Iemirdzēsimies!
Cēsniek! Es, tāpat kā Tu, atrodos notikuma “Cēsis - Eiropas
kultūras galvaspilsēta 2027” pašā centrā! Tu un es, mēs abi
esam zvaigznes, un man Tev šajā Ziemassvētku laikā ir mazs
lūgums!
Tu ar savu dzīvi, darbošanos, mācīšanos, došanu, mīlestību
pret Cēsīm, paveikto, domām un idejām esi Cēsu zvaigzne!
Man par tādu vēl jākļūst, bet, lai tas notiktu, man nepieciešama
Tava palīdzība.
Es gribu, lai Tu ar mani izrotā savu mājvietu, tās logus, savu
eglīti un arī mazās eglītes Vienības laukumā, kas šogad
uzstādītas īpaši šim mērķim. Mēs šogad nevaram būt kopā
fiziski, taču varam būt kopā domās un darbos.
Izmanto mani kā trafaretu, lielāku vai mazāku, lai izgatavotu
Ziemassvētku rotājumus. Kādus? To es atstāju Tavā ziņā, taču
vislabāk mani izgatavot no stingra un, vēlams, spīdīga papīra.
Zvaigznes tomēr spīd!
Ja izgatavosi pats savu Cēsu zvaigznīti, ko iekarināt logā vai
Vienības laukuma eglītēs – arī par to es priecāšos! Jo vairāk
zvaigžņu mēs būsim, jo bagātāki un stiprāki kļūsim!
Fotogrāfiju ar mani sūti Cēsu novada pašvaldībai Facebook
vēstulē uz @Cesu_novads un papildus atzīmē #cēsis2027 un
#cēsuzvaigznes, lai mēs visi ieraugām Cēsu zvaigznes. Jo šis
stāsts nav par mani. Tas vienmēr ir bijis par Tevi!

Cēsu zvaigžņu ceļš
Cēsis ir zvaigzne, tās cilvēki, notikumi un mājas ir
zvaigznes!
Kā Cēsīm iemirdzēties Eiropas kultūras zvaigznājā?
Vispirms jāskatās tajās zvaigznēs, kas mums jau ir –
Cēsu Viduslaiku pils Mestru zālē, Cēsu Svētā Jāņa
baznīcā, Uzvaras pieminekļa smailē u.c. Taču vēl
svarīgāk ir paskatīties, ieskatīties, ieraudzīt tās
tūkstošiem daudzās redzamās un arī neredzamās,
nesaprastās, nesadzirdētās zvaigznes, kas veido Cēsis
šodien.
Šīs zvaigznes ir ikviens Cēsu iedzīvotājs. Katra
zvaigzne te ir citādāka. Tās spīd, atspīd, tās savā starpā
runā, sadarbojas, viena otrai palīdz! Kopā ar
apkārtējiem novadiem mēs veidojam īstu galaktiku,
īstu zvaigžņu ceļu Latvijā un Eiropas kultūras
zvaigznājā!
Cēsis ar vēl vairākām Latvijas pašvaldībām kandidē uz
“Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” titulu, un pirmā
šī konkursa izvērtēšana ir jau 2021.gada vasarā.

Piecu oriģinālāko rotājumu autori
dāvanā saņems īpašus EKG2027
suvenīrus no Cēsu novada pašvaldības!

#cēsis2027

#cēsuzvaigznes

