian”

26.02. 19:30

  Arēna Rīga 

Gregoriāņu reliģiskie dziedājumi ir radušies pirms vairāk nekā 
1000 gadiem, bet pēdējos 20 gadus šī mūzika ir ieguvusi 
jaunu nozīmi – Franka Petersona vadītā dziedātāju grupa 
šādi izpilda dziesmas no „Metallica”, „The Beatles”, „Queen”, 

„Rammstein”, „Pink Floyd”, „U2”, „Hurts”, Selīnas Dionas, Fila 
Kolinsa un citu zvaigžņu repertuāra. 

Starptautiskā 
izglītības izstāde 

„Skola 2020”

28.02., 29.02. 10:00-18:00
01.03. 10:00-17:00

  Starptautiskais izstāžu centrs 
Ķīpsala

Izstādē „Skola” ikviens, kurš vēlas studēt un papildināt savas 
zināšanas, vienkopus var iepazīties ar izglītības iespējām 
Latvijā un ārzemēs, un atrast piemērotāko mācību iestādi. 

„Gregorian”
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Opera „Spēlēju, 
dancoju”

28.02. 19:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Latviešu rakstnieka Raiņa „Spēlēju, dancoju” vēsta par 
liesmojošu enerģiju, kas modina un, uzveicot ļaunumu, ved 
uz gaismu. Imanta Ziedoņa un Imanta Kalniņa opera bija ener-
ģijas lādiņš savulaik, nu spēlmanis Tots ierodas, lai pārmaiņas 
piešķiltu mūsdienu sabiedrībā. Ne vairs ārējais ienaidnieks 
Kungs izsūc trīs dzīvības asins lāses. Vienaldzība un kūtrums 
ir tas, kas iznīcina ar lēnu gruzdēšanu. 

Opera visai ģimenei 
„Putnu opera”

29.02. 12:00, 18:00

  Latvijas Nacionālā opera un 
balets

Mazais skatītājs ienāk Operā pa galvenajām durvīm, atver 
skatītāju zāles durvis, iekārtojas samta krēslos. Rāmi dziest 
gaismas, līdz kroņluktura spīdēšana atgādina zvaigžņotas 
debesis. Diriģents paceļ zizli, un sākas izrāde. Par labdabīgo 
doktoru Dūlitlu, apķērīgajiem dzīvnieciņiem, kuri prot iemīlē-
ties, mīlēt, just līdzi, steigties palīgā un iestudēt operu pat tad, 
ja pretī stājas ļaunais Dorntona kungs! 

Opera „Spēlēju, dancoju”
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Starptautiska 
laikmetīgo un 
konceptuālo rotu 
izstāde „Zvaigznes 
mirdzums tavā logā”
02.01.-11.02. 10:00-18:00 (I-V), 
11:00-17:00 (VI)

  Mākslas galerija Putti

Ziemas rotu izstādē būs apskatāmi mākslinieku sapņi, vēlē-
šanās, domas un pārdomas. Tie būs stāsti par mazu zvaigznīti 
plašajā debess jumā. To ieraugot, doma par dārglietu kļūst. 
Dimanti debesīs. Ziemas zvaigžņotās debesis ar savu skaistu-
mu, noslēpumainību un apburošo dziļumu izstādes mākslinie-
kiem ir kalpojusi par spēcīgu iedvesmas avotu.

Izstāde „Aleksandra 
Beļcova. Glezniecība. 
Grafika. Porcelāns 

„Baltars””
02.-12.01. 10:00-18:00 (II, III, IV), 
10:00-20:00 (V), 10:00-17:00 (VI,VII)

  Latvijas Nacionālais mākslas 
muzejs

Aleksandra Beļcova (1892–1981) Rīgā ieradās 1919.gadā un 
tiek dēvēta par vienu no pirmajām modernisma māksliniecēm 
Latvijā. Viņa bija ne tikai gleznotāja, bet arī ilustratore, grafikas 
un porcelāna māksliniece. 20.gados grafikā meistare strādāja 
galvenokārt akvareļa tehnikā, bet 30.gados – pasteļtehnikā. 
Savā daiļradē Beļcova deva priekšroku portreta žanram, attē-
lojot tuviniekus, draugus un paziņas. Trauku apgleznojumos 
māksliniece bieži izvēlējās motīvus no dažādu tautu folkloras 
vai veidoja ģeometriski abstraktās kompozīcijas, pievērsās 
reliģiskiem tematiem.

Izstādes

Ziemassvētku egļu 
ceļš 2019
01.-12.01. 17:00-23:00

  Kronvalda parks

Tieši Rīgā pirms vairāk nekā 500 gadiem tikai rotāta pirmā 
Ziemassvētku eglīte. Par godu šim notikumam Rīga katru 
gadu kļūst par Ziemassvētku eglīšu galvaspilsētu. Kronvalda 
parkā un Vecrīgā tiek izstādīti vairāki desmiti radošu mākslas 
objektu. Šīs mūsdienīgās eglītes pārsteidz ar ideju oriģinalitāti 
un pielietoto materiālu daudzveidību, sākot no gaismas insta-
lācijām, līdz pat koka, stikla, ķieģeļu un siltuma izmantošanai. 
Festivāla ekspozīcijā skatāmi izcilākie profesionālu mākslinie-
ku, Latvijas Mākslas akadēmijas studentu un radošo industriju 
pārstāvju darbi.

Tēlniecības izstāde 
„Laimes formula 
Latgalē. V.I.V.A.”
01.01. 12:00-15:00
02.-12.01. 10:00-17:00 (II-VI), 12:00-
17:00 (VII)

  Svētā Pētera baznīca

Izstādes „Jāzepa Pīgožņa balva Latvijas ainavu glezniecī-
bā 2019” Rīgas domes simpātiju balvas ieguvēju izstāde, kurā 
eksponētas četru Latgales mākslinieču (Vēsma Ušpele, Ilze 
Griezāne, Vija Stupāne, Agra Ritiņa) radošās apvienības „V.I.V.A” 
gleznas un Rēzeknes apriņķa podnieku darinājumi.

Gaismas parks 
Dzintaru mežaparkā
01.-31.01. 16:00-22:00

  Dzintaru Mežaparks un skatu 
tornis

Ziemas vakaros Dzintaru mežaparks pārvēršas par īstu pasa-
ku, kuru veido gaismas dekori no tūkstošiem lampiņu: Piena 
ceļš ar zvaigznājiem, tiltiņš un arkas, dzīvnieku mazuļi, rūķi un 
daudz citu gaismas objektu. 

Ivana Aivazovska 
glezniecības izstāde 

„Gaismas metafizika”
02.-05.01. 10:00-18:00 (II-IV,VI,VII) 
10:00-20:00 (V)

  Mākslas muzejs Rīgas Birža

Armēņu izcelsmes izcilais krievu mākslas skolas gleznotājs 
Ivans Aivazovskis (1817–1900) ir plaši pazīstams visā pasaulē 
kā virtuozs jūras ainavu meistars, kuru jau dzīves laikā apbrī-
noja laikabiedri. Izstādes koncepcijas pamatā ir vēlme parādīt 
meistara dažādu periodu darbus, kuros apgaismojums un 
gaisma ir galvenais kompozīcijas elements. Izstādi veido ap 
30 darbu dažādos žanros: marīnas, vēsturiskas kompozīcijas 
un ainavas.

Muzeju kopizstāde 
„Latvijas gadsimts”

02.01.-30.12. 10:00-17:00 (II-VII)

  Latvijas Nacionālais vēstures 
muzejs

68 Latvijas muzeju kopīgs veltījums Latvijas valsts simtga-
dei, kas vēsta par Latvijas valsts tapšanu un aizstāvēšanu, 
valstiskuma idejas nosargāšanu padomju okupācijas laikā, 
neatkarības atjaunošanu 20. gadsimta deviņdesmitajos gados 
un ceļu līdz mūsdienām. 

Muzeju kopizstāde „Latvijas gadsimts”
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Izstāde „Reformācijai 
500: Piemiņas 
medaļas Rīgas 
vēstures un 
kuģniecības muzeja 
kolekcijā. 16.-19.
gadsimts”
02.01.-30.12. 10:00 -17:00 (III-VII)

  Rīgas vēstures un kuģniecības 
muzejs

Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja reformācijas atcerei 
veltīto medaļu un žetonu kolekcija ir daļa no Reformācijas 
materiālās kultūras pasaules mantojuma. Medaļa ir kā piemi-
neklis, kas veltīta kādam vēsturiskam notikumam, sabiedriski 
nozīmīgai norisei, izcilai personībai - tās atspoguļo laikmeta 
garu, glabā vēstures reālijas un katra nes savu vēstījumu cauri 
laikiem.

Edītes Pauls-Vīgneres 
personālizstāde 

„Kafijas kantāte”
02.01.-01.03. 11:00-17:00 (II,IV-VII), 
11:00-19:00 (III)

  Dekoratīvās mākslas un dizaina 
muzejs

Edīte Pauls-Vīgnere (1939) ir viena no Latvijas vadošajām, 
talantīgākajām un arī populārākajām tekstilmāksliniecēm. 
Meistares jubilejas izstādei apzināti izvēlēts retrospektīvs 
raksturs. Tās mērķis ir koncentrēties uz to Edītes Pauls-Vīg-
neres radošo mantojumu, ar ko viņa sāka „apburt” skatītājus 
jau kopš pašas pirmās lielās personālizstādes Rīgā 1978.gadā. 
Turpat 20 izcilie gobelēni un vērienīgie tekstilansambļi atklās 
apmeklētājam autores iedvesmas avotus un izjūtas.

Izstāde „Lietots 
Rīgā. 19.gs. 2.puse – 
1918. g.”
02.01.-30.12. 10:00 -17:00 (III-VII)

  Rīgas vēstures un kuģniecības 
muzejs

Izstāde veltīta 19.gs. otrās puses līdz 20.gs. sākuma jaunie-
vedumiem Rīgā, kas ietekmēja visas dzīves jomas, tostarp 
rīdzinieku sadzīvi. Izstādē apskatāmas dzīvokļu interjeros un 
sadzīvē lietotās lietas, kas izgatavotas gan Rīgā, gan arī citur 
Eiropā, Krievijā un pat ASV un kas tika tirgotas daudzajos 
Rīgas veikalos.

Izstāde „Doma 
muzejs Rīgā – templis 
zinātnei un mākslai”
02.01.-30.12. 10:00 -17:00 (III-VII)

  Rīgas vēstures un kuģniecības 
muzejs

Izstāde veltīta Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja vēsturei. 
Muzeja pirmsākumi meklējami jau 1773. gadā, tomēr izstādē 
akcentēts Doma muzeja periods (1890–1936), īpašu uzmanību 
pievēršot vācbaltiešu biedrību ieguldījumam Latvijas kultūras 
vērtību saglabāšanā un kultūras vērtību likteņiem Otrā pasau-
les kara laikā. 

Edīte Pauls-Vīgnere. Harmonija. 1989. Vilna, lini, gobelēns. DMDM kolekcija. Publicitātes foto
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Izstāde „Dāma 
krinolīnā”
02.01.-12.04. 11:00-18:00 (I-VII)

  Modes muzejs

Dāmu tērpi vēl nekad nebija aizņēmuši tik daudz vietas kā 
19. gs. 50. un 60. gados, kad modē nāca putnubūrim līdzīga 
stīpu konstrukcija – krinolīns – un spilgtās anilīna krāsas, bet 
kleitas varēja parādīt gāzes lampu gaismā vai ceļojot ar vilcie-
nu. Izstādē apskatāmi krāšņi tērpi, aksesuāri, rotas un interjera 
priekšmeti no Aleksandra Vasiļ jeva kolekcijas.

Izstāde „Lūcija 
Zamaiča. Es un mani 
vārdi”
02.01.-25.04. 11:00-18:00 (III-VI), 
11:00-19:00 (II)

  Romana Sutas un Aleksandras 
Beļcovas muzejs

Lūcija Zamaiča (1893–1965) bija neparasta latviešu rakstniece, 
dzejniece, sabiedrības dāma, aktīva sieviešu tiesību aizstāve 
un Aleksandras Beļcovas draudzene. Savas daiļrades dēļ 
20.gs. 20.–30.gados vairākkārt tikusi apsūdzēta sabiedrības 
tikumības graušanā. Izstādē varēs iepazīties ar Zamaičas 
dzīves gājumu, daiļrades epizodēm, spilgtākajiem literārajiem 
darbiem un, protams, Beļcovas darbiem, kur Zamaiča tikusi 
portretēta.

Izstāde „Svešie mūsu 
dabā”
02.01.-08.03. 10:00-17:00 (III,V), 
10:00-19:00 (IV), 11:00-17:00 (VI,VII)

  Latvijas Dabas muzejs

Latvijas Dabas muzeja speciālistu veidotā izstāde būs stāsts 
par Latvijā sastopamajām svešzemju augu un dzīvnieku 
sugām un to ietekmi uz vietējām ekosistēmām. Būs aplūkoti 
invazīvie augi un dzīvnieki, kas mīt dažādās vidēs – piemājas 
dārzā, mežā, jūrā, upē un krastmalā un citviet. Izziņas materiā-
lu papildinās aktivitātes un spēles.

Izstāde „11 
varoņstāsti”
02.01.-01.03. 10:00-17:00 (II-VII)

  Latvijas Nacionālais vēstures 
muzejs

Valsts augstākā militārā apbalvojuma – Lāčplēša Kara 
ordeņa – 100. dzimšanas diena 11. novembrī tiek atzīmēta ar 
jaunu izstādi. Izstāde „11 varoņstāsti” atklāj ordeņa tapšanas 
vēsturi, sākot no statūtu sastādīšanas, ordeņa meta izstrādes 
un izgatavošanas un beidzot ar pasniegšanas tradīcijām no 
1920. līdz 1928. gadam. Šajā laikā Lāčplēša Kara ordenis tika 
pasniegts vairāk nekā 2000 cilvēkiem; izstāde iepazīstina ar 11 
spilgtākajiem ordeņa kavalieriem un to dzīvesstāstiem. 

Izstāde „Nenorunātās 
tikšanās”
02.01.-23.02. 11:00-18:00 (II,III,V), 
11:00-20:00 (IV), 12:00-17:00 (VI,VII)

  Latvijas Nacionālā mākslas 
muzeja izstāžu zāle Arsenāls

Latvijas Laikmetīgās mākslas centra (LLMC) rīkotā izstāde 
pievēršas zinātniskās fantastikas žanra ietekmei mākslas 
teritorijā, apvienojot vēsturisku izpēti un mūsdienu autoru dar-
bus, uzmanību vēršot uz Baltijas un Ziemeļvalstu reģionu, kā 
arī bijušajām sociālisma valstīm.

Jura Dimitera 
personālizstāde 

„Mana laika zīmes”
02.-04.01. 11:00-19:00 (I-V), 11:00-
17:00 (VI)

  MuseumLV

Juris Dimiters ir sociāli aktīvs mākslinieks, kas veido plakātus, 
aktīvi reaģējot uz aktuālajiem notikumiem pasaulē. Kā īsts 
burvis viņš pārceļ skatītāju laikā un telpā, kļūstot par teātra 
izrāžu scenogrāfu. Arī savā glezniecībā mākslinieks nezaudē 
ironijas klātbūtni, tomēr viņa darbi ir filigrāni un allaž pārsteidz 
ar metafizisku noskaņu. Šoreiz, atklājot savas mākslinieciskās 
personības slepenās šķautnes, Dimitera alterego vai avatars 
stāsta par savu attieksmi pret pasauli un laiku, kurā dzīvojam, 
lietojot jaunus izteiksmes līdzekļus.

13.starptautiskā mazo 
formu porcelāna 
izstāde „Prāta fitness”
02.-19.01. 11:00-18:00 (II-VII)

  Rīgas Porcelāna muzejs

Rīgas Porcelāna muzejs rīko Starptautiskās mazo formu 
porcelāna izstādes kopš 2006.gada, pulcējot māksliniekus no 
visas pasaules. Konkursa veidā tiek izvēlēti darbi, kas izmēros 
nepārsniedz 15 cm visās trīs dimensijās un kuru materiāls 
vismaz 70% ir porcelāns. Darbu un mākslinieku dažādība 
ļauj demonstrēt mini šķērsgriezumu laikmetīgās keramikas 
tendencēm, jo mākslas darbi ir tapuši pēdējo divu gadu laikā 
un nereti top īpaši šai izstādei.

Izstāde „Dāma krinolīnā”
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Alekseja Naumova un 
Vilena Kinnapu (Vilen 
Künnapu) izstāde 

„Vieta. Tēls. Enerģija”
11.01.-22.02. 11:00-19:00 (I-V), 
11:00-17:00 (VI)

  MuseumLV

Aleksejs Naumovs ir gleznotājs, Vilens Kinnapu - arhitekts. 
Šajā projektā Alekseja Naumova un Vilena Kinnapu interešu 
lokā ir arhitektūra kā vietas iemiesotāja un glezniecība, kurā 
krāsa ir sižets un tēls. Enerģiju mākslinieki uzņem no vides un 
transformē caur sevi tālāk.

Madaras Neikenas 
gleznu izstāde
22.01.-22.02. 12:00-18:00 (II-V), 
12:00-17:00 (VI)

  Galerija Daugava, Ausekļa iela

Madaras Neikenas glezniecība ir viegla, lakoniska. Viņa strādā 
ar ainavu – gaistošu, nepieblīvētu un attīrītu no liekiem vizu-
āliem elementiem. Šī ir jaunās mākslinieces otrā personāliz-
stāde galerijā.

Laines Kainaizes 
glezniecības izstāde
31.01.-15.03. 10:00-17:00 (II-VI), 
12:00-17:00 (VII)

  Svētā Pētera baznīca

Laine Kainaize ir latviešu reālistiskās glezniecības skolas 
tradīciju turpinātāja. Vecmeistara B. Bērziņa audzēknes 
glezniecībā vērojams izteikti savdabs rokraksts, kas ir tāls 
no fotogrāfiskās precizitātes, ainavās un no tām atvasinātās 
modifikācijās saceres piesitieni nav novērojami. Kompozīcijas 
veido lielāki un mazāki vispārinoši krāsu laukumi, kuru vien-
muļību iztraucē smalkas tonālās krāsu nianses un ko atdzīvina 
košāku, kontrastainu krāsu piesitieni.

Izstāde „Rīgas 
Jūrmalas pilsētai – 
100”
19.02.-29.03. 10:00-17:00 (III-VII)

  Jūrmalas pilsētas muzejs

Izstāde veltīta Rīgas Jūrmalas pilsētas dibināšanas simtgadei. 
Izstādes pamatā ir materiāli un vēsturiskās liecības no Jūrma-
las pilsētas muzeja krājuma, kas stāsta par Rīgas Jūrmalas pil-
sētas izveidi un dzīvi, laikmeta noskaņu tajā. Izstādē aptverts 
laika posms no dibināšanas 1920.gadā līdz 1946.gadam, kad 
pilsētu iekļāva Rīgas pilsētā kā Jūrmalas rajonu.

Kristas Dzudzilo 
izstāde „Mīklaini kā 
spogulī”
26.02.-27.03. 12:00-18:00 (II-V), 
12:00-17:00 (VI)

  Galerija Daugava

Mākslinieces pirmā personālizstāde galerijā „Daugava” 
veidota no jauniem, īpaši šim notikumam radītiem darbiem. 
Ekspozīcija, ko galvenokārt veidos gleznas, papildinās arī 
mākslinieces radīti objekti. Tās nosaukums ir atsauce uz 
Ingmara Bergmana 1961. gada filmu ar tādu pašu nosauku-
mu. Savukārt filma pastarpinātā veidā tematiski sasaucas ar 
Kristas Dzudzilo izstādes saturu.

Ilzes Avotiņas izstāde 
„Vidusjūras krāsa”

02.-18.01. 12:00-18:00 (II-V), 12:00-
17:00 (VI)

  Galerija Daugava

Vidusjūras krāsa - tā ir kā dvēseles stāvoklis - simbols dvē-
seles vieglumam, kā bezgalīgi svaigam un atspirdzinošam 
gaisam. Pamatā izstādē būs redzami Ilzes Avotiņas pēdējos 
trijos gados radītie darbi. Tomēr kontekstā ar jaunajiem dar-
biem izstādē būs apskatāmi daži Avotiņas senāk radīti darbi, 
kā, piemēram, 1981.gadā gleznotais darbs „Smilšu pilis”, kuri 
liecinās par Vidusjūras krāsas klātesamību visas mākslinieces 
daiļrades garumā.

„Black market”
02.-12.01. 14:00-18:00 (III-V), 12:00-
18:00 (VI,VII), 14:00-20:00 (II)

  „Kim?” Laikmetīgās mākslas 
centrs

Noslēdzot desmitgades svinības, Kim? Laikmetīgās mākslas 
centrs atklāj vēl nebijušu notikumu – „Black market” ir 
kuratora Kaspara Groševa īpaši izvēlētu Kim? mākslinieku 
darbu kopums, kā ietvaros iespējams ne tikai apskatīt, bet arī 
iegādāties mākslas darbus. Paralēli „Melnajam tirgum” (un 
tā starpā) norisinās arī mākslinieces Maijas Kurševas izstāde 

„Black lines”.

Laine Kainaize. Svitenes ozoli. Audekls, eļļa, 81 x 81 cm, 2018. Foto: Rūdolfs Liepiņš.
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Arēna Rīga 
Skanstes iela 21

Balzambārs
Torņa iela 4-1B

Dailes teātris
Brīvības iela 75

Dekoratīvās mākslas un 
dizaina muzejs
Skārņu iela 10

Dzintaru koncertzāle 
Turaidas iela 1, Jūrmala

Dzintaru Mežaparks un 
skatu tornis
Lazdonas iela, Dzintari, 
Jūrmala

ESPA Riga 
Baznīcas iela 4A

Galerija Daugava
Ausekļa iela 1

Hanzas Perons
Hanzas iela 16A

Hedonic SPA
Raiņa bulvāris 5/6

Jūrmalas pilsētas muzejs 
Tirgoņu iela 29, Jūrmala

Kalnciema kvartāls 
Kalnciema iela 35

Kim? Laikmetīgās mākslas 
centrs
Sporta iela 2, k-1

Latvijas Dabas muzejs
Krišjāņa Barona 4

Latvijas Etnogrāfiskais 
brīvdabas muzejs
Brīvības gatve 440

Latvijas Nacionālā mākslas 
muzeja izstāžu zāle 
Arsenāls
Torņa iela 1

Latvijas Nacionālā opera 
un balets
Aspazijas bulvāris 3

Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs
Jaņa Rozentāla laukums 1

Latvijas Nacionālais 
vēstures muzejs
Brīvības bulvāris 32 

Lielā ģilde
Amatu iela 6

Mākslas galerija Putti 
Peitavas iela 5

Mākslas muzejs Rīgas Birža 
Doma laukums 6

Mazā ģilde
Amatu iela 3

Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris
Kaļķu iela 16

Modes muzejs
Grēcinieku iela 24

MuseumLV
Andreja Pumpura iela 2

Rīgas Doms
Herdera laukums 6

Rīgas Kongresu nams 
Krišjāņa Valdemāra iela 5

Rīgas Porcelāna muzejs
Kalēju iela 9/1

Rīgas Svētā Jāņa baznīca
Jāņa iela 7

Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzejs
Palasta iela 4

Romana Sutas un 
Aleksandras Beļcovas 
muzejs
Elizabetes iela 57A, dz. 26 
(ieeja caur pagalmu, 5. 
stāvs)

Splendid Palace
Elizabetes iela 61

Starptautiskais izstāžu 
centrs Ķīpsala
Ķīpsalas iela 8

Svētā Pētera baznīca 
Reformācijas laukums 1

Taka Spa
Kronvalda bulvāris 3A

Tallinas ielas kvartāls 
Tallinas iela 10

Valmiermuižas alus 
vēstniecība
A. Briāna iela 9A

Valtera restorāns
Miesnieku iela 8

VEF Kultūras pils
Ropažu iela 2

Adrešu saraksts




