
2020. gada izcilākais COVID ierobežojumu laika pasākumu risinājums 
 
1. Nepieradinātās vakariņas mājās 
2. Pasākumu cikls "Devona ceļojumi" 
3. Iededz pats pilsētas egli Dobelē 
4. Jaunpils Pils āra pikniki skaistākajās pils vietās 
5. Pikniku vasara Lūznavas muižā 
  
2020. gada izcilākais hibrīdpasākums 
 
1. Ķekavas novada svētki “E-kvartāls” 
2. Mārketinga un sabiedrisko attiecību profesionāļu festivāls "Marketing Shake 2020" 
3. "Valmiera. Gatavi pacelties!" 
4. Festivāls "Lampa" 
5. Teātris pa telefonu 
  
2020. gada izcilākais virtuālais pasākums 
 
1. Kreatīvās domāšanas un prāta spēle "Cietie rieksti" 
2. Rīgas kamerkora “Ave Sol” Ziemassvētku koncerts 
3. Virtuāls koncerts Siguldā "Koncertzāle dabā" 
4. Red Bull SoundClash 2020: Ozols pret Carnival Youth 
5. Rimi Rīgas maratons un virtuālā skriešanas kluba platformas notikumi 
  
2020. gada izcilākā konference 
 
1. Forums "Līdere 2020" 
2. Mārketinga un sabiedrisko attiecību profesionāļu festivāls "Marketing Shake 2020" 
3. Latvijas Transatlantiskās Organizācijas konference "The Riga Conference" 
4. Diskusija "Latvijas pasākumu nozare vs Covid" 
5. Uzņēmēju forums "CexitBiz" 
  
2020. gada izcilākais pilsētvides noformējums  
 
1. Pilsētvides izgaismošanas akcija ''Izgaismo Dobeli' 
2. 11.- 18. novembra Liepājas svētku noformējums Liepājā 
3. Multimediālās brīvdabas fantāzija “Sapnis Rēzeknē" 
4. Ziemassvētku/Jaungada pilsētvides noformējuma projektu līdzfinansēšanas konkursa 
projekts "Atspoguļdārzs". 
5. Ogres pilsētas rotājumi 
  
2020. gada izcilākā pasākumu norises vieta 
 
1. Brīvdabas koncertzāle "Mītava" 
2. “Spoguļnamiņš” virs Amatas upes 
3. Ēkas jumts, Ķekavas novada svētku “E-kvartāls” kulminācijas pasākuma – grupu “Ginger 
Band” un “Musiqq” koncerta norises vieta 
4. ATTA Centre 
5. Siguldas Devons 



  
2020. gada izcilākais koncerts / koncertturneja 
 
1. Lielkoncerts "Mesa - par mums" 
2. Rokopera „Kaupēn, mans mīļais” koncertuzveduma versijā 
3. Carnival Youth latviešu kinomūzikas “Naivais ku-kū” koncerttūre - 24 koncerti 
4. “Saulrieta koncerti Mārupē”  
5. "Spices vasaras dārzs" 
  
2020. gada izcilākais COVID ierobežojumu laika netradicionālas formas klātienes koncerts 
 
1. Starpžanru festivāls "Laivā" 
2. Autokoncerts Spilves lidlaukā 
3. Ģitārista Mārča Auziņa “Autokoncerts” 
4. Koncertcikls "Mūda" - mūzika dabā 
5. Iekšpagalmu koncertprogramma "Pilsētas serenādes" 
  
2020. gada izcilākais COVID ierobežojumu laika klātienes pasākums 
 
1. Jāņtārpiņu nakts 
2. “Himnas Goda diena” Limbažos 
3. Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu vides objektu ekspozīcija "Gaismas vārdi Latvijai" 
4.  Riga Wine & Champagne festivāla vasaras Burbuļu parāde Mākslas Akadēmijas pagalmā 
un dārzā 
5. "Spices vasaras dārzs" 
  
2020. gada izcilākā līdzdalības akcija 
 
1. Akcija "Ie[log]ojies" 
2. Līdzdalības akcija #staromājās 
3. "Ziemassvētku eglīšu ceļojums” 
4. Pilsētvides izstāde "Šajā vietā pirms … gadiem" 
5. Interaktīva pastaiga "Eņģeļu taka" 
  
2020. izcilākie pilsētas svētki 
 
1. Limbažu pilsētas svētki 
2. Ķekavas novada svētki “E-kvartāls” 
3. "Valmiera.Gatavi pacelties!" jeb Valmieras pilsētas 737.dzimšanas diena.  
4. Smiltenes pilsētas svētki "Smiltenei 100. Stipri cilvēki - stipra pilsēta" 
5. "Rēzeknei – 735: pilsētas svētki un gaisa balonu festivāls" 
  
2020. gada izcilākais gaismas objekts / projekcija 
 
1. Vides objekts Ķekavā 
2. Brīvības pieminekļa izgaismojums “Mana dziesma” 
3. 3D multimediāla projekcija “Sajust Latviju” un valsts svētku svinības Valmierā  
4. Izgaismojums "Paliec mājās!" 
5. Multimediālās brīvdabas fantāzija "Sapnis" Rēzeknē 



  
2020. gada izcilākā pastaiga / izgaismojums 
 
1. “Teiksma par gaismas bruņinieku” 
2. "Gaismas dārzi" Valmierā 
3. Pastaiga "Izgaismotā Liepāja" 
4. Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupas vides objektu ekspozīcija "Gaismas vārdi Latvijai" 
5. Veselavas muižas projekcija 
  
2020. gada izcilākais notikums Kurzemē 
 
1. VIII Kurzemes rokdarbnieku tikšanās 
2. Pasākumu sērija “Vasaras stāsts purvā” Kalnansu purvā 
3. "Makatana" auto orientēšanās spēle 
4. Pastaiga "Izgaismotā Liepāja" 
5. 2. Ziņģu festivāls par godu folkloras kopas "Druvas Zemturi" 30 gadu jubilejai 
  
2020. gada izcilākais notikums Zemgalē 
 
1. "IV Vispārējiem latviešu Dziesmu un Mūzikas svētkiem - 125!" lielkoncerts brīvdabas 
koncertzālē “Mītava" 
2. Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupu vides objektu ekspozīcija "Gaismas vārdi Latvijai" 
3. Jēkabpils audiovizuālais pilsētas stāsts "Es Tev izstāstīšu" 
4. Ziemassvētku rotājums uz Krustpils kultūras nama fasādes "Brīnumi ir" 
5. Vecgada akcija “Veries debesīs!” 
  
2020. gada izcilākais notikums Latgalē 
 
1. Pikniku vasara Lūznavas muižā 
2. Multimediālās brīvdabas fantāzija “Sapnis Rēzeknē" 
3. SIA “Olimpiskais centrs Rēzekne” multifunkcionālās arēnas atklāšanas pasākums 
4. "Rēzeknei – 735: pilsētas svētki un gaisa balonu festivāls" 
5. Gaismas pastaiga “Sarkanbaltsarkanais” 
  
2020. gada izcilākais notikums Vidzemē 
 
1. “Teiksma par gaismas bruņinieku” 
2. “Spoguļnamiņš” virs Amatas upes 
3. Ķekavas novada svētku “E-kvartāls” kulminācijas pasākums – grupu “Ginger Band” un 
“Musiqq” koncerts uz ēkas jumta 
4. Siguldas gardēžu festivāls „Ziemas garšu svinēšana” 
5. Veselavas muižas projekcija 
  
2020. gada izcilākais notikums Rīgā 
 

1. Mārketinga un sabiedrisko attiecību profesionāļu festivāls "Marketing Shake 2020" 
2. Izklaidējošu erudīcijas viktorīnu pasākumu kopums 
3. "Neparasta nakts 20. stāvā" 
4. Distancēta pastaigu taka "Ziemas Gaismas dārzs" 
5. Brīvības pieminekļa izgaismojums “Mana dziesma” 


