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ZIEMEĻVALSTU DIENAS CĒSĪS 2022

nāc un piedalies!
21.09.2022
17:00    Cēsu Centrālajā bibliotēkā, Raunas ielā 1 
Apgāda “Zvaigzne ABC” projektu vadītājas 
Unas Orinskas prezentācija “ZVIEDRU LITERATŪRAS 
JAUNUMI LATVIJĀ”  

19:00    Koncertzālē “Cēsis”, Raunas ielā 12 
Dānijas Karaliskās gvardes PŪTĒJU ORĶESTRA 
KONCERTS. Biļetes “Biļešu paradīze” kasēs.

22.09.2022
10:00    Koncertzālē “Cēsis”, Raunas ielā 12 
Baltijas valstu un Ziemeļvalstu biznesa forums “STEM & 
SPACE: NEW HORIZONS FOR COOPERATION”
Forumā tiks meklētas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
sadarbības iespējas STEM kompetenču un kosmosa 
ekonomikas attīstībā ar mērķi kļūt konkurētspējīgākiem 
Eiropas un pasaules arēnā. 

16:30     Vidzemes koncertzālē “Cēsis”, Raunas ielā 12 
Tikšanās ar žurnālistiem un saruna par preses brīvības 
jēdzienu Latvijā un pasaulē zviedru filmu festivāla 
ietvaros

18:00      Kultūras namā “CATA”, J.Poruka ielā 8  
Izrāde “PUTN ILGS”(Willa teātris)
Izrādes pamatā somu dzejnieces Heli Lāksonenas dzejoļu 
krājumā “Kad gos smei” iekļautie dzejoļi, ko latviešu 
valodā atdzejojis Guntars Godiņš. 

Ieeja ar ielūgumiem, kurus no 14.septembra varēs izņemt 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā un kultūras namā CATA pie 
dežuranta vai piesakoties elektroniski 
info@norden.lv. Vietu skaits ierobežots!

Detalizēta Ziemeļvalstu dienu Cēsīs 
pasākumu programma 
www.norden.lv un www.cesis.lv. 

nāc un skaties!
Koncertzālē “Cēsis” 
13.09. 19:00    Spēlfilma   
“Prom ārā zirgus zagt”, režisors: Hanss Peters Molands

14.09. 17:00    Dokumentālā filma
“Karaliene bez savas zemes”, režisors Asgeirs Helgestāds

14.09. 19:00    Spēlfilma   
“Karaļa lēmums”, režisors Ēriks Pope15.09. 18:00   

Spēlfilma      

“Cerība”, režisore Marija Sēdāle

21.09.16:00   Spēlfilma       
Spēlfilma “Astrīdas Lindgrēnas jaunība”, 
režisore Pernille Fišere Kristensena

21.09. 20:30   Dokumentālā filma      
“Pasaulē skaistākais zēns”, režisori Kristīna Lindstrēma, 
Kristians Petri

22.09. 11:00   Animācijas filmas      
“Palle bez astes” seanss skolēniem

22.09. 14:00   Spēlfilmas     
“438 dienas” seanss  skolēniem

22.09. 18:00   Spēlfilma      
“438 dienas”, režisors Jespers Ganslandts

23.09. 12:00   Spēlfilmas     
“Astrīdas Lindgrēnas jaunība” seanss skolēniem

23.09. 14:00   Spēlfilmas      
“Klāra Sola” seanss skolēniem

23.09. 17:00   Tikšanās ar filmas “Klāra Sola” 
režisori      Natāliju Alvaresu Mesēnu un jaunajām 
latviešu režisorēm, sarunu vadīs kinokritiķe Dita Rietuma

23.09. 19:00   Spēlfilma      
“Klāra Sola”, režisore Natālija Alvaresa Mesēna

24.09. 14:30   Dokumentālā filma      
“Pasaulē skaistākais zēns”, režisori Kristīna Lindstrēma, 
Kristians Petri

25.09. 14:30   Spēlfilma      
“Astrīdas Lindgrēnas jaunība, režisore Pernille Fišere 
Kristensena

25.09. 17:00   Spēlfilma     
“Klāra Sola”, režisore Natālija Alvaresa Mesēna

28.09. 16:00   Animācijas filma      
“Mogens un ielas svētki”, režisori Mikaels Wulfs, Anders 
Morgenthālers

28.09. 18:00   Dokumentālā filma      
“Ceļojums uz Utopiju”, režisors Erlends E. Mo
Kinoseansos ieeja bez maksas. 
Bezmaksas ielūgumi izņemami koncertzāles “Cēsis” 
kasē un www.bilesuparadize.lv. Vietu skaits ierobežots. 
Vairāk par filmām un filmu apraksti – 
www.cesukoncertzale.lv/kino

14.09. – 12.10.      “VĒLĒŠANU BIĻETENS”, 
Kultūras namā “CATA”, J.Poruka ielā 8 
Informatīva izstāde par to, kā vēlēšanu biļeteni veido 
demokrātiju. Izstādē būs skatāmi vēlēšanu biļeteni no 
Baltijas jūras reģiona valstīm un arī citām pasaules 
daļām. Vai tiešām vēlēšanu biļetena dizains var 
ietekmēt vēlētāja izvēli? Izstādes atklāšana un tikšanās 
ar izstādes kuratoru Maksu Valentīnu 14.09. ____16:00.

5. – 30.09.      “LĪVA UN INGMĀRS”, 
Koncertzālē “Cēsis”, Raunas ielā 12 
Fotogrāfiju izlase veltīta pasaulslavenajam 
Skandināvijas kino pārim — aktrisei Līvai Ulmanei un 
režisoram Ingmāram Bergmanam. Kopumā izstādē 
apskatāmas 19 fotogrāfijas, kas ataino mākslinieku 
personiskās un profesionālas attiecības. Izstādē iekļauti 
kadri no filmām, filmēšanas laukuma, kā arī portreti.

6. – 25.09.    “TĒTIS ZVIEDRIJĀ – TĒTIS LATVIJĀ”, 
Mārsnēnu pagasta bibliotēkā, Pagastnamā Zviedru 
fotomākslinieka Johana Bēvmana (Johan Bävman) 
fotoizstāde par mūsdienu vīriešiem “Tētis Zviedrijā – 
Tētis Latvijā”, kur portretēti vīrieši, kas izmantojuši 
bērna kopšanas atvaļinājumu. Fotoizstāde pēta, 
kas tieši mudināja šos tēvus palikt mājās ar bērniem 
ilgāk nekā to dara vairums tēvu visā pasaulē, kāda 
bija šī pieredze un ko tā ir devusi. Latviešu fotogrāfi 
Anda Krauze un Māris Lazdāns papildinājuši izstādi 
ar 25 latviešu portretiem.

12. – 30. 09.    “BEZ VARDARBĪBAS”, 
Cēsu Valsts ģimnāzijā, Leona Paegles ielā 1 
Izstādē būs apskatāmas zviedru mākslinieces Stīnas 
Virsēnas ilustrācijas, kas papildinātas ar tekstiem no 
Astrīdas Lindgrēnas runas “Bez vardarbības”. Astrīda 
Lindgrēna ir teikusi: “Sniedziet bērniem mīlestību, 
vairāk mīlestības un vēl vairāk mīlestības, un veselais 
saprāts radīsies pats par sevi.”

13. – 30.09.    “SOMU DIZAINS - MĀKSLA IKDIENAS 
DZĪVĒ”, Cēsu izstāžu namā, Pils laukumā 3 
Somu dizaina pamatā ir dabas klātesamība, praktis-
kums, vienkārša dizaina valoda, un tas atspoguļojas arī 
ikdienas mākslā. Šī izstāde iepazīstina ar somu dizaina 
klasiku: praktiskiem priekšmetiem, kas atvieglo ikdienu, 
vienlaikus sniedzot baudu arī acīm.

20.09. – 20.10.    “RE:WASTE. HOW SWEDEN IS 
RETHINKING RESOURCES”, 
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā, Raunas ielā 4
Pieredzes stāsti un risinājumi, kā mēs kopīgi varam 
izvairīties no klimata pārmaiņām, iesaistoties gan 
uzņēmējiem, gan valdībām, gan patērētājiem. 

21.09. – 31.10.    “ZVIEDRU KRIMINĀLROMĀNU 
AINAS”, Cēsu Centrālajā bibliotēkā, Raunas ielā 1 
Lai arī Zviedrijā notiek visai maz slepkavību, zviedru 
kriminālromāni kļuvuši par mūsdienu klasiku un 
strauji guvuši ievērojamu atpazīstamību visā pasaulē. 
Izstādes tekstus rakstījusi kriminālromānu kritiķe 
Lota Olsone zviedru laikrakstā Dagens Nyheter.  

21. – 22. 09.    “EEZ UN NORVĒĢIJAS GRANTI 
LATVIJĀ”, Koncertzāles “Cēsis” 1.stāva vestibilā 

7. – 31.10.    “EEZ UN NORVĒĢIJAS GRANTI 
LATVIJĀ”, Cēsu domē, Raunas ielā 4 
Izstāde stāsta par Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) 
un Norvēģijas grantu ieguldījumiem un sadarbību 
starp Latviju un Norvēģiju kopš 2004. gada tādās 
jomās kā klimats un vide, bizness un inovācijas, 
pētniecība un izglītība, pilsoniskā sabiedrība u.c., 
katrā jomā izceļot labās prakses piemērus un 
atspoguļojot tos fotogrāfijās.

nāc un izglītojies!
1.– 30.09.      “ZIEMEĻVALSTU LITERATŪRAS 
NEDĒĻA”, Cēsu pamatskolā “Pastariņš”, Raunas ielā  
Atzīmējot Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā 
30 gadu jubileju, ir izveidota informatīvi ilustratīvā 
izstāde par Ziemeļvalstu literatūras nedēļu, kā izcilu 
piemēru Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbībai. 
Izstādē aplūkojami 27 plakāti un lasāmi Ziemeļvalstu 
autoru literāro darbu fragmenti.

1. – 30.09.    “MUMINU ĢIMENE NO SOMIJAS”, 
Cēsu Centrālajā bibliotēkā, Raunas ielā 1 
Izstādē aplūkojamas Tūves Jānsones grāmatas par 
Muminiem, viņas zīmētās grāmatu ilustrācijas, Muminu 
rotaļlietas, bērnu apģērbi un trauki ar Muminu attēliem.

4.– 30.10.     “MŪSU ARTIKAS NĀKOTNE”, 
Cēsu pils apmeklētāju centrā, Pils laukumā 9
Izstāde, ko veido 21 plakāts ar informāciju latviešu valodā, 
priecēs apmeklētājus ar netverami skaistām Arktikas 
ainavām un iepazīstinās ar arktiskajiem dzīves apstākļiem.

9.– 30.09.    “ZAĻI KOPĀ”, 
Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4
Izstāde par to, kā, balstoties uz desmitgadēm krāto 
pieredzi pārejā uz zaļo dzīvesveidu, Dānija attīstījusi 
unikālu prasmju kopumu atjaunojamās enerģijas, 
energoefektivitātes, viedu, zaļu un dzīvīgu pilsētu 
attīstīšanas,  ūdens tehnoloģiju, klimata adaptācijas, 
kā arī atkritumu apsaimniekošanas un cirkulārās 
ekonomikas risinājumu jomās.

s e p t e m b r i s


