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Eiropas gastronomijas 
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Dzintars Kristovskis
šefpavārs „Valmiermuižas vēstniecība Rīgā”,

EGR projekta vēstnesis

www.rigagauja.lv

Eiropas gastronomijas reģions ir atgriešanās pie saknēm – pie produktiem un 

izejvielām, ko esam slavinājuši, cienījuši un likuši galdā jau gadu simtiem, iegūtas 

no pašu mežiem, plavām, upēm un ezeriem.



Informācija sagatavota 27.11.2016. Rīgas Tūrisma Attīstības birojs neatbild par pasākumu organizatoru
veiktajām izmaiņām. Valsts brīvdienās (01.01.2016), apskates vietas var būt slēgtas vai strādāt
saīsinātu darba laiku.
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SATURS

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

Rātslaukums 6. Tālr.: +371 67037900 
Kaļķu iela 16. Tālr.: +371 67227444 
Rīgas Starptautiskā autoosta
Prāgas iela 1. Tālr.: +371 67220555 

Darba laiks:
10:00–18:00
info@rigatic.lv
www.LiveRiga.com
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Datums Laiks Pasākums Norises vieta Lpp

08.10.-
08.01.

9:00-20:00 
(I-V), 
10:00-17:00 
(VI-VII)

Antīko rotaļlietu izstāde „Dzīve kā 
rotaļa”

Latvijas Nacionālā 
bibliotēka 6

22.10.-08.01.

10:00-18:00 
(II-IV), 
10:00-20:00 
(V), 10:00-
18:00 (VI-VII)

Senās Ķīnas mākslas izstāde „Zīda 
ceļš”

Mākslas muzejs 
Rīgas Birža 6

26.10.-30.03.

10:00-18:00 
(II-IV), 
10:00-
20:00 (V), 
10:00-17:00 
(VI-VII)

Izstāde „Kūlainis, pērstainis, 
delnainis…”

Latvijas Nacionālais 
vēstures muzejs 40

27.10.-17.09. 10:00-17:00 
(II-VII)

Izstāde „Versija – latvieši: 1896. gada 
Latviešu etnogrāfiskā izstāde”

Latvijas Nacionālais 
vēstures muzejs 40

02.11.-15.01.

11:00-17:00 
(II, IV, V, VI, VII), 
11:00-19:00 
(III)

Izstāde „Septiņdesmitie. Skaistuma 
lietderība”

Dekoratīvās mākslas 
un dizaina muzejs 6

17.11.-29.01.

10:00-18:00 
(II-IV), 10:00-
20:00 (V), 
10:00-17:00 
(VI-VII)

Jura Dimitera personālizstāde 
„Priekškara paslēpes”

Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs 6

23.11.-07.01. 11:00-18:00 
(II-VI) Ilzes Avotiņas izstāde „Pūķa dvēsele” Galerija Daugava, 

Ausekļa iela 6

26.11.-06.01.

10:00-20:00 
(I-IV, VII), 
10:00-22:00 
(V-VI),

Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš Doma laukums 8

27.11.-06.01. Ziemassvētku tirdziņš Esplanādē Esplanāde 8

29.01.-08.01 Ziemassvētku tirdziņš Līvu laukumā Līvu laukums 8

30.11.-27.08.

9:00-20:00 
(I-V), 
10:00-17:00 
(VI-VII)

Izstāde „Reklāmas slepenā dzīve” Latvijas Nacionālā 
bibliotēka 40

02.12.-12.02.

11:00-18:00 
(II, III, V), 
11:00-20:00 
(IV), 12:00-
17:00 (VI, VII)

Kristiana Brektes personālizstāde 
„Arsenāls”

Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja 
izstāžu zāle Arsenāls

26

03.12.-
05.02.

10:00-18:00 
(II-IV), 
10:00-
20:00 (V), 
10:00-17:00 
(VI-VII)

Izstāde „Juris Boiko. Sāls kristāli” Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs 26

07.12.-25.01.

10:00-18:00 
(II-IV), 
10:00-
20:00 (V), 
10:00-17:00 
(VI-VII)

Izstāde „Pasteļi un zīmējumi”. 
Felicita Pauļuka (1925–2014)

Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs 8

09.12.-08.01. Ziemassvētku egļu ceļš 2016 Rīga 8

14.12.-27.02.
10:00-18:00 
(I-V), 11:00-
17:00 (VI)

Laikmetīgo rotu izstāde „Teiksmainā 
pasaka vectēva bārdā” Mākslas galerija Putti 26

18.12.-29.01. 16:00-19:00 Ziemas naktis zoodārzā Rīgas Zooloģiskais 
dārzs 9

20.12.-26.02.

9:00-20:00 
(I-V), 
10:00-17:00 
(VI-VII)

Izstāde „Populārā kultūra Latvijā 19. 
un 20. gadsimta mijā”

Latvijas Nacionālā 
bibliotēka

26.12.-08.01. 15:00-20:00 Gaismas spēles muzeja sētās
Latvijas 
Etnogrāfiskais 
brīvdabas muzejs

9
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Datums Laiks Pasākums Norises vieta Lpp

01.01.-31.03. 10:00-16:00 Ziema Rīgas Zoodārzā Rīgas Zooloģiskais 
dārzs 9

01.01.-31.03. 10:00-18:00 Osteo stāsti Zoodārzā Rīgas Zooloģiskais 
dārzs 9

01.01.-12.02. 11:00-17:00 
(III-VII)

Izstāde „Antons Buhholcs (1848-
1901): Numismāts un kolekcionārs”

Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzejs 9

01.01.-30.12. 11:00-17:00 
(III-VII)

Doma muzejs Rīgā – templis zinātnei 
un mākslai

Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzejs 26

01.01.-30.12. 11:00-17:00 
(III-VII)

Rīgas vēstures un kuģniecības 
muzeja jaunieguvumi

Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzejs 26

01.01.-30.12. 11:00-17:00 
(III-VII)

Izstāde - Sudraba kauss „21. 
gadsimta renesanse”

Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzejs 28

01.01.-30.12. 11:00-17:00 
(III-VII)

Izstāde „Īpašais eksponāts. 
Interesants priekšmets no muzeja 
krājuma” 

Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzejs 28

01.01.-31.12. Eiropas gastronomijas reģions 2017 Rīga 10

01.01. 12:00 Jampadracis latviešu tradīcijās Dzintaru Mežaparks 
un skatu tornis 10

01.01. 19:00 Ērģeļmūzikas koncerts Rīgas Domā Rīgas Doms 10

02.01. 12:00
„Concerto Piccolo” – izbaudiet unikālo 

Rīgas doma ērģeļu skanējumu 20 
minūtēs

Rīgas Doms 10

03.01. 12:00
„Concerto Piccolo” – izbaudiet unikālo 

Rīgas doma ērģeļu skanējumu 20 
minūtēs

Rīgas Doms 10

03.01. 19:00 Opera „Traviata” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 10

03.01. 19:00 Stāsts par pirmo un pēdējo mīlestību 
„Mīlēt”

Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 10

03.01. 19:30 DINAMO RĪGA devītā sezona KHL Arēna Rīga 11

04.01. 12:00
„Concerto Piccolo” – izbaudiet unikālo 

Rīgas doma ērģeļu skanējumu 20 
minūtēs

Rīgas Doms 10

04.01. 18:00 Baleta izrāde „Karlsons lido...” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 11

04.01. 19:00 Ērģeļmūzikas koncerts Rīgas Domā Rīgas Doms 10

04.01. 19:00 Stāsts par pirmo un pēdējo mīlestību 
„Mīlēt”

Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 10

05.01. 12:00
„Concerto Piccolo” – izbaudiet unikālo 

Rīgas doma ērģeļu skanējumu 20 
minūtēs

Rīgas Doms 10

05.01. 19:00 Izrāde „Graņonka” Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 11

05.01. 19:00 Romantiska komēdija „Divi 
džentlmeņi no Veronas”

Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 11

05.01. 19:00 Operete „Sikspārnis” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 11

05.01. 19:30 DINAMO RĪGA devītā sezona KHL Arēna Rīga 11

06.01. 12:00
„Concerto Piccolo” – izbaudiet unikālo 

Rīgas doma ērģeļu skanējumu 20 
minūtēs

Rīgas Doms 10

06.01. 17:00
Zvaigznes dienai veltīts koncerts 

„Satikšanās zem Ziemassvētku 
zvaigznes”

Sv.Jāņa baznīca 12

06.01. 19:00 Muzikāli dramatiska fantāzija „Odesa, 
burvīgā pilsēta...”

Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 12

06.01. 19:00 Balets „Apburtā princese” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 12

06.01. 19:00 Ērģeļmūzikas koncerts Rīgas Domā Rīgas Doms 10

07.01. 12:00 Muzikāli dramatiska fantāzija „Odesa, 
burvīgā pilsēta...”

Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 12

07.01. 12:00
„Concerto Piccolo” – izbaudiet unikālo 

Rīgas doma ērģeļu skanējumu 20 
minūtēs

Rīgas Doms 10

07.01. 12:00 Putnu opera Latvijas Nacionālā 
opera un balets 12
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07.01. 17:00 Ērģeļmūzikas koncerts Sv.Jāņa baznīca 10

07.01. 18:00 Putnu opera Latvijas Nacionālā 
opera un balets 12

07.01. 19:00 Komēdija „Ne vienmēr runcim 
krējuma pods”

Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 12

07.01. 17:00 DINAMO RĪGA devītā sezona KHL Arēna Rīga 10

07.01. 19:00 Koncertizrāde „Novecento” Dzintaru koncertzāle 12

07.01. 19:00 Ziemassvētku skaņu putenis Kultūras pils 
Ziemeļblāzma 13

08.01. 12:00 Balets „Riekstkodis” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 13

08.01. 18:00 Balets „Riekstkodis” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 13

08.01. 19:00 Ērģeļmūzikas koncerts Rīgas Domā Rīgas Doms 10

08.01. 19:00 Skumji un jautri stāsti „Tikšanās lai 
arī notika, bet...”

Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 13

08.01. 19:00 Marasmatiska komēdija „Ne no kā 
nebaidies, Barij!”

Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 13

09.01. 16:00 Dizaina domnīca pedagogiem: 
Dizaina nozares specifika

Dekoratīvās mākslas 
un dizaina muzejs 13

10.01. 19:00 Marasmatiska komēdija „Ne no kā 
nebaidies, Barij!”

Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 13

11.01. 11:00-18:00 
(II-VI)

Laimas Bikšes izstāde „Sapņu 
dārznieks”

Galerija Daugava, 
Ausekļa iela 14

11.01. 19:00 Skumji un jautri stāsti „Tikšanās lai 
arī notika, bet...”

Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 13

11.01. 19:00 Opera „Rigoleto” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 14

11.01. 19:00 Izrāde „Albums” Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 14

12.01. 19:00 Traģikomisks notikums „Ziema” Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 14

12.01. 19:00 Balets „Bolero” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 14

12.01. 19:00 Leģenda ar mūziku divos cēlienos 
„Spoks no Kentervilas”

Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 15

13.01. 19:00 Izrāde „Graņonka” Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 11

13.01. 19:00 Opera „Manona Lesko” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 15

13.01. 19:00 Traģēdija „Mēdeja” Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 15

13.01. 19:00 Koncertizrāde „Novecento - 
tūkstošdeviņsimt”. Vestards Šimkus Spīķeru koncertzāle 15

14.01. 12:00 Izrāde visai ģimenei „Mazā burvju 
flauta”

Latvijas Nacionālā 
opera un balets 16

14.01. 14:00-20:00 Rīgas ielu ēdiena festivāls Kaļķu iela

14.01. 15:00 Izrāde visai ģimenei „Mazā burvju 
flauta”

Latvijas Nacionālā 
opera un balets 16

14.01. 19:00 Balets „Žizele” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 16

14.01. 19:00 Balle Mazajā Ģildē Mazā ģilde 16

14.01. 19:00 Izrāde „Graņonka” Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 11

14.01. 19:00 Traģēdija „Mēdeja” Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 15

15.01.-16.04.

9:00-20:00 
(I-V), 
10:00-17:00 
(VI-VII)

Izstāde „Laiku atspulgi senos 
manuskriptos”

Latvijas Nacionālā 
bibliotēka 16

15.01. 15:00 Operete „Sikspārnis” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 11

15.01. 19:00 Izrāde „Tango ar Stroku” Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 16

15.01. 19:00 Izrāde „Veļas mazgātava - Trešās un 
Ozolu ielu krustojumā”

Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 16
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15.01. 19:00 Izrāde „Granātu aproce” Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 17

16.01. 19:00 Mūzikls „Džeina Eira” Dailes teātris 17

17.01. 19:00 Izrāde „Tango ar Stroku” Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 16

17.01. 19:00 Izrāde „Veļas mazgātava - Trešās un 
Ozolu ielu krustojumā”

Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 16

17.01. 19:00 Mūzikls „Džeina Eira” Dailes teātris 17

17.01. 19:00 Izrāde „Granātu aproce” Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 17

18.01. 19:00 Opera „Fausts” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 17

19.01. 18:00 Diskusija „Provokācija mākslā”
Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja 
izstāžu zāle Arsenāls

17

20.01.
Barikāžu atceres pasākumi, 
aizstāvjiem veltīts koncerts Doma 
baznīcā

Rīgas Doms 17

20.01. 19:00 Gaidas astoņās ainās „Marija” Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 18

20.01. 19:00 Opera „Jevgeņijs Oņegins” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 18

21.01. 19:00 Luga „Bīstamais pagrieziens” Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 18

21.01. 19:00 Opera „Makbets” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 18

22.01. 19:00 Opera „Figaro kāzas” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 18

22.01. 19:00 Novele par mīlestību „Fro” Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 20

24.01. 19:00 Leģenda ar mūziku divos cēlienos 
„Spoks no Kentervilas”

Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 15

24.01. 19:30 DINAMO RĪGA devītā sezona KHL Arēna Rīga 11

25.01. 17:00 Dizaina sarunas: Kā top? Grafiskā 
identitāte

Dekoratīvās mākslas 
un dizaina muzejs 20

25.01. 19:00 Balets „Gulbju ezers” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 20

25.01. 19:00 Korporatīva intriga „Grenholma 
metode”

Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 20

26.01. 19:00 Skumji un jautri stāsti „Tikšanās lai 
arī notika, bet...”

Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 13

26.01. 19:00 Opera „Vīlas. Džanni Skiki” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 20

26.01. 19:00 Izrāde „Albums” Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 14

26.01. 19:00
Latvijas simtgadei veltītā festivāla 

„Trīs zvaigznes” ieskaņas koncerts 
„Laikiem pāri”

Latvijas Nacionālais 
teātris 21

26.01. 19:30 DINAMO RĪGA devītā sezona KHL Arēna Rīga 11

27.01. 19:00 Balets „Šeherezade un viņas stāsti” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 21

28.01. 17:00 DINAMO RĪGA devītā sezona KHL Arēna Rīga 11

28.01. 19:00 Opera „Iemūrētie” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 21

28.01. 19:00 Mocarta klavierkoncerts un 
„Hafnera simfonija” Lielā ģilde 21

29.01. 12:00 Balets „Riekstkodis” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 13

29.01. 18:00 Balets „Riekstkodis” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 13

31.01. 19:00 Traģikomisks notikums „Ziema” Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 14

31.01. 19:00 Stāsts par pirmo un pēdējo mīlestību 
„Mīlēt”

Mihaila Čehova Rīgas 
Krievu teātris 10
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ANTĪKO ROTAĻLIETU IZSTĀDE „DZĪVE KĀ ROTAĻA”
08.10.-08.01., 9:00-20:00 (I-V), 10:00-17:00 (VI-VII)
Ceļojums pagātnē ir kaut kas ļoti pārsteidzošs. Rotaļlietas no 19.gs. beigām un 20.gs. 
sākuma mums paver unikālu pasauli. Nav šaubu, ka ungāru rotaļlietu kolekcionāres 
Mariannas Karlocai (Mariann Karlócai) kolekcija apburs ikvienu.
Latvijas Nacionālā bibliotēka

SENĀS ĶĪNAS MĀKSLAS IZSTĀDE „ZĪDA CEĻŠ”
22.10.-08.01., 10:00-18:00 (II-IV), 10:00-20:00 (V), 10:00-18:00 (VI-VII)
Vairākus tūkstošus gadu senais Zīda ceļš, vedot tirgotājus pa neskaitāmām upēm 
un ceļiem, cauri kalniem un lejām, nodrošināja Austrumu un Rietumu kultūras, po-
litikas un ekonomikas apmaiņu. Tas sākās Senajā Ķīnā un savienoja Centrālāziju un 
Rietumāziju ar Eiropu, atstājot daudzas vēsturiskās liecības no reģioniem, kas stiepās 
gar Zīda ceļu.
Mākslas muzejs Rīgas Birža

IZSTĀDE „SEPTIŅDESMITIE. SKAISTUMA LIETDERĪBA”
02.11.-15.01., 11:00-17:00 (II, IV, V, VI, VII), 11:00-19:00 (III)
Izstāde atklāj septiņdesmito gadu lietišķās mākslas jaunās idejiskās un formālās īpat-
nības, kas veicināja lietišķās mākslas vēsturiski pieņemtā tradicionālā lietderīguma 
nomaiņu ar konsekventām dekoratīvām kvalitātēm.
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

JURA DIMITERA PERSONĀLIZSTĀDE „PRIEKŠKARA PASLĒPES”
17.11.-29.01., 10:00-18:00 (II-IV), 10:00-20:00 (V), 10:00-17:00 (VI-VII)
Izstāde „Priekškara paslēpes” ir reta iespēja iepazīties ar lielisku plakātu izlasi, ku-
ras autors ir viens no redzamākajiem tā saucamās Rīgas plakātu skolas pārstāvjiem. 
Plašajā personālizstādē, kurai atlasīti vairāk nekā 350 darbi, ir reprezentētas arī ci-
tas, ne mazāk spožas un intriģējošas, mākslinieka daiļrades šķautnes. Pirmo reizi tik 
lielā apjomā eksponēti arī viņa 20. gs. 60. un 70. gados sirreālisma stilistikā radītie 
zīmējumi un gleznas, veidojot organisku saikni ar mākslinieka metaforām un ironiska 
komentāra uzlādētajiem plakātiem.
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

ILZES AVOTIŅAS IZSTĀDE „PŪĶA DVĒSELE”
23.11.-07.01., 11:00-18:00 (II-VI)
Ideja par gleznu ciklu „Pūķa dvēsele” radās 2014. gadā, kad iepazinos ar filozofijas 
doktori Eviju Volfu Vestergārdu un viņas pētījumu par latviešu tautas mitoloģiskajām 
teikām. Dr. Verstergārda specializējusies cilvēka prāta dzīļu psiholoģijā, kas pievērš 
īpašu uzmanību psihes apzinātajiem un neapzinātajiem slāņiem un to radošajiem as-
pektiem, kuri kompensē personīgas un kolektīvas psihes problēmas un ir cilvēka ve-
selības pamatā. Kā Dr. Verstergārda saka, šī psiholoģija ir cieši saistīta ar dzīves jēgas 
meklējumiem, ar garīgumu, sevis apzināšanos, kā vienu veselumu, kas nav atšķirīgs 

Ilzes Avotiņas izstāde „Pūķa dvēsele”
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no tā, ko varam saukt par Dievu un Augstāko apziņu. Šādas eksistenciālas pārdomas 
man ir ļoti tuvas, par tām es arī runāju savā jaunajā gleznu ciklā, kurā tiešu iedvesmu 
esmu smēlusies no latviešu tautas mitoloģiskajām teikām un pasakām.” Ilze Avotiņa.
Galerija Daugava, Ausekļa iela

VECRĪGAS ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ
26.11.-06.01., 10:00-20:00 (I-IV, VII), 10:00-22:00 (V-VI)
Kārdinoša karstvīna smarža un grauzdētu mandeļu aromāts, spīdīgas piparkūkas un 
latviešu amatnieku darinājumi. Ik dienu apmeklētāji varēs atrast savu Ziemassvētku 
brīnumu – notiks koncerti, darbosies radošā darbnīca, turklāt uz vietas būs arī pats 
Ziemassvētku vecītis!
Doma laukums

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ ESPLANĀDĒ
27.11.-06.01.
Ne tikai vecpilsētā, bet arī Rīgas pilsētas vēsturiskajā centrā Ziemassvētkus iezīmēs 
zvārguļu skaņas un piparkūku smarža – izjust Ziemassvētku noskaņu aicina Ziemas-
svētku tirdziņš Esplanādē.
Esplanāde

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ LĪVU LAUKUMĀ
28.11.-10.01., 11:00-21:00 (I-VII)
Līvu laukumā norisinās Ziemassvētku tirdziņš, kurā ir iespēja iegādāties Ziemas-
svētku gardumus, amatniecības izstrādājumus un baudīt muzikālus priekšnesumus 
nedēļu nogalēs.
Līvu laukums

IZSTĀDE „PASTEĻI UN ZĪMĒJUMI”. FELICITA PAUĻUKA (1925–2014)
07.12.-25.01., 10:00-18:00 (II-IV), 10:00-20:00 (V), 10:00-17:00 (VI-VII)
Felicita Pauļuka – viena no ievērojamākajām portreta un akta gleznotājām latviešu 
mākslā. Jaunības gados darinātie ogles un sangīnas zīmējumi apliecināja ne tikai 
mākslinieces varēšanu virtuozi pārvaldīt šīs tehnikas iespējas un specifiku, bet arī 
atklāt modeļu rakstura būtību. Kopš sešdesmitajiem gadiem Felicita Pauļuka konsek-
venti pievērsās pastelim un visu mūžu uzskatīja, ka „tas prasa strādāt ar sirds asinīm. 
Tikai pārvaldot pasteļa specifiskās izteiksmes iespējas, var atrast jaunas vērtības”. 
Populāru mākslinieku, rakstnieku un aktieru ārējos veidolus, raksturus un īpatnības 
viņa interpretēja objektīvi un atpazīstami, bet vienmēr no sava skatupunkta.
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

ZIEMASSVĒTKU EGĻU CEĻŠ 2016
09.12.-08.01.
Festivāls aizsākās pirms septiņiem gadiem ar mērķi radīt Rīgas Ziemassvētku nofor-
mējumu, akcentējot radošas izpausmes pilsētvidē. Festivāla ideja sakņojas intriģējošā 

Felicita Pauļuka. Akts. Žanna IV. 1975. Papīrs, pastelis. LNMM kolekcija. Foto: Normunds Brasliņš



JANVĀRIS 2017

9

leģendā par Rīgu kā vietu, kur 1510.gadā pilsētas tirgus laukumā pirmo reizi Eiropas 
vēsturē Melngalvju ordeņa pārstāvji izrotājuši Ziemassvētku egli.
Rīga

ZIEMAS NAKTIS ZOODĀRZĀ
18.12.-29.01., 16:00-19:00
Kad satumst, norimst dienas steiga un debesīs iemirdzas zvaigznes, tad daļa dzīvnie-
ku sāk mosties no dienas snauda un aktīvi rosīties. Šajā laikā zoodārzs ietērpjas Zie-
massvētku noskaņās – sniega kupenas, rotātas egles, izgaismoti aploki, ugunskurs 
un nesteidzīga atmosfēra jauku emociju baudītājiem.
Rīgas Zooloģiskais dārzs

GAISMAS SPĒLES MUZEJA SĒTĀS
26.12.-08.01., 15:00-20:00
Pašā ziemas viducī Brīvdabas muzejs pārvēršas pasaku valstībā ar izgaismotām 
ēkām un istabām. Ielūkojoties pa lodziņu, te iespējams redzēt, kā senlatvieši dzīvojuši 
un svinējuši svētkus ziemā. Bez tam šī ir lieliska iespēja nofotografēties kamanās un 
saposties ķekatu maskās.
Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

ZIEMA RĪGAS ZOODĀRZĀ
01.01.-31.03., 10:00-16:00
Katram gadalaikam sava burvība. Dzīvnieki, uzvilkuši kārtīgus ziemas kažokus, tagad 
ar tiem lepni dižojas gan kamieļi, gan lāči, gan vilki, gan arī ziemeļbrieži. Siltajās iekš-
telpu ekspozīcijās valda rosība, jo tur vasara valda visu gadu.
Rīgas Zooloģiskais dārzs

OSTEO STĀSTI ZOODĀRZĀ
01.01.-31.03., 10:00-18:00
Izstāde ir stāsts par nozīmīgāko balstu dzīvnieku pasaulē – kaulu. Pateicoties ske-
letam, laiku lokos ir izveidojušās tik daudzveidīgas dzīvās radības – ātri skrējēji, labi 
lidoņi, izcili peldētāji, masīvi milzeņi, izveicīgi mednieki, prasmīgi kašņātāji, lunkani 
šļūcēji un vēl, un vēl. Šeit ikviens apmeklētājs var atklāt daudzus pārsteidzošus un as-
prātīgus risinājumus, kas izmantoti dažādu dzīvnieku balsta sistēmas optimizēšanai.
Rīgas Zooloģiskais dārzs

IZSTĀDE „ANTONS BUHHOLCS (1848-1901): NUMISMĀTS UN 
KOLEKCIONĀRS”
01.01.-12.02., 11:00-17:00 (III-VII)
Izstāde ir veltījums Rīgas monētu kalšanas vēsturei un Antonam Buhholcam kā vie-
nam no Livonijas numismātikas pamatlicējiem.
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

Felicita Pauļuka. Akts. Žanna IV. 1975. Papīrs, pastelis. LNMM kolekcija. Foto: Normunds Brasliņš Gaismas spēles muzeja sētās
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EIROPAS GASTRONOMIJAS REĢIONS 2017
01.01.-31.12.
2017.gadā Rīgas-Gaujas reģions kļūs par Eiropas gastronomijas reģionu. Sadarbojo-
ties Rīgai, Siguldai, Cēsīm un Valmierai, radīts īpašs koncepts „Ar dabu šķīvī” reģiona 
gastronomijas daudzveidības iepazīšanai.
Rīga

JAMPADRACIS LATVIEŠU TRADĪCIJĀS
01.01., 12:00
Gan bērni, gan pieaugušie varēs piedalīties atrakcijās, spēlēs, sacensībās - laimes 
liešanā, izmēģināt savas prasmes naglošanā un loka šaušanā, lekšanā maisos, doties 
ķekatās, sacensties pakavu mešanā un eglīšu dekorēšanas sacensībās un citās aktī-
vās atrakcijās. Darbosies arī masku, māla figūru, krāsaino akmeņu un citas radošās 
darbnīcas. Par siltumu gādās ugunskuri, būs pieejami arī karstie dzērieni.
Dzintaru Mežaparks un skatu tornis

ĒRĢEĻMŪZIKAS KONCERTS RĪGAS DOMĀ
01.,04.,06.,08.01., 03.,10.,17.,24.,31.03., 19:00
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 ērģeļbūves mākslas augstākajiem sasniegu-
miem un ir izcils mūzikas vēstures piemineklis.
Rīgas Doms

„CONCERTO PICCOLO” – IZBAUDIET UNIKĀLO RĪGAS DOMA ĒRĢEĻU 
SKANĒJUMU 20 MINŪTĒS
02.-07.01., 01.,04.,08.,11.,15.,18.,22.,25.,29.03., 12:00-12:20 
Concerto Piccolo ir iespēja izcilajā Rīgas Doma akustikā dzirdēt vienas no krāšņāka-
jām un pasaules vērtīgākajām vēsturiskajām ērģelēm.
Rīgas Doms

OPERA „TRAVIATA”
03.01., 19:00
Džuzepes Verdi opera 3 cēlienos. Šī „Traviatas” iestudējuma darbība notiek Parīzē 
pēc Otrā Pasaules kara - laikā, kad cilvēki centās aizmirst nāvi, asinis, zaudējumu un 
aizdziedēt kara brūces, lai ar lielu aizrautību atkal sāktu baudīt dzīvi.
Latvijas Nacionālā opera un balets

STĀSTS PAR PIRMO UN PĒDĒJO MĪLESTĪBU „MĪLĒT”
03.,04.,31.01., 19.02., 19:00
Viktorija Tokareva par mīlestību prot rakstīt kā neviens – īpašā, atpazīstamā rokraks-
tā: svaigi, viegli, bez banalitātes – un tā, ka sāc elpot vienā ritmā ar varoņiem. Šī luga 

Opera „Traviata”
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DINAMO RĪGA devītā sezona KHL

ir vēl viens apstiprinājums: Tokarevai raksturīgais trāpīgums, ironiskums un gaišās 
skumjas raisa mīlestības stāstu...
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

DINAMO RĪGA DEVĪTĀ SEZONA KHL
03.,05.,24.,26.01. un 16.02., 19:30, 07.,28.01., un 18.02., 17:00
23. augustā hokeja klubs DINAMO RĪGA sāka savu 9. sezonu Kontinentālajā hokeja 
līgā (KHL), kurā 2016./2017. gada sezonā startēs 29 komandas no 8 valstīm - Lat-
vijas, Krievijas, Baltkrievijas, Kazahstānas, Somijas, Slovākijas, Horvātijas un Ķīnas. 
Visas komandas regulārajā čempionātā aizvadīs 60 spēles (30 spēles savā laukumā 
un 30 izbraukumā). Pēc čempionāta rezultātiem 16 labākās komandas iekļūs „play-
off” un turpinās cīņu par čempionu titulu un galveno balvu - Gagarina kausu.
Arēna Rīga

BALETA IZRĀDE „KARLSONS LIDO...”
04.01., 18:00, 19.,26.02., 12:00
Kurš gan nezina Karlsonu, kas dzīvo uz jumta – vislabāko rotaļu biedru pasaulē? 
Omulīgais vīriņš ar propelleru uz muguras ir viens no Astridas Lindgrēnes grāmatu 
pazīstamākajiem varoņiem, kuru iemīļojuši gan bērni, gan pieaugušie. Tagad viņa 
piedzīvojumi skatāmi arī baleta izrādē!
Latvijas Nacionālā opera un balets

IZRĀDE „GRAŅONKA”
05.,13.,14.01., 14.,15.,18.02., 19:00
Etīžu virkne, kas ir gan smieklīgas, gan skumjas, ar monologiem, dialogiem, muzikā-
liem numuriem – daudzšķautņains stāsts par alkohola lomu cilvēka dzīvē.
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

ROMANTISKA KOMĒDIJA „DIVI DŽENTLMEŅI NO VERONAS”
05.01., 18.02., 19:00
Kas var būt jaukāks par jaunību un tās maldiem mīlestībā un draudzībā? Kā saglabāt 
uzticību, kad tevi pārņem kaislība? No kā lai mācās, ja tavas acis ir kļuvušas aklas 
aiz mīlestības? Jaunībā kļūdas tiek piedotas, jo dzīve tikai sākas, bet izziņas ceļš ir 
aizraujošs, kaut gan reizēm ērkšķains.
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

OPERETE „SIKSPĀRNIS”
05.01., 09.02., 11.03., 19:00, 15.01., 15:00, 11.03., 12:00
Johana Štrausa populārākā operete Sikspārnis vēsta par greznu un reibinošu pasauli, 
kurā valda spožums un jautrība, flirts, intrigas un pārpratumi.
Latvijas Nacionālā opera un balets
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ZVAIGZNES DIENAI VELTĪTS KONCERTS „SATIKŠANĀS ZEM 
ZIEMASSVĒTKU ZVAIGZNES”
06.01., 17:00
Jau tradicionāli pūšaminstrumentu kvintets „The Sparkling 5” kopā ar ērģelnieci Ilzi 
Reini Zvaigznes dienu atzīmē ar īpašu koncertu Rīgas Sv. Jāņa baznīcā. Šoreiz mūzi-
ķiem pievienosies arī ērģelnieks Aigars Reinis. 
Sv.Jāņa baznīca

MUZIKĀLI DRAMATISKA FANTĀZIJA „ODESA, BURVĪGĀ PILSĒTA...”
06.01., 10.02., 19:00, 07.01., 11.02., 12:00
Ievērojamais krievu rakstnieks Īzaks Bābels (1894–1940), dzimis Odesā slavenajā 
Moldovankā, ebreju tirgotāja ģimenē. Viņa bērnības un jaunības iespaidi vēlāk kļuva 
par pamatu Bābela agrīnajai prozai un viņa „Odesas stāstiem”.
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

BALETS „APBURTĀ PRINCESE”
06.01., 24.03., 19:00
Pasaku prinči un princeses, labas un ļaunas fejas, dažādi brīnumaini varoņi no mī-
ļākajām bērnības pasakām atdzīvojas vienkopus baletā, kuram Pēteris Čaikovskis 
radījis brīnišķīgu mūziku un ļāvis noticēt sapnim par patiesu mīlestību, kas uzvar visu.
Latvijas Nacionālā opera un balets

PUTNU OPERA
07.01., 05.02., 19.03., 12:00 un 18:00
Mazais skatītājs ienāk Operā pa galvenajām durvīm, atver skatītāju zāles durvis, ie-
kārtojas samta krēslos. Rāmi dziest gaismas, līdz kroņluktura spīdēšana atgādina 
zvaigžņotas debesis. Diriģents paceļ zizli, un sākas izrāde. Par labdabīgo doktoru Dū-
litlu, apķērīgajiem dzīvnieciņiem, kuri prot iemīlēties, mīlēt, just līdzi, steigties palīgā 
un iestudēt operu pat tad, ja pretī stājas ļaunais Dorntona kungs!
Latvijas Nacionālā opera un balets

KOMĒDIJA „NE VIENMĒR RUNCIM KRĒJUMA PODS”
07.01., 11.02., 19:00, 12.02., 12:00 
Luga „Ne vienmēr runcim krējuma pods” tiek uzskatīta par vienu no vissmalkākajiem 
un jautrākajiem A. Ostrovska sacerējumiem, kaut gan formas vieglums neizslēdz sa-
tura dziļumu.
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

KONCERTIZRĀDE „NOVECENTO”
07.01., 19:00
Tas pats pasaulslavenais itāļu rakstnieks un diplomētais filosofs un Alesandro Bariko 
(1958), kurš pēta stikla pilis, zīdu un Homēru, jaunībā daudz domājis par mūziku 
un pat rakstījis grāmatas par to. Bariko ir erudīts un arī pietiekami provokatīvs, pat 

Koncertizrāde „Novecento”. Foto: Jānis Deinats
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drusku kašķīgs cilvēks. Viņam patīk prātulu mežģīnes un aplūkojamā objekta attīrī-
šana no triviāliem pieņēmumiem.
Dzintaru koncertzāle

ZIEMASSVĒTKU SKAŅU PUTENIS
07.01., 19:00
Svētku noskaņu Orķestris „Rīga” uzburs ar īpašu, šim svētku laikam atbilstošu prog-
rammu. Skanēs populāru izcilo krievu komponistu P. Čaikovska, A. Ļadova, G. Svirido-
va un austriešu valšu karaļa J. Štrausa skaņdarbu augstvērtīgi pārlikumi un aranžijas 
pūtēju orķestrim, kā arī pūtēju mūzikas lielmeistara A. Rīda oriģinālkompozīcija „Rus-
sian Christmas Music”.
Kultūras pils Ziemeļblāzma

BALETS „RIEKSTKODIS”
08.01., 29.01., 12:00 un 18:00
Baleta darbība notiek Rīgā 19.gadsimta beigās - te jūtama pilsētas senlaicīgo ieliņu 
gaisotne, atrodami jūgendstilā veidoti 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 Zie-
massvētku naktij...
Latvijas Nacionālā opera un balets

SKUMJI UN JAUTRI STĀSTI „TIKŠANĀS LAI ARĪ NOTIKA, BET...”
08.,11.,26.01., 19:00
Izrādi „Tikšanās lai arī notika, bet...” veido stāsti par vīrieša un sievietes attiecībām. 
Čehovs, kas bija dziļš un gudrs cilvēku dvēseļu un raksturu pētnieks, daudz rakstīja 
par šo tēmu, dažreiz jokojot un smejoties, bet vienmēr patiesi un trāpīgi.
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

MARASMATISKA KOMĒDIJA „NE NO KĀ NEBAIDIES, BARIJ!”
08.,10.01., 19:00
Cilvēkam ir dota tikai viena dzīve un tā ir jānodzīvo tā, lai nebūtu jānožēlo par to laiku, 
kas pagājis bez laimes, bez mīlestības, bez prieka. Laime. Cik ļoti pēc tās ilgojamies, 
un, cik tā mēdz būt neaizsniedzama. Vai tā nav patiesība? Un vai laime ir atkarīga ne-
vis no kaut kādiem nezināmiem spēkiem un apstākļiem, bet gan no mums pašiem? 
Kā gan kļūt patiesi laimīgam?
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

DIZAINA DOMNĪCA PEDAGOGIEM: DIZAINA NOZARES SPECIFIKA
09.01., 16:00

„Dizaina domnīca” ir jaunizveidota programma vispārizglītojošo skolu pedagogiem 
ciklā „Vārds dizainam”, kas motivēs un iedvesmos skaidrot dizaina nozīmi jaunie-
šu auditorijai. Nodarbības vadīs dizaina jomas speciālisti, kuri ar lekciju un radošu 

Ziemassvētku skaņu putenis. Foto: I.Strangots
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uzdevumu palīdzību sniegs iespēju papildināt zināšanas un pieredzi. Pirmajā „Dizai-
na domnīcā” Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja īpašie viesi – dizaina domātāja 
Jeļena Solovjova (megadizains.lv) un stikla mākslinieks, dizainers Artis Nīmanis (artis-
nimanis.com) – aicinās tuvāk iepazīt dizaina nozares specifiku.
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

LAIMAS BIKŠES IZSTĀDE „SAPŅU DĀRZNIEKS”
11.01.-11.02., 11:00-18:00 (II-VI)
Sapņi, atmiņas, noslēpums, sava daļa mistikas un liela deva patiesības kā jau visās 
pasakās. Laimas Bikšes gleznas vairāk stāsta par to, kas bijis vai arī varēja būt, ar 
tam piešķirto māksliniecisko ticamību. Kaut kā viss notiek vietā, kas mums visiem 
pazīstama, kur visi esam bijuši un reizē - tā ir pārsteigumiem pilna.
Galerija Daugava, Ausekļa iela

OPERA „RIGOLETO”
11.01., 19:00
Džuzepes Verdi opera „Rigoleto” grandiozus panākumus guva jau pirmizrādē 1851. 
gadā Venēcijā un kopš tā laika skatītāju mīlestība tikai augusi, ierindojot šo meistar-
darbu starp pasaulē atzītākajām operām.
Latvijas Nacionālā opera un balets

IZRĀDE „ALBUMS”
11.,26.01., 28.02., 19:00
Gandrīz pirms 100 gadiem Arkādijs Averčenko pats lasījis savus stāstus uz Krievu 
teātra Rīgā skatuves, iestudējis šeit savas lugas un pats tajās arī spēlējis. Izrāde „Al-
bums” – pirmā pievēršanās šī autora sacerējumam kopš 1923. gada.
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

TRAĢIKOMISKS NOTIKUMS „ZIEMA”
12.,31.01., 07.,08.,19.02., 19:00
Luga ir nostalģija, pārdomas, līdzpārdzīvojums. Tā garantē iejūtīgu līdzdalību. Divi 
cilvēki, kas salst sniegotā mežā, gaida, atminas – un saņem otru iespēju, turklāt ne 
tikai vienu. Bet varbūt, ka tās ir tikai viņu iedomas?
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

BALETS „BOLERO”
12.01., 10.02., 19:00
Savā mūžā esmu sacerējis tikai vienu meistardarbu, un tas ir Bolero. Diemžēl tā 
nav mūzika, par savu radošo mantojumu savulaik jokoja franču komponists Moriss 
Ravels.
Latvijas Nacionālā opera un balets

Laimas Bikšes izstāde „Sapņu dārznieks”
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Leģenda ar mūziku divos cēlienos „Spoks no Kentervilas”. Foto: Aigars Altenbergs

LEĢENDA AR MŪZIKU DIVOS CĒLIENOS „SPOKS NO KENTERVILAS”
12.,24.01., 19:00
Ja īru filozofs, dramaturgs, estēts, rakstnieks, dzejnieks Oskars Vailds (Oscar Fin-
gal O’Flahertie Wills Wilde) 1887. gadā būtu zinājis, ka gotika būs modē arī 20. un 
21. gadsimtā, viņš noteikti 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.
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

OPERA „MANONA LESKO”
13.01., 23.03., 19:00
Manona Lesko bija itāļu komponista Džakomo Pučīni trešā opera un pirmais lielais 
panākums. Latvijas Nacionālās operas iestudējumā senais stāsts atdzīvojas mūsdie-
nu Romā.
Latvijas Nacionālā opera un balets

TRAĢĒDIJA „MĒDEJA”
13.,14.01., 14.,15.02., 19:00
Antīkās mitoloģijas sižetu – spilgtu, trāpīgu, kaislīgu – burvība nav apdzisusi vairāk 
nekā divtūkstoš gadu laikā. Nav jābrīnās, ka tie ik pa laikam parādās mūsdienu litera-
tūrā, filmās, izrādēs. Savulaik sengrieķu autorus šie stāsti iedvesmoja ne tikai izpaus-
ties radoši, bet arī sacensties. Tā notika arī 431. gadā p. m. ē. Dionīsa teātrī, kad šādās 
dramaturgu sacensībās Eiripīds iepazīstināja ar savu „Mēdeju”, – kā izrādās, vienīgo 
līdz mums nonākušo viņa lugu tetraloģijas daļu.
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

KONCERTIZRĀDE „NOVECENTO - TŪKSTOŠDEVIŅSIMT”. VESTARDS 
ŠIMKUS
13.01., 19:00
Tas pats pasaulslavenais itāļu rakstnieks un diplomētais filosofs un Alesandro Bariko 
(1958), kurš pēta stikla pilis, zīdu un Homēru, jaunībā daudz domājis par mūziku un 
pat rakstījis grāmatas par to. Bariko ir erudīts un arī pietiekami provokatīvs, pat drus-
ku kašķīgs cilvēks. Viņam patīk prātulu mežģīnes un aplūkojamā objekta attīrīšana 
no triviāliem pieņēmumiem. Režisors Dmitrijs Petrenko aicina ieskatīties sevī, lapojot 
itāļu meistara garstāstu monologa formā Novecento (”Tūkstošdeviņsimt”). Grāmatā 
rodams stāsts par neparasta mūziķa likteni, kurš izaudzis uz kuģa, nekad no tā ne-
nokāpjot uz sauszemes. Viņš spēlē klavieres tā, kā neviens pirms viņa to nav darījis.
Spīķeru koncertzāle
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IZRĀDE VISAI ĢIMENEI „MAZĀ BURVJU FLAUTA”
14.01., 12:00 un 15:00, 04.,25.03., 12:00 un 15:00
Jauno, inovatīvo iestudējumu latviešu valodā režisore Margo Zālīte veidojusi ģime-
nēm ar bērniem no piecu gadu vecuma.
Latvijas Nacionālā opera un balets

BALETS „ŽIZELE”
14.01., 05.03., 19:00

„Žizele” ir viens no pirmajiem lielajiem romantisma baletiem un viens no retajiem, kas 
saglabājies līdz mūsdienām.
Latvijas Nacionālā opera un balets

BALLE MAZAJĀ ĢILDĒ
14.01., 11.02., 11.03., 19:00
Balles dejas – tās ir dejas tiem, kam patīk un kas vēlas dejot. Gan partneris, gan 
melodija var būt Jums pat pilnīgi nezināmi.
Mazā ģilde

IZSTĀDE „LAIKU ATSPULGI SENOS MANUSKRIPTOS”
15.01.-16.04., 9:00-20:00 (I-V), 10:00-17:00 (VI-VII)
Izstāde sniegs bibliotēkas apmeklētājam unikālu pieredzi – ieskatu Reto grāmatu un 
rokrakstu nodaļas krājuma bagātībās, kas ikdienā gulst, sakārtots kolekciju mapēs. 
Latvijas Nacionālā bibliotēka pirmo reizi atklās savu rokrakstu krājumu, vienkopus 
parādot nozīmīgākos un izcilākos dokumentus.
Latvijas Nacionālā bibliotēka

IZRĀDE „TANGO AR STROKU”
15.,17.01., 09.02., 19:00
Rīga ir neparasta pilsēta ar bagātu vēsturi, kas piepildīta ar teikām un leģendām. 
Kāds gudrais ir teicis: „Tam, kurš mācēs izlasīt leģendu, tā atklās vairāk patiesības 
nekā vēsturiskā hronika.” „Tango karaļa” Oskara Stroka dzīves stāsts ir viena no tā-
dām Vecrīgas leģendām.
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

IZRĀDE „VEĻAS MAZGĀTAVA - TREŠĀS UN OZOLU IELU KRUSTOJUMĀ”
15.,17.01, 03.,16.02, 19:00
Mēdz teikt, ka visvieglāk ir būt atklātam ar svešinieku: vai tas būtu ceļabiedrs vilcienā, 
vai līdzās stāvošais pie bāra letes… vai cilvēks, kuru esi saticis trijos naktī veļas maz-
gātavā, kurā ir pašapkalpošanās. Tas ir stāsts par divu dāmu - atturīgās Albertas un 
nelīdzsvarotās Didi - nejaušo tikšanos.
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

Izrāde visai ģimenei „Mazā burvju flauta”. Foto: Agnese Zeltiņa
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IZRĀDE „GRANĀTU APROCE”
15.,17.01., 01.,02.,16.02., 19:00
Viens no vispoētiskākajiem krievu literatūras sacerējumiem. Stāsts par lielo mīlestību, 
par mīlestību, kas spēj uzupurēties un kuru „var piedzīvot tikai reizi tūkstoš gados”, 
bijis sarakstīts 1910. gadā, turklāt par pamatu sižetam kalpojuši reāli notikumi.
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

MŪZIKLS „DŽEINA EIRA”
16.,17.01., 19:00
Slavenais teātris „Maskavas operete” sajūsminās rīdziniekus ar savu jaunāko veiku-
mu – spožo mūziklu „Džeina Eira”. Tā ir Šarlotes Brontē romāna pirmā muzikālā 
versija Eiropā.
Dailes teātris

OPERA „FAUSTS”
18.01., 15.03., 19:00
Doktoru Faustu māc izmisums par velti nodzīvotiem gadiem. Noslēpumainais Mefis-
tofelis sola piepildīt visas sirmā zinātnieka vēlēšanās, ja pretim saņemtu Fausta dvē-
seli... Šarla Guno opera, kuras sižetu iedvesmojusi Johana Volfganga Gētes slavenā 
traģēdija, pirmizrādi piedzīvoja 1859. gadā Parīzē. Režisors Aiks Karapetjans jaunie-
studējumu veidojis vēlīnās gotikas estētikā, izmantojot arī vācu ekspresionisma stila 
mēmā kino paņēmienus. „Taču tas nenozīmē, ka uzvedums būs bezcerīgi nopietns,” 
savu ieceri skaidro režisors.
Latvijas Nacionālā opera un balets

DISKUSIJA „PROVOKĀCIJA MĀKSLĀ”
19.01., 18:00
Turpinot veidot atvērtu dialogu par mākslā aktuālām tēmām, izstāžu zāle „Arsenāls” 
aicina ikvienu pievienoties Kristiana Brektes personālizstādes pavadošajai diskusijai. 
Tajā ar savu viedokli par mākslinieka brīvību savās radošajās izpausmēs, sabiedrības 
tabu tēmām un robežu, kas jāpārkāpj, lai mākslinieka rīcība būtu dēvējama par pro-
vokatīvu, dalīsies mākslinieki, mākslas zinātnieki un kritiķi, kā arī savu skatījumu un 
komentārus aicināti izteikt izstādes un pasākuma apmeklētāji.
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāle Arsenāls

BARIKĀŽU ATCERES PASĀKUMI, AIZSTĀVJIEM VELTĪTS KONCERTS 
DOMA BAZNĪCĀ
20.01.
Barikādes ir brīvas un demokrātiskas Latvijas atjaunošanas simbols. Piemiņas brīdis 
Rīgas Domā, ugunskurs Doma laukumā un citi atceres pasākumi apmeklētājiem ļaus 
ielūkoties traģiskajos notikumus, kas satrauca rīdzinieku un viņu viesu sirdis tālajā 
1991.gadā, kad Latvija cīnījās par savu neatkarību no PSRS.
Rīga

Barikāžu atceres pasākumi
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GAIDAS ASTOŅĀS AINĀS „MARIJA”
20.01., 17.02., 19:00, 18.02., 12:00
Jau deviņus gadus Rīgas Krievu teātra repertuārā ir izrāde „Odesa, burvīgā pilsēta...”, 
kas tapusi pēc Īzaka Bābela ļoti populārā darba - sacerējumu cikla  „Odesas stās-
ti” - motīviem. Ar šo iestudējumu tika atklāta teātra 125. sezona. Savukārt savu 134. 
sezonu RKT sāk ar izrādi, kas veidota pēc daudz mazāk pazīstama šī paša autora 
sacerējuma - lugas „Marija” - motīviem.
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

OPERA „JEVGEŅIJS OŅEGINS”
20.01., 16.02., 19:00
Vai iespējams izrauties no modeļiem, kuros dzīvojuši vecāki un sabiedrība? Kad Upu-
ris kļūst par Vajātāju? Un kad Vajātājs kļūst par Glābēju? Klasiskās Pētera Čaikovska 
operas interpretācija būs režisores Rēzijas Kalniņas debija Latvijas Nacionālajā operā.
Latvijas Nacionālā opera un balets

LUGA „BĪSTAMAIS PAGRIEZIENS”
21.01., 12.02., 19:00
Džona Bointona Prīstlija (1894-1984) – angļu romānista un dramaturga – lugas no-
tikumi sākas Anglijas ārpilsētas mājas mājīgajā salonā, kur laulāts pāris gatavojas 
uzņemt viesus. Varētu šķist, ka gaidāms mierīgs vakars, taču sapņus par patīkamo 
atpūtu iznīcina neparedzamu notikumu lavīna: negaidītas atklāsmes un noslēpumu 
nākšana gaismā apgriež varoņu dzīvi kājām gaisā. Bet viss taču sākās no nejaušas 
piezīmes...
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

OPERA „MAKBETS”
21.01., 19:00
Makbets ir Džuzepes Verdi desmitā opera un pirmā, kurai iedvesmu sniegusi Viljama 
Šekspīra daiļrade, par ko komponists jūsmoja kopš agras jaunības.
Latvijas Nacionālā opera un balets

OPERA „FIGARO KĀZAS”
22.01., 29.03., 19:00
Figaro kāzu uzvedums ir iepazīšanās ar argentīniešu režisoru, Teatro Colon māksli-
niecisko vadītāju Marčello Lomardero, kura veidotos iestudējumus atzinīgi novērtē-
juši skatītāji un kritiķi Dienvidamerikā un Eiropā. Mocarta komiskās operas darbību 
Latvijas Nacionālās operas iestudējumā viņš risina 1980.gadu Latīņamerikas TV se-
riālu stilistikā, uzburot eksotisku, sociālas un erotiskas spriedzes piesātinātu gaisotni.
Latvijas Nacionālā opera un balets

Opera „Jevgēņijs Oņegins”. Foto: Agnese Zeltiņa
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NOVELE PAR MĪLESTĪBU „FRO”
22.01., 05.02., 19:00
Pirmo reizi teātris ir pievērsies Andreja Platonova, viena no neparastākajiem krievu 
rakstniekiem, daiļradei, kuru no jauna sāka atklāt 20.gadsimta beigās. Burvīgi spirgtā, 
sulīgā un negaidītā veidā Platonovs runā par ģimeni un darbu, tuvo un tālo – par 
mīlestību, dzīvi un prieku.
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

DIZAINA SARUNAS: KĀ TOP? GRAFISKĀ IDENTITĀTE
25.01., 17:00
Cikla „Vārds dizainam” ietvaros, uz „Dizaina Sarunu” aicināti un ar stāstījumu „Kā 
top? Grafiskā identitāte” DMDM viesosies digitālās aģentūras „Wrong” radošais di-
rektors Oskars Cirsis (wrong.lv), aģentūras „Not Perfect | Y&R” mākslinieciskais di-
rektors Gatis Zēbergs (not-perfect.com) un dizaina studijas „WIG” grafikas dizainers 
Dāvis Vilcāns (wig.lv).
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

BALETS „GULBJU EZERS”
25.01., 15.02., 16.03., 19:00

„Gulbju ezers” ir baletu balets, kas vienmēr baudījis skatītāju sajūsmu. Tajā Čaikovska 
skaistā mūzika apvienojas ar Petipā un Ivanova ģeniālo horeogrāfiju.
Latvijas Nacionālā opera un balets

KORPORATĪVA INTRIGA „GRENHOLMA METODE”
25.01., 19:00
Asa sižeta detektīvs, intelektuāls trilleris, skarbi ironiska komēdija, griezīgi ass un 
tiešs „lietišķu spēļu” atspulgs... Žordi Galserāns ir dramaturgs, scenārists un tulkotājs, 
kas izpelnījies atpazīstamību pasaulē, pateicoties šai lugai.
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

OPERA „VĪLAS. DŽANNI SKIKI”
26.01., 17.03., 19:00
Džakomo Pučīni pirmā opera Vīlas ir dejiska teika par lauztām sirdīm un gariem. 
Anna un Roberto bija iecerējuši precēties, bet līgavaini savaldzina sirēna. Anna mirst. 
Pamesto sieviešu garu – vīlu – atriebība ir nežēlīga....
Latvijas Nacionālā opera un balets

Balets „Gulbju ezers”
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LATVIJAS SIMTGADEI VELTĪTĀ FESTIVĀLA „TRĪS ZVAIGZNES” 
IESKAŅAS KONCERTS „LAIKIEM PĀRI”
26.01., 19:00
Koncerts paredzēts divās daļās. Pirmajā daļā – ceļojums laikā uz pagājušā gadsimta 
divdesmitajiem un trīsdesmitajiem gadiem. Skanēs pazīstama tā laika mūzika, būs 
iespēja redzēt oriģinālo fotogrāfiju videoprojekcijas un izzināt interesantus faktus par 
Latvijas brīvvalsts ikdienu. Koncerta otrā daļa – maestro Raimonda Paula darbu izlase 
ar autoru pie klavierēm.
Latvijas Nacionālais teātris

BALETS „ŠEHEREZADE UN VIŅAS STĀSTI”
27.01., 19:00, 12.02., 15:00
Austrumu sultānu Šeihrijāru pievīlusi neuzticīgā sieva, tāpēc ik nakti viņš apprec ne-
vainīgu 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 no-
cietināto sirdi...
Latvijas Nacionālā opera un balets

OPERA „IEMŪRĒTIE”
28.01., 09.03., 19:00
Ērika Ešenvalda „Iemūrētie” ir opera par bibliotēkas uzcelšanu un upuri, bez kura nav 
iespējams radīt neko patiesi lielu - mūslaiku leģenda, kuras avoti ir dažādu Eiropas 
tautu folklora un mūsdienu Latvijas sabiedrība. Šā stāsta varoņi ir mākslinieki un 
mūrnieki, bibliotekāri un politiķi, viņu mīlestība un nodevība, ticība un pienākums.
Latvijas Nacionālā opera un balets

MOCARTA KLAVIERKONCERTS UN „HAFNERA SIMFONIJA”
28.01., 19:00

„Viņā mājo ziemeļnieka miers un kvēlo ziemeļnieka uguns,” par savu draugu un do-
mubiedru mūzikā Juhu Kangasu teic komponists Pēteris Vasks. Pēc skata nopietno 
un atturīgo somu diriģentu allaž vadījusi nerimstoša interese par Baltijas un ziemeļ-
valstu mūziku, un daudzi būs vienisprātis, ka tieši viņam vairākkārt izdevies atslēgt 
noslēpumaino un nereti aizplīvuroto ziemeļnieku skaņu pasauli. Vēl viens Kangasa 
gara radinieks mūzikā ir Volfgangs Amadejs Mocarts. Viņa „Hafnera simfonija” tapusi 
pēc Zalcburgas augstmaņu ierosinājuma, 23. klavierkoncerts komponēts un pirmat-
skaņots Vīnē, savukārt Rīgā tas izskanēs Londonā dzīvojošā latviešu pianista Reiņa 
Zariņa sniegumā.
Lielā ģilde

Latvijas simtgadei veltītā festivāla „Trīs zvaigznes” ieskaņas koncerts „Laikiem pāri”



PASĀKUMU KALENDĀRS

22

Datums Laiks Pasākums Norises vieta Lpp

26.10.-
30.03.

10:00-18:00 
(II-IV), 
10:00-
20:00 (V), 
10:00-17:00 
(VI-VII)

Izstāde „Kūlainis, pērstainis, 
delnainis…”

Latvijas Nacionālais 
vēstures muzejs 40

27.10.-17.09. 10:00-17:00 
(II-VII)

Izstāde „Versija – latvieši: 1896. 
gada Latviešu etnogrāfiskā izstāde”

Latvijas Nacionālais 
vēstures muzejs 40

30.11.-
27.08.

9:00-20:00 
(I-V), 
10:00-17:00 
(VI-VII)

Izstāde „Reklāmas slepenā dzīve” Latvijas Nacionālā 
bibliotēka 40

02.12.-
12.02.

11:00-18:00 
(II, III, V), 
11:00-20:00 
(IV), 12:00-
17:00 (VI, 
VII)

Kristiana Brektes personālizstāde 
„Arsenāls”

Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja 
izstāžu zāle 
Arsenāls

26

03.12.-
05.02.

10:00-18:00 
(II-IV), 
10:00-
20:00 (V), 
10:00-17:00 
(VI-VII)

Izstāde „Juris Boiko. Sāls kristāli” Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs 26

14.12.-
27.02.

10:00-18:00 
(I-V), 11:00-
17:00 (VI)

Laikmetīgo rotu izstāde 
„Teiksmainā pasaka vectēva bārdā”

Mākslas galerija 
Putti 26

20.12.-
26.02.

9:00-20:00 
(I-V), 
10:00-17:00 
(VI-VII)

Izstāde „Populārā kultūra Latvijā 
19. un 20. gadsimta mijā”

Latvijas Nacionālā 
bibliotēka

01.01.-
12.02.

11:00-17:00 
(III-VII)

Izstāde „Antons Buhholcs (1848-
1901): Numismāts un kolekcionārs”

Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzejs 9

01.01.-
30.12.

11:00-17:00 
(III-VII)

Doma muzejs Rīgā – templis 
zinātnei un mākslai

Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzejs 26

01.01.-
30.12.

11:00-17:00 
(III-VII)

Rīgas vēstures un kuģniecības 
muzeja jaunieguvumi

Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzejs 26

01.01.-
30.12.

11:00-17:00 
(III-VII)

Izstāde - Sudraba kauss „21. 
gadsimta renesanse”

Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzejs 28

01.01.-
30.12.

11:00-17:00 
(III-VII)

Izstāde „Īpašais eksponāts. 
Interesants priekšmets no muzeja 
krājuma” 

Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzejs 28

01.01.-
31.03. 10:00-16:00 Ziema Rīgas Zoodārzā Rīgas Zooloģiskais 

dārzs 9

01.01.-
31.03. 10:00-18:00 Osteo stāsti Zoodārzā Rīgas Zooloģiskais 

dārzs 9

01.01.-
31.12.

Eiropas gastronomijas reģions 
2017 Rīga 10

15.01.-
16.04.

9:00-20:00 
(I-V), 
10:00-17:00 
(VI-VII)

Izstāde „Laiku atspulgi senos 
manuskriptos”

Latvijas Nacionālā 
bibliotēka 16

01.02. 09:30-15:30
Baltijā vadošās tūrisma izstādes 

„Balttour” biznesa pasākums 
„Balttour forums 2017”

Konferenču centrs 
„Citadele” 28

01.02.-
28.02. 12:00-15:00 Tropu mēnesis Rīgas zoodārzā 

2017
Rīgas Zooloģiskais 
dārzs 28

01.02. 19:00 Izrāde „Granātu aproce” Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 17

02.02. 19:00 Balets „Romeo un Džuljeta” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 29

02.02. 19:00 Izrāde „Granātu aproce” Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 17

03.02. 10:00-19:00 Starptautiskā tūrisma izstāde - 
gadatirgus „Balttour 2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

29
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03.02. 19:00 Opera „Valentīna” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 29

03.02. 19:00 Izrāde „Veļas mazgātava - Trešās 
un Ozolu ielu krustojumā”

Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 16

03.02. 19:00 Izrāde „Jauktās jūtas” Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 29

04.02. 10:00-18:00 Starptautiskā tūrisma izstāde - 
gadatirgus „Balttour 2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

29

04.02. 11:00 Koncertu cikls „Patiešām 
maziņiem” Spīķeru koncertzāle 29

04.02. 11:00-16:00 Pavasara gaidīšanas svētki Rocket Bean 
Roastery 30

04.02. 13:00 Koncertu cikls „Patiešām 
maziņiem” Spīķeru koncertzāle 29

04.02. 19:00 Balets „Bajadēra” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 30

04.02. 15:00 Koncertu cikls „Patiešām 
maziņiem” Spīķeru koncertzāle 29

04.02. 19:00 Izrāde „Skumji un jautri stāsti 
„Tikšanās lai arī notika, bet...””

Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 13

04.02. 19:00 Izrāde „Jauktās jūtas” Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 29

05.02. 10:00-17:00 Starptautiskā tūrisma izstāde - 
gadatirgus „Balttour 2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

29

05.02. 11:00 Koncertu cikls „Patiešām 
maziņiem” Spīķeru koncertzāle 29

05.02. 12:00 Putnu opera Latvijas Nacionālā 
opera un balets 12

05.02. 13:00 Koncertu cikls „Patiešām 
maziņiem” Spīķeru koncertzāle 29

05.02. 13:00 Koncertu cikls „Patiešām 
maziņiem” Spīķeru koncertzāle 29

05.02. 18:00 Putnu opera Latvijas Nacionālā 
opera un balets 12

05.02. 19:00 Novele par mīlestību „Fro” Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 20

05.02. 19:00 Skumji un jautri stāsti „Tikšanās 
lai arī notika, bet...”

Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 13

07.02. 19:00 Traģikomisks notikums „Ziema” Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 14

07.02. 19:00 Leģenda ar mūziku divos cēlienos 
„Spoks no Kentervilas”

Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 15

07.02. 19:00 Borisa Eifmana balets „Rodēns” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 30

08.02. 19:00 Traģikomisks notikums „Ziema” Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 14

08.02. 19:00 Leģenda ar mūziku divos cēlienos 
„Spoks no Kentervilas”

Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 15

09.02. 17:30 „Ars Rezumē” Kristiana Brektes 
personālizstādē „Arsenāls”

Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja 
izstāžu zāle 
Arsenāls

30

09.02. 19:00 Operete „Sikspārnis” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 11

09.02. 19:00 Izrāde „Tango ar Stroku” Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 16

10.02. 19:00 Muzikāli dramatiska fantāzija 
„Odesa, burvīgā pilsēta...”

Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 12

10.02. 19:00 Balets „Bolero” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 14

11.02. 12:00 Balets „Sniegbaltīte un septiņi 
rūķīši”

Latvijas Nacionālā 
opera un balets 30

11.02. 12:00 Muzikāli dramatiska fantāzija 
„Odesa, burvīgā pilsēta...”

Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 12
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11.02. 18:00 Balets „Sniegbaltīte un septiņi 
rūķīši”

Latvijas Nacionālā 
opera un balets 30

11.02. 19:00 Komēdija „Ne vienmēr runcim 
krējuma pods”

Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 12

11.02. 19:00 Balle Mazajā Ģildē Mazā ģilde 16

11.02. 19:00 Latviešu simfoniskās mūzikas 
lielkoncerts 2017 Lielā ģilde

12.02. 11:00 Koncertu cikls „Patiešām 
maziņiem” Spīķeru koncertzāle 29

12.02. 12:00 Komēdija „Ne vienmēr runcim 
krējuma pods”

Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 12

12.02. 13:00 Koncertu cikls „Patiešām 
maziņiem” Spīķeru koncertzāle 29

12.02. 15:00 Balets „Šeherezade un viņas 
stāsti”

Latvijas Nacionālā 
opera un balets 21

12.02. 19:00 Luga „Bīstamais pagrieziens” Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 18

12.02. 19:00 Valentīndienas ieskaņas koncerts 
„Saule un mīla” Lielā ģilde 31

13.02. 16:00
Dizaina domnīca pedagogiem: 
Nākotnes tendences dizaina 
domāšanā

Dekoratīvās 
mākslas un dizaina 
muzejs

31

14.02. 19:00 Izrāde „Graņonka” Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 11

14.02. 19:00 Traģēdija „Mēdeja” Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 15

14.02. 19:00 Koncerts „Mīlas valši” Dzintaru 
koncertzāle 31

14.02. 19:00 Saxophonia. Vīns un mūzika Spīķeru koncertzāle 31

15.02.-
18.03.

11:00-18:00 
(II-VI)

Jāņa Murovska izstāde „Skata 
punkts”

Galerija Daugava, 
Ausekļa iela 31

15.02.-
26.03. 11:00 Mitrāju diena Ķemeru Nacionālajā 

parkā – Meža mājā
Ķemeru Nacionālais 
parks 32

15.02. 19:00 Balets „Gulbju ezers” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 20

15.02. 19:00 Izrāde „Graņonka” Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 11

15.02. 19:00 Traģēdija „Mēdeja” Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 15

16.02. 19:00 Opera „Jevgeņijs Oņegins” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 18

16.02. 19:00 Izrāde „Veļas mazgātava - Trešās 
un Ozolu ielu krustojumā”

Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 16

16.02. 19:00 Izrāde „Granātu aproce” Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 17

16.02. 19:00 Saxophonia. Spīķeri jazz. Latvijas 
Radio bigbends Spīķeru koncertzāle 32

16.02. 19:30 DINAMO RĪGA devītā sezona KHL Arēna Rīga 11

17.02. 18:00-03:00 Izstāde - festivāls „Erots 2017”
Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

32

17.02. 19:00 Balets „Dons Kihots” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 32

17.02. 19:00 Gaidas astoņās ainās „Marija” Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 18

18.02. 12:00 Gaidas astoņās ainās „Marija” Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 18

18.02. 17:00 DINAMO RĪGA devītā sezona KHL Arēna Rīga 11

18.02. 18:00-03:00 Izstāde - festivāls „Erots 2017”
Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

32

18.02. 19:00 Saxophonia. Sinfonietta Rīga un 
Aleksandrs Duazī (Francija) Lielā ģilde 32
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18.02. 19:00 Izrāde „Graņonka” Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 11

18.02. 19:00 Romantiska komēdija „Divi 
džentlmeņi no Veronas”

Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 11

18.02. 19:00 Džuzepes Verdi opera „Nabuko” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 33

19.02. 12:00 Baleta izrāde „Karlsons lido...” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 11

19.02. 19:00 Stāsts par pirmo un pēdējo 
mīlestību „Mīlēt”

Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 10

19.02. 19:00 Traģikomisks notikums „Ziema” Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 14

22.02. 17:00 Dizaina sarunas: Kā top? No 
Tekstila līdz tērpam

Dekoratīvās 
mākslas un dizaina 
muzejs

33

22.02. 19:30 Britu uzlēcošās zvaigznes 
„Blossoms” Palladium Rīga 33

23.02. 19:00 Saxophonia. Spīķeri etno. Rolfs 
Ēriks Nīstrems un Kouame Sereba Spīķeru koncertzāle 33

24.02. 10:00-18:00 Starptautiskā izglītības izstāde 
„Skola 2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

33

24.02. 10:00-18:00
Starptautiskā grāmatu un 
izdevniecību izstāde „Latvijas 
grāmatu izstāde 2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

34

24.02. 19:00 Saxophonia. Latvijas Radio koris 
un Rīgas Saksofonu kvartets

Rīgas Svētā Jāņa 
baznīca 34

24.02. XVIII Starptautiskais masku 
tradīciju festivāls Rīga 34

25.02. 10:00-18:00 Starptautiskā izglītības izstāde 
„Skola 2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

33

25.02. 10:00-18:00
Starptautiskā grāmatu un 
izdevniecību izstāde „Latvijas 
grāmatu izstāde 2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

34

25.02. 19:00
Saxophonia. Festivāla noslēgums. 
Latvijas Radio bigbends un 
Šeimass Bleiks (ASV)

Splendid Palace 34

26.02. 10:00-17:00 Starptautiskā izglītības izstāde 
„Skola 2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

33

26.02. 10:00-17:00
Starptautiskā grāmatu un 
izdevniecību izstāde „Latvijas 
grāmatu izstāde 2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

34

26.02. 12:00 Koncertuzvedums „Mūzikas 
skaņas”

Latvijas Nacionālā 
opera un balets 34

26.02. 15:00 Koncertuzvedums „Mūzikas 
skaņas”

Latvijas Nacionālā 
opera un balets 34

28.02. 19:00 Izrāde „Albums” Mihaila Čehova 
Rīgas Krievu teātris 14
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KRISTIANA BREKTES PERSONĀLIZSTĀDE „ARSENĀLS”
02.12.-12.02., 11:00-18:00 (II, III, V), 11:00-20:00 (IV), 12:00-17:00 (VI, VII)
Izstādē būs redzami tai veidoti jaundarbi - lielformāta gleznojumi, redīmeida ob-
jekti un multimediālas instalācijas -, kas veltīti militārajai tēmai. „Arsenāls” kļuvis 
par notikuma galveno atslēgas vārdu, gan tiecoties veidot sasaisti ar pašu ēku un 
tās funkciju gadsimtu gaitā, gan arī vēršot uzmanību uz bruņošanās vēsturi un 
tās aktualitāti mūsdienās. Telpa, kas reiz kalpojusi kā armijas noliktava, asociatīvā 
un reizē pavisam tiešā veidā tiks izmantota kā ietvars mākslas darbiem, kas tapu-
ši, izzinot Latvijas vēstures epizodes.
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāle Arsenāls

IZSTĀDE „JURIS BOIKO. SĀLS KRISTĀLI”
03.12.-05.02., 10:00-18:00 (II-IV), 10:00-20:00 (V), 10:00-17:00 (VI-VII)
Izstāde veltīta latviešu māksliniekam Jurim Boiko (1954 – 2002). Pateicoties  
Boiko ģimenes rūpīgi saglabātajiem arhīva materiāliem, kas šobrīd nodoti Latvijas 
Laikmetīgās mākslas centra izpētei, izstādē tiks rekonstruētas vairākas Boiko 90. 
gados īstenotās instalācijas, kurās tika izmantots sāls, stikls, foto un video.
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

LAIKMETĪGO ROTU IZSTĀDE „TEIKSMAINĀ PASAKA VECTĒVA BĀRDĀ”
14.12.-27.02., 10:00-18:00 (I-V), 11:00-17:00 (VI)
Laikmetīgo rotu izstādē „Teiksmainā pasaka vectēva bārdā” piedalīsies laikmetī-
go rotu mākslinieki no Latvijas un vairākām citām pasaules valstīm.
Mākslas galerija Putti

DOMA MUZEJS RĪGĀ – TEMPLIS ZINĀTNEI UN MĀKSLAI
01.01.-30.12., 11:00-17:00 (III-VII)
Izstāde veltīta Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja vēsturei. Muzeja pirmsā-
kumi meklējami jau 1773. gadā, tomēr izstādē akcentēts Doma muzeja periods 
(1890–1936), īpašu uzmanību pievēršot vācbaltiešu biedrību ieguldījumam Lat-
vijas kultūras vērtību saglabāšanā un kultūras vērtību likteņiem Otrā pasaules 
kara laikā. 
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

RĪGAS VĒSTURES UN KUĢNIECĪBAS MUZEJA JAUNIEGUVUMI
01.01.-30.12., 11:00-17:00 (III-VII)
Muzeja krājumu ik gadu papildina jaunieguvumi, no kuriem izstādē eksponēti 
395 nozīmīgākie un interesantākie. Hronoloģiski tie attiecas uz laiku no 13. gs. 
līdz mūsdienām.
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

Kristiana Brektes personālizstāde „Arsenāls”
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IZSTĀDE - SUDRABA KAUSS „21. GADSIMTA RENESANSE”
01.01.-30.12., 11:00-17:00 (III-VII)
Filigrānais meistardarbs fascinē gan ar graciozitāti, gan skaistumu un apjomu. Tā 
izveidē izmantoti 35,37 kg sudraba, tā augstums ir 1,20 m. Sudraba kauss „21. 
gadsimta renesanse” simbolizē labklājību, veiksmi un dzīvības enerģiju. Kausā 
iestrādāta apzeltīta gravīra, kurā atspoguļota naudas plūsma no senatnes līdz 
šodienai. Mākslas darba autors ir izcilais juveliermākslas meistars Oļegs Auzers 
un viņa audzēkņi. Darbs tapis mākslinieka un AS „Baltic International Bank” 
sadarbībā.
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

IZSTĀDE „ĪPAŠAIS EKSPONĀTS. INTERESANTS PRIEKŠMETS NO 
MUZEJA KRĀJUMA” 
01.01.-30.12., 11:00-17:00 (III-VII)
Tā ir mainīgā izstāžu virkne visa gada garumā. Ik pēc laika intervāla tiek eks-
ponēts viens īpašs un interesants priekšmets no vairāk kā pusmiljonu vienību 
bagātā muzeja krājuma.
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs

BALTIJĀ VADOŠĀS TŪRISMA IZSTĀDES „BALTTOUR” BIZNESA 
PASĀKUMS „BALTTOUR FORUMS 2017”
01.02., 09:30-15:30

„Balttour” biznesa forums ir unikāls pasākums Baltijas reģiona tūrisma industrijā. 
Ievadot aktīvo tūrisma sezonu, tas tūrisma profesionāļiem sniedz iespējas iepazīt 
nozares aktualitātes, smelties jaunās biznesa attīstības idejas un izveidot noderī-
gus profesionālus kontaktus.
Konferenču centrs „Citadele”

TROPU MĒNESIS RĪGAS ZOODĀRZĀ 2017
01.02.-28.02., 12:00-15:00
Kad sals kniebj degunā un rokas dziļāk tinās siltā mētelī, tad tā vien gribas do-
ties uz vietām, kur ir krietni siltāks – uz tropiem! Tādēļ jau piecpadsmito gadu 
februārī aicinām uz Tropu mēnesi Zoodārzā. Šogad pētīsim darbīgās skudras. 
Kur tās dzīvo, kāda ir to dzīves ikdiena, kāda ir skudru nozīme dabā? Uz šiem un 
daudziem citiem jautājumiem atbildes meklēsim dažādās spēlēs, uzdevumos un 
sarunās. Sestdienās un svētdienās ikvienu apmeklētāju aicinām plašāk iepazīt šo 
nenogurdināmo dzīvnieku grupu.
Rīgas Zooloģiskais dārzs

Tropu mēnesis Rīgas zoodārzā 2017
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BALETS „ROMEO UN DŽULJETA”
02.02., 18.03., 19:00
Sergeja Prokofjeva balets, kas tapis pēc Viljama Šekspīra ģeniālās traģēdijas 
motīviem, neapšaubāmi ir viens no poplārākajiem sava žanra paraugiem 20. 
gadsimtā.
Latvijas Nacionālā opera un balets

STARPTAUTISKĀ TŪRISMA IZSTĀDE - GADATIRGUS „BALTTOUR 2017”
03.02., 10:00-19:00, 04.02., 10:00-18:00, 05.02., 10:00-17:00

„Balttour” ir plašākā tūrisma izstāde Baltijā, kas ik gadu atklāj jauno tūrisma sezonu 
reģionā un rada svētku sajūtu gan nozares profesionāļiem, gan ceļotgribētājiem.
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala

OPERA „VALENTĪNA”
03.02., 25.03., 19:00
Starptautiski pazīstamā latviešu komponista Artura Maskata pirmā opera Valentī-
na veltīta Latvijas kultūras leģendai – kinozinātniecei Valentīnai Freimanei.
Latvijas Nacionālā opera un balets

IZRĀDE „JAUKTĀS JŪTAS”
03.,04.02., 19:00

„Mīlestībai vecums nav šķērslis...” Lai gan reizēm šķiet, ka tomēr ir, jo dažiem 
liekas, ka skaistākais jau ir noticis, bet doma no jauna iestūrēt laulības ostā, maigi 
izsakoties, šķiet bezjēdzīga un pat smieklīga.
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris

KONCERTU CIKLS „PATIEŠĀM MAZIŅIEM”
04.,05.02., 11.,12.03., 11:00, 13:00 un 15:00
Februārī sekos trešais cikla koncerts - „Smilšu pasaka ar zelta putnu”. Muzikālais 
stāsts vēstīs par piedzīvojumu smilšu valstībā, kurā ir noslēpies zelta putns. To 
meklē šakālis, pērtiķis un princese. Bērniem koncertā būs iespēja sekot līdzi 
smilšu kino mākslai, savukārt par muzikālajiem tēliem rūpēsies soprāns Dinā-
ra Rudāne, dziedātāja Leila Alijeva, pianists Dainis Tenis, sitaminstrumentālists 
Hamidreza Rahbraalams, un Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas audzēkņi. Koncer-
tu cikls „Patiešām maziņiem” martā tiks noslēgts ar programmu „Mīļdziesmi-
ņas” - Imanta Kalniņa un Raimonda Paula mūzika, ievīta pavasarīgos un fantāziju 
rosinošos tēlos, vēstīs par saulīti un mīļu dienu, par brālīti, māsiņu un putni-
ņu - dziesmiņas, kas gadu garumā priecējušas katru bērnu. Noslēguma koncertā 
piedalīsies Aija Andrejeva, Marts Kristians Kalniņš, Goran Gora, Jānis Miltiņš un 
Mārtiņš Miļevskis.
Spīķeru koncertzāle

Starptautiskā tūrisma izstāde - gadatirgus „Balttour 2017”
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PAVASARA GAIDĪŠANAS SVĒTKI
04.02., 11:00-16:00
Pavasara gaidīšanas svētkus latviešu mitoloģijā saucam arī par Meteņiem. Me-
teņos Rocket Bean Roastery aicina uz ciemošanos grauzdētavā ar visu ģimeni, 
jo šie svētki tiek dēvēti arī par Bērnu svētkiem. Par godu mazajiem ķipariem un 
pavasara gaidīšanai, gatavosim cūkas smecerīti, atskatīsimies uz pagājušā gada 
darbiem, plānosim nākamo un kopā ar bērniem darbosimies Meteņu radošajās 
darbnīcās! Svinības neizpaliks bez jautras, lustīgas latviešu mūzikas un kas zina, 
varbūt svinībās pati saimniece kādu danci ar saviem viesiem uzgriezīs!
Rocket Bean Roastery

BALETS „BAJADĒRA”
04.02., 19:00
Jau vairāk nekā 100 gadus skatītājus aizrauj Mariusa Petipā ģeniālā horeogrāfija 
romantiskajā stāstā par tempļa dejotāju, graciozo bajadēru Nikiju. Viņas mīlestība 
pret drosmīgo karotāju Soloru iet bojā izšķērdīgajā austrumu galmā, kur kaislības 
un intrigas dzeļ nāvējošāk par indīgām čūskām.
Latvijas Nacionālā opera un balets

BORISA EIFMANA BALETS „RODĒNS”
07.02., 19:00
Kulta balets „Rodēns” atgriežas Rīgā! „Rodēns” – viens no Borisa Eifmana un viņa 
slavenās baleta trupas spilgtajiem šedevriem. Izrāde veltīta izcilo skulptoru Ogista 
Rodēna un viņa skolnieces, mīļākās un mūzas Kamillas Klodelas liktenim un mākslai.
Latvijas Nacionālā opera un balets

„ARS REZUMĒ” KRISTIANA BREKTES PERSONĀLIZSTĀDĒ „ARSENĀLS”
09.02., 17:30

„Ars Rezumē” ir kultūras un izklaides pasākumu programma, kuras ietvaros Kris-
tiana Brektes personālizstādes izskaņā norisināsies konceptuāli saistīts koncerts 
elektroniskās mūzikas noskaņās, tiecoties veicināt dažādu jomu starpdisciplinā-
ru sadarbību un inovatīvu formātu jaunradi. Plkst. 17:30 apmeklētāji aicināti uz 
bezmaksas ekskursijām izstādē, savukārt plkst. 18:30 uz jau pieminēto muzikālo 
priekšnesumu.
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāle Arsenāls

BALETS „SNIEGBALTĪTE UN SEPTIŅI RŪĶĪŠI”
11.02., 12:00 un 18:00, 28.03., 19:00
Pasakains rokbalets bērniem un vecākiem „Sniegbaltīte un septiņi rūķīši” ir Rī-
gas Horeogrāfijas vidusskolas, Emīla Dārziņa mūzikas skolas un Latvijas Nacio-
nālās operas kopprojekts.
Latvijas Nacionālā opera un balets

Borisa Eifmana balets „Rodēns”
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VALENTĪNDIENAS IESKAŅAS KONCERTS „SAULE UN MĪLA”
12.02., 19:00 
Uz Valentīndienas ieskaņas koncertu Lielajā ģildē aicina Orķestris „Rīga” diriģenta Anda 
Klučnieka vadībā. Kopā ar orķestri ugunīgas mīlas melodijas, liriskas romantiskās dzies-
mas un pasaulslavenus hitus atskaņos solisti Dināra Rudāne un Daumants Kalniņš.
Lielā ģilde

DIZAINA DOMNĪCA PEDAGOGIEM: NĀKOTNES TENDENCES DIZAINA 
DOMĀŠANĀ
13.02., 16:00

„Dizaina domnīca” ir jaunizveidota programma vispārizglītojošo skolu pedagogiem 
ciklā „Vārds dizainam”, kas motivēs un iedvesmos skaidrot dizaina nozīmi jaunie-
šu auditorijai. Nodarbības vadīs dizaina jomas speciālisti, kuri ar lekciju un radošu 
uzdevumu palīdzību sniegs iespēju papildināt zināšanas un pieredzi. 13. februārī 
Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļas docente Dr. Aija Freimane un dizai-
nere, modes ilustratore Baiba Ladiga Kobajaši (ladiga.com) dalīsies ar stāstu par 
tēmu „Nākotnes tendences dizaina domāšanā”.
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

KONCERTS „MĪLAS VALŠI”
14.02., 19:00
Sigvards Kļava šo programmu dēvē par ideālās mīlestības meklējumu ceļu, uz 
kura J. Brāmsa romantiskā mūzika sastopas ar plašu F. Šūberta sajūtu gammu. 
Juteklisko programmu caurvij stāsts, kas Brāmsa mūzikas mīļotājiem palicis ne-
atklāts - vārdos nenosauktā 40 gadus ilgā draudzība ar pianisti Klāru Vīku - kom-
ponista Roberta Šūmaņa sievu.
Dzintaru koncertzāle

SAXOPHONIA. VĪNS UN MŪZIKA
14.02., 19:00
Izcili mūziķi, sarunas par vīnu un degustācijas.
Spīķeru koncertzāle

JĀŅA MUROVSKA IZSTĀDE „SKATA PUNKTS”
15.02.-18.03., 11:00-18:00 (II-VI)

„Viņiem arī ir problēmas tādas pašas, kā mums, bet aizbraucot uz turieni, it kā 
no tām problēmām atej nost, un tu ņem un redzi to, kas tevi interesē,” stāsta 
mākslinieks par ceļojumu uz Taivānu, par kuru veidota izstāde. „Brauciena laikā 
man laimējās ar lietainu laiku, ar tādām noskaņu ainām, mākoņiem, miglu, ar 
sērūdeņražu dūmiem, un tāpēc man personiskais iespaids ir, ka tā ir ļoti mierīga, 
ļoti piezemēta ilgspēlējoša plate, ko var klausīties vai skatīties”.
Galerija Daugava, Ausekļa iela

Valentīndienas ieskaņas koncerts „Saule un Mīla”. Foto: Jānis Porietis
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MITRĀJU DIENA ĶEMERU NACIONĀLAJĀ PARKĀ – MEŽA MĀJĀ
15.02.-26.03.
Lai gan Latvijā februāri pieņemts saukt par puteņu mēnesi, pasaulē to dēvē par 
mitrāju mēnesi. Mitrājs ir ar seklu ūdens slāni klāta teritorija, kam ir liela no-
zīme bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā un ūdeņu attīrīšanā. Dažādi augi 
un kukaiņi, kas ir mitrāju lielākā bagātība, raugoties caur palielināmo stiklu vai 
mikroskopu iegūst pavisam citu apveidu.
Ķemeru Nacionālais parks

SAXOPHONIA. SPĪĶERI JAZZ. LATVIJAS RADIO BIGBENDS
16.02., 19:00
Mūziķi - Jānis Steprāns, saksofons (Kanāda), Viktors Ritovs, klavieres; Edvīns 
Ozols, contrabass; Artis Orubs, sitaminstrumenti; Latvijas Radio bigbends.
Spīķeru koncertzālē

IZSTĀDE - FESTIVĀLS „EROTS 2017”
17.,18.02., 18:00-03:00
Nozīmīgākais erotikas pasākums Baltijā apmeklētājiem piedāvā baudīt pārsteigu-
miem pilnas latviešu un ārzemju mākslinieku šovprogrammas, sieviešu un vīriešu 
striptīzšovus.
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala

BALETS „DONS KIHOTS”
17.02., 19:00
Baleta „Dons Kihots” naivi optimistiskais sižets grūti salīdzināms ar Migela de 
Servantesa Saavedras romānu. Tomēr balets jau gadu desmitiem saista skatītāju 
uzmanību, un šī iestudējuma nezūdošais valdzinājums ir dejas stihija. „Dons Ki-
hots” tika rakstīts bagātajai Maskavai, un tas atstājis savu zīmogu baleta veidolā.
Latvijas Nacionālā opera un balets

SAXOPHONIA. SINFONIETTA RĪGA UN ALEKSANDRS DUAZĪ (FRANCIJA) 
18.02., 19:00
Mūziķi - Aleksandrs Duazī, saksofons; Arvīds Kazlausks, saksofons;
Katrīna Kivleniece, saksofons; Rīgas Saksofonu kvartets; Sinfonietta Rīga; Diri-
ģents Normunds Šnē 
Lielā ģilde

Mitrāju diena Ķemeru Nacionālajā parkā – Meža mājā
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DŽUZEPES VERDI OPERA „NABUKO”
18.02., 31.03., 19:00

„Varu droši teikt, ka ar šo operu sākās mana komponista karjera”, tā Dž.Verdi. 
1840.gadā pēc abu bērnu un sievas nāves Dž.Verdi nonāca smagā depresijā. 
Tikai pēc diviem gadiem, 1842.gadā, pārvarējis iekšējo krīzi, komponists atkal 
pievērsās darbam un uzrakstīja „Nabuko”. Skaļais triumfs pēc „Nabuko” izrādes 
atklāja Dž.Verdi operu slavas ēru.
Latvijas Nacionālā opera un balets

DIZAINA SARUNAS: KĀ TOP? NO TEKSTILA LĪDZ TĒRPAM
22.02., 17:00
Cikla „Vārds dizainam” ietvaros, uz „Dizaina Sarunu” aicināti un ar pārdomām par 
tēmu „Kā top? No tekstila līdz tērpam” un individuālo pieredzi dalīsies trīs modes 
dizaineri: Mārtiņš Blanks („BlankBlank”, blankblank.me), Agnese Narņicka („One 
Wolf”, onewolf.eu) un Dace Zvirbule („Aristocratkids”, aristocratkids.com).
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

BRITU UZLĒCOŠĀS ZVAIGZNES „BLOSSOMS”
22.02., 19:30
Grupa no Mančestras apkārtnes ieguvusi 4.vietu perspektīvo talantu topā „BBC 
Music Sound of 2016”, un viņu debijas albums „Blossoms” 2 nedēļas atradās 
britu topa pašā virsotnē.
Palladium Rīga

SAXOPHONIA. SPĪĶERI ETNO. ROLFS ĒRIKS NĪSTREMS UN KOUAME 
SEREBA
23.02., 19:00
Mūziķi - Rolfs Ēriks Nīstrems, saksofons (Norvēģija); Kouame Sereba, afrikāņu 
tradicionālie instrumenti, balss (Norvēģija).
Spīķeru koncertzāle

STARPTAUTISKĀ IZGLĪTĪBAS IZSTĀDE „SKOLA 2017”
24.,25.02., 10:00-18:00, 26.02., 10:00-17:00
Izstādē „Skola” ikviens, kurš vēlas studēt un papildināt savas zināšanas, vien-
kopus var iegūt visaptverošu informāciju par aktuālajām mācību programmām, 
valodu kursiem, tālmācību, e-studijām Latvijā un ārzemēs, un atrast piemērotāko 
mācību iestādi.
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala

Britu uzlēcošās zvaigznes „Blossoms”
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STARPTAUTISKĀ GRĀMATU UN IZDEVNIECĪBU IZSTĀDE „LATVIJAS 
GRĀMATU IZSTĀDE 2017”
24.,25.02., 10:00-18:00, 26.02., 10:00-17:00
Latvijas Grāmatu izstāde ir svarīgākais nozares notikums Latvijā, apvienojot Lat-
vijas un ārvalstu izdevniecības un grāmatu apgādus, kā arī grāmattirgotājus un 
ar grāmatniecību saistītus uzņēmumus. Grāmatu ekspozīcija tiek papildināta ar 
intelektuālām spēlēm, īpaši tādām, kas veicina lasītprasmi, attīstošām un izglīto-
jošām lietām, praktiskiem materiāliem un idejām radošām nodarbēm.
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala

SAXOPHONIA. LATVIJAS RADIO KORIS UN RĪGAS SAKSOFONU 
KVARTETS
24.02., 19:00
Mūziķi - Rīgas Saksofonu kvartets;  Žans Pjērs Baralioli, saksofons (Francija);
Latvijas Radio koris; Diriģents Kaspars Putniņš.
Sv.Jāņa baznīca

XVIII STARPTAUTISKAIS MASKU TRADĪCIJU FESTIVĀLS
24.02.-26.02.
Pasākumi Kultūras pilī „Ziemeļblāzma”, Rīgas Kongresu namā un masku gājiens 
Vērmanes dārzā.
Rīga

SAXOPHONIA. FESTIVĀLA NOSLĒGUMS. LATVIJAS RADIO BIGBENDS 
UN ŠEIMASS BLEIKS (ASV)
25.02., 19:00
Mūziķi - Seamus Blake, saksofons; Sabina Sciubba, vokāls (Itālija, Francija); Lat-
vijas Radio bigbends. Programmā mūzika no albuma „Superconductor” aranžēju-
mos Latvijas Radio bigbendam.
Splendid Palace

KONCERTUZVEDUMS „MŪZIKAS SKAŅAS”
26.02., 12:00 un 15:00, 12.03., 12:00
Satieciet dzīvespriecīgo Mariju, kapteini fon Trapu un viņa bērnus, kā arī citus 
Riharda Rodžersa un Osakara Hammeršteina pasaulslavenā mūzikla „Mūzikas 
skaņas” varoņus Latvijas Nacionālās operas koncertuzvedumā visai ģimenei!
Latvijas Nacionālā opera un balets

XVIII Starptautiskais masku tradīciju festivāls
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26.10.-30.03.

10:00-18:00 
(II-IV), 10:00-
20:00 (V), 
10:00-17:00 
(VI-VII)

Izstāde „Kūlainis, pērstainis, 
delnainis…”

Latvijas Nacionālais 
vēstures muzejs 40

27.10.-17.09. 10:00-17:00 
(II-VII)

Izstāde „Versija – latvieši: 1896. gada 
Latviešu etnogrāfiskā izstāde”

Latvijas Nacionālais 
vēstures muzejs 40

30.11.-27.08.

9:00-20:00 
(I-V), 
10:00-17:00 
(VI-VII)

Izstāde „Reklāmas slepenā dzīve” Latvijas Nacionālā 
bibliotēka 40

01.01.-
30.12.

11:00-17:00 
(III-VII)

Izstāde „Doma muzejs Rīgā – 
templis zinātnei un mākslai”

Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzejs 26

01.01.-
30.12.

11:00-17:00 
(III-VII)

Rīgas vēstures un kuģniecības 
muzeja jaunieguvumi

Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzejs 26

01.01.-
30.12.

11:00-17:00 
(III-VII)

Izstāde - Sudraba kauss 
„21. gadsimta renesanse”

Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzejs 28

01.01.-
30.12.

11:00-17:00 
(III-VII)

Izstāde „Īpašais eksponāts. 
Interesants priekšmets no muzeja 
krājuma” 

Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzejs 28

01.01.-
31.03. 10:00-16:00 Ziema Rīgas Zoodārzā Rīgas Zooloģiskais 

dārzs 9

01.01.-
31.03. 10:00-18:00 Osteo stāsti Zoodārzā Rīgas Zooloģiskais 

dārzs 9

01.01.-31.12. Eiropas gastronomijas reģions 2017 Rīga 10

15.01.-16.04.

9:00-20:00 
(I-V), 
10:00-17:00 
(VI-VII)

Izstāde „Laiku atspulgi senos 
manuskriptos”

Latvijas Nacionālā 
bibliotēka 16

15.02.-
18.03.

11:00-18:00 
(II-VI)

Jāņa Murovska izstāde „Skata 
punkts”

Galerija Daugava, 
Ausekļa iela 31

15.02.-
26.03. 11:00 Mitrāju diena Ķemeru Nacionālajā 

parkā – Meža mājā.
Ķemeru Nacionālais 
parks 32

01.03. 12:00
„Concerto Piccolo” – izbaudiet 

unikālo Rīgas doma ērģeļu 
skanējumu 20 minūtēs

Rīgas Doms 10

02.03.-
21.05.

11:00-18:00 
(II, III, V), 
11:00-20:00 
(IV), 12:00-
17:00 (VI, 
VII)

Izstāde „Hiperreālisms. 20.gs. 
2.puse”

Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja 
izstāžu zāle Arsenāls

40

02.03. 19:00 Opera „Karmena” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 41

03.03. 19:00 Ērģeļmūzikas koncerts Rīgas Domā Rīgas Doms 10

03.03. 19:00 Opera „Karmena” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 41

04.03. 12:00-12:20
„Concerto Piccolo” – izbaudiet 

unikālo Rīgas doma ērģeļu 
skanējumu 20 minūtēs

Rīgas Doms 10

04.03. 12:00 Izrāde visai ģimenei „Mazā burvju 
flauta”

Latvijas Nacionālā 
opera un balets 16

04.03. 15:00 Izrāde visai ģimenei „Mazā burvju 
flauta”

Latvijas Nacionālā 
opera un balets 16

04.03. 19:00 Opera „Karmena” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 41

04.03. 20:00 Skots Bredlijs un „Postmodern 
Jukebox” Palladium Rīga 41

04.03. 20:00 Bastille Arēna Rīga

05.03. 15:00
Sarunas muzejā: Tikšanās ar 
izstādes kuratori Elitu Ansoni un 
izstādītajiem māksliniekiem

Latvijas Nacionālā 
mākslas muzeja 
izstāžu zāle Arsenāls

41
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05.03. 19:00 Balets „Žizele” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 16

08.03. 11:00-16:00 Pavasara un saules atnākšanas 
svētki

Rocket Bean 
Roastery 41

08.03. 12:00-12:20
„Concerto Piccolo” – izbaudiet 

unikālo Rīgas doma ērģeļu 
skanējumu 20 minūtēs

Rīgas Doms 11

08.03. 19:00 Balets „Anna Kareņina” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 41

09.03. 10:00-19:00 Starptautiskā būvniecības 
industrijas izstāde „Māja I 2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

42

09.03. 19:00 Opera „Iemūrētie” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 21

10.03. 10:00-19:00 Starptautiskā būvniecības 
industrijas izstāde „Māja I 2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

42

10.03. 19:00 Ērģeļmūzikas koncerts Rīgas Domā Rīgas Doms 10

10.03. 19:00 Balets „Raimonda” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 42

10.03. 19:00 Mendelszons, Vidmanis un Vēbers Lielā ģilde 42

11.03. 10:00-19:00 Starptautiskā būvniecības 
industrijas izstāde „Māja I 2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

42

11.03. 11:00 Koncertu cikls „Patiešām maziņiem” Spīķeru koncertzāle 29

11.03. 12:00-12:20
„Concerto Piccolo” – izbaudiet 

unikālo Rīgas doma ērģeļu 
skanējumu 20 minūtēs

Rīgas Doms 10

11.03. 12:00 Operete „Sikspārnis” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 11

11.03. 13:00 Koncertu cikls „Patiešām maziņiem” Spīķeru koncertzāle 29

11.03. 15:00 Koncertu cikls „Patiešām maziņiem” Spīķeru koncertzāle 29

11.03. 19:00 Balle Mazajā Ģildē Mazā ģilde 16

11.03. 19:00 Operete „Sikspārnis” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 11

12.03. 10:00-17:00 Starptautiskā būvniecības 
industrijas izstāde „Māja I 2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

42

12.03. 11:00 Koncertu cikls „Patiešām maziņiem” Spīķeru koncertzāle 29

12.03. 12:00 Koncertuzvedums „Mūzikas skaņas” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 34

12.03. 13:00 Koncertu cikls „Patiešām maziņiem” Spīķeru koncertzāle 29

12.03. 15:00 Balets „Kopēlija” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 42

12.03. 15:00 Koncertu cikls „Patiešām maziņiem” Spīķeru koncertzāle 29

13.03. 16:00 Dizaina domnīca pedagogiem: 
Dizaina radīšanas procesi

Dekoratīvās mākslas 
un dizaina muzejs 43

15.03. 12:00-12:20
„Concerto Piccolo” – izbaudiet 

unikālo Rīgas doma ērģeļu 
skanējumu 20 minūtēs

Rīgas Doms 10

15.03. 19:00 Opera „Fausts” Splendid Palace 17

16.03. 19:00 Balets „Gulbju ezers” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 20

17.03. 19:00 Ērģeļmūzikas koncerts Rīgas Domā Rīgas Doms 10

17.03. 19:00 Opera „Vīlas. Džanni Skiki” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 20
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18.03. 10:00-18:00
Starptautiskā mājdzīvnieku un 
zooindustrijas izstāde „PetExpo 
2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

43

18.03. 12:00-12:20
„Concerto Piccolo” – izbaudiet 

unikālo Rīgas doma ērģeļu 
skanējumu 20 minūtēs

Rīgas Doms 10

18.03. 19:00 Balets „Romeo un Džuljeta” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 29

18.03. 19:00 Toms Odels Palladium Rīga 43

19.03. Lielā diena. Pavasara saulstāvju 
sarīkojumi pilsētvidē Rīga 43

19.03. 10:00-18:00
Starptautiskā mājdzīvnieku un 
zooindustrijas izstāde „PetExpo 
2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

43

19.03. 11:00 Koncertu cikls „Patiešām maziņiem” Spīķeru koncertzāle 29

19.03. 12:00 Putnu opera Latvijas Nacionālā 
opera un balets 12

19.03. 13:00 Koncertu cikls „Patiešām maziņiem” Spīķeru koncertzāle 29

19.03. 18:00 Putnu opera Latvijas Nacionālā 
opera un balets 12

19.03. 19:00
Pavasara festivāla WINDSTREAM 
atklāšanas koncerts. Tango, 
flamenko, džezs

Lielā ģilde 44

20.03-
26.03. Gastranomijas filmu festivāls Cafe Film Noir, 

Splendid Palace 44

22.03.-
22.04.

11:00-18:00 
(II-VI)

Osvalda Zvejsalnieka izstāde 
„Latgale. Lietuva”

Galerija Daugava, 
Alksnāja iela 44

22.03. 12:00-12:20
„Concerto Piccolo” – izbaudiet 

unikālo Rīgas doma ērģeļu 
skanējumu 20 minūtēs

Rīgas Doms 10

23.03. 19:00 Opera „Manona Lesko” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 15

24.03. 10:00-19:00
Starptautiskā aktīvās atpūtas un 
sporta izstāde „Atpūta un sports 
2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

45

24.03. 10:00-19:00

Starptautiskā medību un 
makšķerēšanas piederumu un 
aksesuāru izstāde „Medības un 
makšķerēšana 2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

45

24.03. 10:00-19:00 Starptautiskā motociklu un 
aksesuāru izstāde „Motocikls 2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

45

24.03. 10:00-19:00 Starptautiskā laivu un jahtu izstāde 
„Baltic boat show 2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

45

24.03. 19:00 Balets „Apburtā princese” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 12

24.03. 19:00 Ērģeļmūzikas koncerts Rīgas Domā Rīgas Doms 10

25.03. Komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienas pasākumi Rīga 46

25.03. 10:00-19:00
Starptautiskā aktīvās atpūtas un 
sporta izstāde „Atpūta un sports 
2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

45

25.03. 10:00-19:00

Starptautiskā medību un 
makšķerēšanas piederumu un 
aksesuāru izstāde „Medības un 
makšķerēšana 2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

45

25.03. 10:00-19:00 Starptautiskā motociklu un 
aksesuāru izstāde „Motocikls 2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

45

25.03. 10:00-19:00 Starptautiskā laivu un jahtu izstāde 
„Baltic boat show 2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

45
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Datums Laiks Pasākums Norises vieta Lpp

25.03. 12:00-12:20
„Concerto Piccolo” – izbaudiet 

unikālo Rīgas doma ērģeļu 
skanējumu 20 minūtēs

Rīgas Doms 10

25.03. 12:00 Izrāde visai ģimenei „Mazā burvju 
flauta”

Latvijas Nacionālā 
opera un balets 16

25.03. 15:00 Izrāde visai ģimenei „Mazā burvju 
flauta”

Latvijas Nacionālā 
opera un balets 16

25.03. 19:00 Opera „Valentīna” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 29

25.03. 19:00

Komunistiskās genocīda upuru 
piemiņas dienas koncerts 

„Dona Nobis Pacem”. Festivāls 
Windstream

Rīgas Doms 46

26.03. 10:00-17:00
Starptautiskā aktīvās atpūtas un 
sporta izstāde „Atpūta un sports 
2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

45

26.03. 10:00-17:00

Starptautiskā medību un 
makšķerēšanas piederumu un 
aksesuāru izstāde „Medības un 
makšķerēšana 2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

45

26.03. 10:00-17:00 Starptautiskā motociklu un 
aksesuāru izstāde „Motocikls 2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

45

26.03. 10:00-17:00 Starptautiskā laivu un jahtu izstāde 
„Baltic boat show 2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

45

26.03. 12:00 Baleta izrāde „Karlsons lido...” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 11

28.03. 19:00 Balets „Sniegbaltīte un septiņi 
rūķīši”

Latvijas Nacionālā 
opera un balets 30

29.03. 12:00-12:20
„Concerto Piccolo” – izbaudiet 

unikālo Rīgas doma ērģeļu 
skanējumu 20 minūtēs

Rīgas Doms 10

29.03. 17:00 Dizaina sarunas: Kā top? Latvijas 
Gada balva dizainā

Dekoratīvās mākslas 
un dizaina muzejs 46

29.03. 19:00 Opera „Figaro kāzas” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 18

30.03. 10:00-18:00 Modes un tekstila izstāde „Baltic 
Fashion & Textile Riga”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

46

30.03. 19:00 Mocarta uvertīra un Bēthovena 
„Imperatora koncerts” Lielā ģilde 47

31.03. 10:00-18:00 Starptautiskā izstāde bērniem un 
vecākiem „Bērnu pasaule 2017”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

47

31.03. 10:00-18:00 Modes un tekstila izstāde „Baltic 
Fashion & Textile Riga”

Starptautiskais 
izstāžu centrs 
Ķīpsala

46

31.03. 19:00 Džuzepes Verdi opera „Nabuko” Latvijas Nacionālā 
opera un balets 33

31.03. 19:00 Ērģeļmūzikas koncerts Rīgas Domā Rīgas Doms 10

31.03. 19:00 Koncerts „Membra Jesu Nostri” Rīgas Svētā Jāņa 
baznīca 47
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IZSTĀDE „KŪLAINIS, PĒRSTAINIS, DELNAINIS…”
26.10.-30.03., 10:00-18:00 (II-IV), 10:00-20:00 (V), 10:00-17:00 (VI-VII)
Latviešu etnogrāfisko cimdu izstāde ir veidota kā ceļojošā izstāde-stends. To pa-
pildina vitrīnās aplūkojamie adītie cimdi no muzeja krājuma. Ceļojošā izstāde ar 
fotoattēlu starpniecību ļauj ieskatīties adīto cimdu kolekcijā, kas glabājas LNVM 
krājumā, un iepazīties ar cimdu adīšanas tradīciju Latvijā 19.-20. gs. Fotogrāfijas 
no 20. gs. 20.-30. gadu Pieminekļu valdes ekspedīcijām atspoguļo vilnas apstrā-
des procesu līdz pat gala rezultātam – gatavam cimdam.
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

IZSTĀDE „VERSIJA – LATVIEŠI: 1896. GADA LATVIEŠU ETNOGRĀFISKĀ 
IZSTĀDE”
27.10.-17.09., 10:00-17:00 (II-VII)
Pirms 120 gadiem rīkotā Latviešu etnogrāfiskā izstāde kļuva par pirmo un lielāko 
latviešu tautas un tās vēstures, kultūras un sasniegumu reprezentācijas pasā-
kumu 19. gs. beigās, turklāt ar nepārprotamu pieteikumu atrasties līdzās citām 
nācijām vēstures un valodas vērtībās, nacionālās kultūras sasniegumu, saimnie-
cisko centienu ziņā. Izstāde „Versija – latvieši: 1896. gada Latviešu etnogrāfiskā 
izstāde” sabiedrībai stāsta un atgādina par šo notikumu, aktualizē mūsdienās 
nozīmīgos nacionālās identitātes, kultūras un vēsturiskās atmiņas jautājumus.
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs

IZSTĀDE „REKLĀMAS SLEPENĀ DZĪVE”
30.11.-27.08., 9:00-20:00 (I-V), 10:00-17:00 (VI-VII)
Izstāde veltīta starpkaru perioda reklāmai un to veido vairāki simti mazā formāta 
preču un pakalpojumu reklāmas dažādos medijos. Dažādi mazo formu materiāli 
mūsdienu skatītājam kā spogulī ļauj saskatīt atšķirības komunikācijas kultūrā, 
iespieddarbu tehnikā un laikmeta dzīvē, kurā vienmēr atbalsojas arī reklāma. Bū-
tiska daļa izstādē veltīta vienmēr aktuālajai dzimtes izpratnes un konstrukcijas 
tēmai.
Latvijas Nacionālā bibliotēka

IZSTĀDE „HIPERREĀLISMS. 20.GS. 2.PUSE”
02.03.-21.05., 11:00-18:00 (II, III, V), 11:00-20:00 (IV), 12:00-17:00 
(VI, VII)
Izstādē „Hiperreālisms. Virziena variācijas Latvijā” tiks parādīta virziena adap-
tācija Latvijā pusgadsimta garumā. Hiperreālisma uzplaukums Latvijā 20.gs. 70. 
gados, notika vienlaicīgi ar ASV dzimušā virziena – fotoreālisma izplatīšanos Eiro-
pā, kur tas ieguva nosaukumu – hiperreālisms. 20.gs beigās virziens piedzīvoja 
digitālā laikmeta tehnoloģiju revolūciju un pievērsās arī digitālo kameru un datoru 
izmantošanai, arvien pārsteidzot ar pārspīlētiem reālisma rakursiem.
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāle Arsenāls

Izstāde „Reklāmas slepenā dzīve”
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OPERA „KARMENA”
02.,03.,04.03., 19:00
Sieviešu apbrīnota un ienīsta, vīriešu iekārota un nosodīta, Karmena maina ap-
kārtējo pasauli. Naids pret viņu ir dzimis iekārē, kuru šī sieviete izraisa...
Latvijas Nacionālā opera un balets

SKOTS BREDLIJS UN „POSTMODERN JUKEBOX”
04.03., 20:00
Pianists Skots Bredlijs (Scott Bradlee) kopā ar mūziķu apvienību „Postmodern 
Jukebox” iekarojuši popularitāti ar mūsdienu hitu transformēšanu 20. - 60.gadu 
mūzikas stilā. Grupas sauklis ir „Viss jaunais var kļūt par stilīgu veco”.
Palladium Rīga

SARUNAS MUZEJĀ: TIKŠANĀS AR IZSTĀDES KURATORI ELITU ANSONI 
UN IZSTĀDĪTAJIEM MĀKSLINIEKIEM
05.03., 15:00
LNMM programma „Sarunas muzejā” ikvienam interesentam dāvā iespēju daudz-
pusīgāk un dziļāk iepazīt LNMM aktuālās izstādes un dažādus ar tām tematiski un 
kontekstuāli saistītus jautājumus. Klausoties interesantā stāstījumā un iesaistoties 
diskusijā ne vien apmeklētāji, bet arī sarunu īpašie viesi – mākslas zinātniece Elita An-
sone un vairāki izstādē eksponēto darbu autori, sev un citiem atklās daudz jauna par 
hiperreālisma virziena attīstību Latvijā, fotogrāfisko efektu niansēm un daudz ko citu.  
Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāle Arsenāls

PAVASARA UN SAULES ATNĀKŠANAS SVĒTKI
08.03., 11:00-16:00
Šajos svētkos Grauzdētavā Rocket Bean rotāsimies un gavilēsim, dziedāsim par 
dabas atmodu, un kārsim šūpoles! Gatavosim pūpolu zarus - modināsim gulētā-
jus vicinādami pūpolus, jo tas veicina veselību un modrību!  Pavasara un saules 
atnākšanas svētku simbols ir olas, kas simbolizē sauli, tāpēc galdā tiks liktas 
gardas lauku vistu olas! Lieldienu Dainas stāsta par zelta, sudraba un baltām 
olām, kurā katra no krāsām simbolizē Dieva, Māras un Laimes enerģiju - tāpēc 
lūkosim un mācīsimies kā tad izveidot krāsainas Saules atnākšanas svētku oliņas!
Rocket Bean Roastery

BALETS „ANNA KAREŅINA”
08.03., 19:00
Kareņinu ģimenes dzīve rit lēni un nesteidzīgi. Mājasmātes Annas sirdī pēkšņi 
iekvēlo kaisle, kas sagrauj rimto rutīnu un ērto sadzīves harmoniju. Anna ļaujas 
Vronska valdzinājumam un pamet ģimeni, karsti mīlēto dēlu, kļūstot par sabied-
rības kauna traipu. Taču laime nenāk...
Latvijas Nacionālā opera un balets

Skots Bredlijs un „Postmodern Jukebox”
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STARPTAUTISKĀ BŪVNIECĪBAS INDUSTRIJAS IZSTĀDE „MĀJA I 2017”
09.03.-11.03., 10:00-19:00, 12.03., 10:00-17:00

„Māja I” ir vadošā būvniecības industrijas izstāde Baltijas valstīs, kas piedāvā jau-
nākos būvniecības nozares produktus un pakalpojumus – no instrumentiem līdz 
celtniecības tehnikai, no projektēšanas līdz celtniecībai, no sanitārtehnikas un 
siltumtehnikas līdz mājas tehnoloģijām un iekārtām, no apgaismojuma līdz elek-
troinstalācijas materiāliem.
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala

BALETS „RAIMONDA”
10.03., 19:00
Ģeniālais Mariuss Petipā „Raimondu” sacerēja 80 gadu vecumā kā sava bagātā 
mūža kvintesenci. Sižets vēsta par bruņinieku, kurš dodas Krusta karā, un viņa 
skaisto līgavu. Raimondas un viņas draudzeņu dejas skan kā himna sievietes 
skaistumam un daudzkrāsainajai jūtu gammai, savukārt šeiha Abdurahmana un 
viņa svītas uznāciens ienes baletā orientālu apreibumu un kaisli, uz mirkli saviļņo-
jot Raimondas pasaules apbrīnojamo harmoniju. LNO iestudējums ļauj ielūkoties 
brīnumainā viduslaiku pasaulē.
Latvijas Nacionālā opera un balets

MENDELSZONS, VIDMANIS UN VĒBERS
10.03., 19:00
Viens no apbrīnojami talantīgā vācu klarnetista, komponista un diriģenta Jērga 
Vidmaņa trumpjiem ir spēja pastāvēt daudzšķautņainībā. Viņš ir regulārs viesis 
pie izcilākajiem vācu orķestriem un Īrijas kamermūziķu vadošais viesdiriģents. 
Vidmaņa aizraujošo meklējumu caurstrāvotās kompozīcijas savās koncertprog-
rammās iekļauj tādi meistari kā Mariss Jansons, Andris Nelsons, Pāvo Jervi un 
Saimons Retls. Par darbu mūzikas jaunrades laukā Vidmanis ir saņēmis arī pres-
tižo Klaudio Abado balvu, bet viņa suģestējošā klarnetes spēle turpina apburt ar 
aizrautīgu muzikalitāti un neparasti dabisku vieglumu. Līdzās galvu reibinošai 
koncertdzīvei visā pasaulē Vidmanis radis iespēju atkal atgriezties Latvijā, lai kopā 
ar Sinfonietta Rīga spēlētu Vēberu, diriģētu Mendelszonu un uzrunātu ar savu 
mūziku.
Lielā ģilde

BALETS „KOPĒLIJA”
12.03., 15:00
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.
Latvijas Nacionālā opera un balets

Starptautiskā būvniecības industrijas izstāde „Māja I 2017”
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DIZAINA DOMNĪCA PEDAGOGIEM: DIZAINA RADĪŠANAS PROCESI
13.03., 16:00

„Dizaina domnīca” ir jaunizveidota programma vispārizglītojošo skolu pedagogiem 
ciklā „Vārds dizainam”, kas motivēs un iedvesmos skaidrot dizaina nozīmi jaunie-
šu auditorijai. Nodarbības vadīs dizaina jomas speciālisti, kuri ar lekciju un radošu 
uzdevumu palīdzību sniegs iespēju papildināt zināšanas un pieredzi. Ar lekci-
ju „Dizaina radīšanas procesi” uzstāsies dizaina studijas „Asketic” dibinātājs un 
grafikas dizainers, biedrības „LADC” (”Latvian Art Directors Club”) līdzdibinātājs 
Miķelis Baštiks (asketic.com) un apavu zīmola „Elīna Dobele” radītāja, dizainere 
Elīna Dobele (elinadobele.com).
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

STARPTAUTISKĀ MĀJDZĪVNIEKU UN ZOOINDUSTRIJAS IZSTĀDE 
„PETEXPO 2017”
18.,19.03., 10:00-18:00
Starptautiskas suņu un kaķu izstādes, atraktīvas suņu un kaķu šķirņu demons-
trācijas un šovi, suņu paklausības sacensības, plaša mājdzīvnieku un dekora-
tīvo putnu ekspozīcija, plaša zooindustrijas preču un pakalpojumu ekspozīcija 
ar pasaulē atzītiem zīmoliem, bezmaksas piepūšamās atrakcijas bērniem, kā arī 
speciālistu konsultācijas dzīvnieku draugiem un speciālistiem, – tas viss sagaida 
apmeklētājus izstādē „PetExpo 2017”
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala

TOMS ODELS
18.03., 19:00
Pirms četriem gadiem Toms Odels ar savu pirmo singlu ”Another Love” uzreiz 
iekļuva Lielbritānijas pārdotāko dziesmu „Top 10”. Gadu vēlāk britu dziesminieks 
tika nosaukts kā viens no pretendentiem ”BBC Sound of 2013” balvai. Šajā pašā 
gadā Odels ieguva arī prestižo „BRITs Critics’ Choice Award”, ko pirms tam saņē-
muši tādi mūzikas grandi kā Adele un „Florence and the Machine”.
Palladium Rīga

LIELĀ DIENA. PAVASARA SAULSTĀVJU SARĪKOJUMI PILSĒTVIDĒ
19.03.
Lielo dienu Rīgā visi aicināti svinēt svētdien, 19. martā, kad no plkst. 6.00 līdz 
plkst. 8.00 visi aicināti uz Lielās dienas saullēkta sagaidīšana Arkādijas parkā. 
Pasākuma laikā notiek mazgāšanās Mārupītē, kas tek pret rītiem, Saules sagaidī-
šana ar dziesmām, pēršanās ar pūpolu vai plaucētu bērzu zariem, šūpoļu kāršana 
un citi tradicionālie rituāli auglības, veselības un skaistuma nodrošināšanai.
Rīga

Toms Odels
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PAVASARA FESTIVĀLA WINDSTREAM ATKLĀŠANAS KONCERTS. 
TANGO, FLAMENKO, DŽEZS
19.03., 19:00
Pavasara festivālu WINDSTREAM Orķestris „Rīga” atklās ar īpaši izmeklētu un 
svaigu programmu, kas spilgti iezīmēs pavasara atnākšanu. Izvēlēta tāda mūs-
dienu oriģinālmūzika, kuru sacerot komponisti izmantojuši flamenko, tango un 
džeza elementus un ritmus. Visi autori ir mūsu laikabiedri, izcili orķestra mūzikas 
autori. Luiss Serano Alarkons pārstāv Spāniju, Roberts Rasels Benets – Ameriku, 
Manfrēds Šneiders – Vāciju. Savukārt, koncertu ievadīs džeza klasika – Džordža 
Geršvina „Kubas uvertīra”.
Lielā ģilde

GASTRANOMIJAS FILMU FESTIVALS
20.03-26.03.
Tinto un Cafe Film Noir piedāvā īpašu, gastronomisko filmu festivālu par ēdienu, 
restorānu ikdienu un šefpavāriem vai vienkārši laba ēdiena mīļotājiem un kais-
lību pret gatavošanu. Filmas un stāsti, kas raisīs apetīti un noteikti pavisam citu 
skatījumu uz restorāna apmeklējumu. Festivāla laikā tiks izrādītas gan Latvijas, 
gan ārvalstu dokumentālās un mākslas filmu pērles, kas katram to skatītājam 
ļaus ieskatīties restorāna virtuvē un iemīlēties ēst gatavošanā un pasniegšanā. 
Eiropas gastronomijas reģiona programmas ietvaros gastronomisko filmu festi-
vāls tiks apvienots ar ēdienu un dzērienu degustācijām, lai piedzīvojumu pada-
rītu vēl īpašāku. Tinto šefpavārs ar partneriem centīsies atklāt jaunas garšas un 
paspilgtināt redzēto ar smaržu un garšvielu niansēm. Īpaši pārsteigumi būs arī 
sarunas ar pavāriem par skatāmajām filmām un ikdienu virtuvē vai pat dalīšanos 
ar recepšu niansēm. 
Cafe Film Noir, Splendid Palace

OSVALDA ZVEJSALNIEKA IZSTĀDE „LATGALE. LIETUVA”
22.03.-22.04., 11:00-18:00 (II-VI)
Osvalds Zvejsalnieks ir viena no pazīstamākajām personībām Latgales kultūras 
un sabiedriskajā dzīvē kā arī latviešu glezniecības klasisko tradīciju turpinātājs 
un veidotājs; viņa darbos dominē Latgales dabas ainavas un mazpilsētu skati, 
piemēram, Ludza, Krāslava, Dagda, Viļāni, Balvi un citi. Visticamāk šo tematisko 
izvēli inspirējušas gan viņa bērnības atmiņas, gan arī pastāvīgā dzīve Latgalē, un, 
iespējams, tieši tas skaidro O. Zvejsalnieka gleznu kolorītu un sirsnību to saturā.
Galerija Daugava, Alksnāja iela

Osvalda Zvejsalnieka izstāde „Latgale. Lietuva”
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STARPTAUTISKĀ AKTĪVĀS ATPŪTAS UN SPORTA IZSTĀDE „ATPŪTA 
UN SPORTS 2017”
24.,25.03., 10:00-19:00, 26.03., 10:00-17:00
Izstāde „Atpūta un sports” ir vieta, kur iegūt plašu informāciju par aktīvai atpūtai, 
sportam un tūrismam nepieciešamo inventāru un aprīkojumu, atrast visdažādā-
kos piedāvājumus par izdevīgām cenām un saņemt speciālistu padomus.
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala

STARPTAUTISKĀ MEDĪBU UN MAKŠĶERĒŠANAS PIEDERUMU UN 
AKSESUĀRU IZSTĀDE „MEDĪBAS UN MAKŠĶERĒŠANA 2017”
24.,25.03., 10:00-19:00, 26.03., 10:00-17:00
Izstāde piedāvā gan medību ieročus, optiku, apģērbus, dažādas citas preces un 
aprīkojumu, gan daudzveidīgas medību iespējas Latvijā un ārzemēs. Savukārt 
makšķernieki var atrast visu nepieciešamo, lai atjaunotu un uzlabotu savu mak-
šķerēšanas piederumu, apģērbu un aksesuāru klāstu, kā arī iegūt informāciju par 
inventāra nomu, makšķerēšanas iespējām Latvijā un ārzemēs.
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala

STARPTAUTISKĀ MOTOCIKLU UN AKSESUĀRU IZSTĀDE  
„MOTOCIKLS 2017”
24.,25.03., 10:00-19:00, 26.03., 10:00-17:00
Lai veiksmīgi sagatavotos jaunajai motosezonai, visi interesenti būs gaidīti Ķīpsa-
lā, kur varēs aplūkot jaunākos dažādu zīmolu un modeļu motociklus, motorolle-
rus un kvadriciklus. Tāpat būs iespējams iegādāties motociklu rezerves daļas, 
apģērbus, aksesuārus, uzzināt visu par remonta iespējām un tūningu un saņemt 
speciālistu konsultācijas.
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala

STARPTAUTISKĀ LAIVU UN JAHTU IZSTĀDE  
„BALTIC BOAT SHOW 2017”
24.,25.03., 10:00-19:00, 26.03., 10:00-17:00
Izstādē būs pārstāvēta pasaulē vadošo motorjahtu, kuteru un motorlaivu ražotāju 
produkcija. Tāpat izstādē būs atrodams laivu, kuteru un jahtu speciālais aprīko-
jums un piederumi, ūdenssporta un burāšanas piederumi, laivu dzinēji un citas 
rezerves daļas. Interesenti varēs uzzināt par laivu un ūdensmotociklu nomu un to 
remontu. Tiks piedāvāti arī dažādi ūdensceļojumu maršruti.
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala

Starptautiskā motociklu un aksesuāru izstāde „Motocikls 2017”



PASĀKUMI

46

KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAS DIENAS PASĀKUMI
25.03.
Pieminot 1949. gada 25. marta deportāciju un Komunistiskā genocīda upurus, 25. 
martā Rīgā notiek piemiņas pasākumi un veltījuma koncerti– piemiņas brīdis pie 
Šķirotavas stacijas, gājiens no Latvijas Okupācijas muzeja uz Brīvības pieminekli, 
bet vakarpusē iedzīvotāji gaidīti Lielās piektdienas koncertos Rīgas dievnamos.
Rīga

KOMUNISTISKĀS GENOCĪDA UPURU PIEMIŅAS DIENAS KONCERTS 
„DONA NOBIS PACEM”. FESTIVĀLS WINDSTREAM
25.03., 19:00
Piedalās – Orķestris „Rīga”, Latvijas Radio koris, diriģents Valdis Butāns. Prog-
rammā Līga Celma (jaundarbs), Ēriks Vitakers (Eric Whitaker), Pēteris Butāns, 
Pēteris Vasks.
Rīgas Doms

DIZAINA SARUNAS: KĀ TOP? LATVIJAS GADA BALVA DIZAINĀ
29.03., 17:00
Cikla „Vārds dizainam” ietvaros, „Dizaina Sarunas” noslēgs tikšanās „Kā top? 
Latvijas Gada balva dizainā”, kurā piedalīsies konkursa organizatori un laureāti.
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs

MODES UN TEKSTILA IZSTĀDE „BALTIC FASHION & TEXTILE RIGA”
30.,31.03., 10:00-18:00, 01.04., 10:00-16:00
Izstādes daudzveidīgajā ekspozīcijā var atrast visu, sākot no audumiem un šūša-
nas piederumiem līdz ražošanas iekārtām: trikotāžu, mežģīnes, ādas izstrādāju-
mus, inovatīvus tekstilizstrādājumus, tehnisko un mājas tekstilu, gatavos apģēr-
bus, funkcionālos apģērbus, kā arī dizaineru autordarbus un modes aksesuārus 
u.c. Paralēli notiekošajos semināros un modes skatēs var iepazīties ar aktuālāko 
modes un tekstila industrijā. Savukārt profesionāļi Starptautiskajā kontaktbiržā 
var dibināt jaunus biznesa kontaktus.
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala

Modes un tekstila izstāde „Baltic Fashion & Textile Riga”
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MOCARTA UVERTĪRA UN BĒTHOVENA „IMPERATORA KONCERTS”
30.03., 19:00
Vācu kultūrtelpai piederīgā leģendārā diriģenta Kurta Zanderlinga dēls Tomass 
Zanderlings lielā mērā uzaudzis Sanktpēterburgas filharmoniskā orķestra aiz-
kulisēs. Aizvadītā gadsimta 90. gados viņš bijis Latvijas Nacionālā simfoniskā 
orķestra galvenais viesdiriģents, un nu viņa ceļi atkal ved uz Latviju, lai vienā 
vakarā atklātu to īsteni vitālo un meistarīgo Bēthovenu, kāds šis skaņradis bijis 
savas slavas zenītā. Ne mazāk intriģējošu tikšanos sola neparasti apdāvinātais 
Londonas pianists Niks van Bloss, kurš mūziku iepazinis Vestminsteras zēnu korī, 
klavierspēlei pievērsies vien tīņa gados, piecpadsmit gadus atteicies no publiskas 
uzstāšanās, līdz 2009. gadā ar triumfāliem panākumiem Londonā atskaņojis Bēt-
hovena „Imperatora koncertu”.
Lielā ģilde

STARPTAUTISKĀ IZSTĀDE BĒRNIEM UN VECĀKIEM „BĒRNU PASAULE 
2017”
31.03., 01.04., 10:00-18:00, 02.04., 10:00-17:00

„Bērnu pasaule” ir plašākā bērnu preču izstāde Latvijā, kur reizi gadā vienuviet var 
apskatīt, salīdzināt un uzreiz nopirkt preces dažāda vecuma bērniem, turklāt par 
izdevīgām cenām!
Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala

KONCERTS „MEMBRA JESU NOSTRI”
31.03., 19:00
Dītrihs Bukstehūde ir viens no ievērojamākajiem baroka laika komponistiem. Ar 
viņa jaunradi bija aizrāvies J.S.Bahs, kurš cītīgi klausījās viņa koncertus un vē-
lējās apprecēt Bukstehūda meitu. Cikls, kas tiks atskaņots koncertā, ir viens no 
pazīstamākajiem komponista skaņdarbiem. Septiņas kantātes, kas šo ciklu veido, 
muzikālās partijās pieskaras Jēzus Kristus miesai.
Sv.Jāņa baznīca

Koncerts „Membra Jesu Nostri”. Foto: Jānis Deinats
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Arēna Rīga Skanstes iela 21

Cafe Film Noir Elizabetes iela 61

Dailes teātris Brīvības iela 75

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs Skārņu iela 10

Dzintaru koncertzāle Turaidas iela 1, Jūrmala

Dzintaru Mežaparks Jomas iela/Turaidas iela, Jūrmala

Galerija Daugava, Alksnāja iela Alksnāja iela 10/12

Galerija Daugava, Ausekļa iela Ausekļa iela 1

Konferenču centrs „Citadele” Republikas laukums 2a

Kultūras pils „Ziemeļblāzma” Ziemeļblāzmas iela 36

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs Brīvības gatve 440

Latvijas Nacionālā bibliotēka Mūkusalas iela 3

Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zāle 
„Arsenāls" Torņa iela 1

Latvijas Nacionālā opera un balets Aspazijas bulvāris 3

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs Kr. Valdemāra iela 10

Latvijas Nacionālais teātris Kronvalda bulvāris 2

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs Brīvības bulvāris 32

Lielā ģilde Amatu iela 6

Mākslas galerija Putti Mārstaļu iela 16

Mākslas muzejs Rīgas Birža Doma laukums 6

Mazā ģilde Amatu iela 3/5

Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris Līvu laukums

Palladium Rīga Marijas iela 21

Rīgas Doms Doma laukums 1

Rīgas Svētā Jāņa baznīca Jāņa iela 7

Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs Palasta iela 4

Rīgas Zooloģiskais dārzs Meža prospekts 1

Rocket Bean Roastery Miera iela 29

Spīķeru koncertzāle Maskavas iela 4 k-1

Splendid Palace Elizabetes iela 61

Starptautiskais izstāžu centrs Ķīpsala Ķīpsalas iela 8
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