
Lielākie kultūras pasākumi Rīgā  

2020. gada otrajā pusgadā 
 

 
JŪLIJS 
16. –18. jūlijs   Senās mūzikas festivāls     www.smf.lv 
31. jūlijs – 2. augusts  Festivāls “Komēta”     www.festivalskometa.lv 
 
AUGUSTS 
1. augusts–  
3. septembris   Rīgas Vēsturiskās mūzikas un dejas festivāls  www.earlymusic.lv 
14.–16. augusts Rīgas svētki 2020       www.rigassvetki.lv 
18. augusts –  
10. septembris 23. starptautiskais garīgās mūzikas festivāls  http://koris.lv/festivals 
25. augusts  Festivāls “Windstream 2020”    www.orkestris.riga.lv 
 
SEPTEMBRIS 
1.– 6. septembris Baltijas jūras dokumentālo filmu forums 2020 http://balticseadocs.lv 
3.–6. septembris          Amatierteātru festivāls “Rīga spēlē teātri”   www.kultura.riga.lv 
4. septembris –  
4. oktobris   Laikmetīgās mākslas festivāls “Survival Kit”   www.survivalkit.lv 
4.–12. septembris Starptautiskais jaunā teātra festivāls “Homo Novus” www.homonovus.lv 
4.–13. septembris Starptautiskais festivāls “Dzejas dienas 2020” www.poetrydays.lv 
5. septembris  Mūsdienu kultūras forums “Baltā nakts 2020” www.baltanakts.lv 
17.–26. septembris Eiropas profesionālās leļļu mākslas festivāls   www.dollart.lv 
26. septembris Miķeļdienas gadatirgus Vecrīgā   www.avesol.riga.lv 
 
OKTOBRIS 
2.–18. oktobris Rudens kamermūzikas festivāls   www.kamermuzika.lv  
2., 9., 10. oktobris Nepieradinātās mūzikas festivāls “Skaņu mežs” www.skanumezs.lv/lv/ 
2., 7., 18. oktobris Festivāls “Windstream 2020”    www.orkestris.riga.lv 
10.–14. oktobris Teātra festivāls “Zelta Maska Latvijā”   www. goldenmask.lv 
8. oktobris –  
17. novembris  RIXC mākslas un zinātnes festivāls 2020  http://rixc.org 
10.–18. oktobris 8. starptautiskais Rīgas A Cappella festivāls  www.rigasacappellafestivals.lv
  
15.–25. oktobris Rīgas Starptautiskais kino festivāls    www.rigaiff.lv 
24. oktobris –  
  7. novembris  Jaunās mūzikas festivāls “Arēna”   www.arenafest.lv 
27. –31. oktobris  Rīgas modes nedēļa     www.rfw.lv 
31. oktobris –  
  7. novembris  19. pasaules mūzikas festivāls “Porta”  www.festivalporta.lv 
15. oktobris –  
14. novembris  Mūzikas un mākslas festivāls “Bildes 2020”  www.bildes.lv 
 
NOVEMBRIS 
4.–10. novembris Nacionālais kino festivāls “Lielais Kristaps”  www.lielaiskristaps.lv 
11. novembris  Lāčplēša dienas pasākumi     www.kultura.riga.lv 
18. novembris   Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltītie pasākumi Rīgā   
             www.kultura.riga.lv 
18.–21. novembris  Gaismas festivāls “Staro Rīga 2020”    www.staroriga.lv 
30. novembris –  
6. decembris   Festivāls “Prozas lasījumi”    www.prozaslasijumi.lv 
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DECEMBRIS 
4.–7. decembris  Teātra festivāls “Zelta Maska Latvijā”   www. goldenmask.lv 
29. novembris –  
31. decembris   Adventa un Ziemassvētku laika pasākumi   www.kultura.riga.lv 
10.–13. decembris  Mūzikas festivāls “Rīgas Ritmi 2020”   www.rigasritmi.lv 
4. decembris –  
2021. gada 10. janvāris Vides objektu festivāls “Ziemassvētku egļu ceļš”  www.eglufestivals.lv 
21. decembris  Ziemas saulgriežu sarīkojumi. Bluķa vakars Vecrīgā www.kultura.riga.lv 
31. decembris    Gadumijas pasākums Daugavmalā     www.kultura.riga.lv 
 

 

Pasākumu sarakstā iespējami papildinājumi un izmaiņas, ieskaitot izmaiņas norišu datumos! 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvalde, iksd@riga.lv 
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