Cēsīs notiks Ziemeļvalstu dienas

Lai veidotu ciešāku sadarbību ar pilsētas pašvaldību, stiprinātu reģionālo sadarbību,
veidotu regulāru un koordinētu dialogu un rastu iespēju dalīties ar Ziemeļvalstu labās
prakses piemēriem, šī gada septembrī Cēsīs notiks Ziemeļvalstu dienas.
Ik rudeni Ziemeļvalstu vēstniecības Latvijā, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs
Latvijā un Dānijas Kultūras institūts Igaunijā, Latvijā un Lietuvā organizē Ziemeļvalstu
dienas kādā no Latvijas reģioniem.
Pasākuma programma skatāma ŠEIT.
21. un 22. septembrī Cēsīs viesosies Ziemeļvalstu delegācija - Dānijas vēstnieks

Flemings Stenders, Norvēģijas vēstniece Īne Morenga, Somijas vēstniece Anne
Saloranta, Zviedrijas vēstniece Kārina Hēglunde, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja
Latvijā direktors Stefans Ēriksons un Dānijas kultūras institūta vadītājs Simons
Holmbergs, lai Ziemeļvalstu dienu ietvaros tiktos ar Cēsu novada domes priekšsēdētāju
Jāni Rozenbergu un pašvaldības pārstāvjiem, pārrunātu savstarpēju kontaktu
pilnveidošanu un reģionālās sadarbības veicināšana.
21.septembrī, pēc tikšanās domē, Ziemeļvalstu delegācija apmeklēs Cēsu Valsts
ģimnāziju, lai tiktos ar skolēniem, spēlētu stratēģisko galda spēli “DemokrātiJĀ”,
pārrunātu demokrātijas pamatelementu nozīmību un demokrātiskas valsts iespējas un
riskus.
Cēsu Centrālajā bibliotēkā, Raunas iela 1, plkst. 17.00 apgāda “Zvaigzne ABC” projektu
vadītāja Una Orinska stāstīs par “ZVIEDRU LITERATŪRAS JAUNUMIEM LATVIJĀ”, bet
21.septembra vakara izskaņā plkst. 19:00 koncertzālē “Cēsis” būs iespēja noklausīties
Dānijas Karaliskās gvardes pūtēju orķestra koncertu. Orķestris ir Dānijas vēsturiskā un
kultūras mantojuma vēstnesis jau vairāk kā 350 gadus – mūziķu unikālie formas tērpi
kļuvuši par Dānijas Karaļnama simbolu, ko nekļūdīgi atpazīst visā pasaulē. Karaliskās
Gvardes Pūtēju orķestra pamatuzdevums ir nodrošināt muzikālo pavadījumu visos
Dānijas Karaliskā nama pasākumos: godasardzes maiņas laikā pie Viņas Majestātes
rezidences, valsts vizītēs un oﬁciālās pieņemšanās, kā arī saviesīgu vai privātu maltīšu
laikā dažādās pilīs. Diriģents Džordano Bellinkampi (Giordano Bellincampi). Biļetes
www.bilesuparadīze.lv.
22.septembra rītā plkst.10.00 Vidzemes koncertzālē “Cēsis” sāksies Baltijas valstu un
Ziemeļvalstu biznesa forums “STEM & SPACE: NEW HORIZONS FOR COOPERATION”.
Forumā tiks meklētas Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbības iespējas STEM
(integrēta dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu, mākslas un matemātikas
mācīšana) kompetenču un kosmosa ekonomikas attīstībā ar mērķi kļūt
konkurētspējīgākiem Eiropas un pasaules arēnā. Foruma laikā koncertzāles pirmā
stāva vestibilā būs apskatāma izstāde “EEZ UN NORVĒĢIJAS GRANTI LATVIJĀ”. Forumu
organizē Norvēģijas vēstniecība Latvijā, Kosmosa izziņas centrs, Latvijas Republikas
Ekonomikas ministrija, Cēsu novada pašvaldība un Ziemeļvalstu Ministru padomes
birojs Latvijā sadarbībā ar citām Ziemeļvalstu vēstniecībām Latvijā.
Ceturtdienas rītā Cēsu Pilsētas vidusskolā dabas fotogrāfe un mākslas vēsturniece
Sandra Eglīte iepazīstinās audzēkņus ar Norvēģijas salu arhipelāgu Svālbaru,
demonstrējot fotogrāﬁjas, kas tapušas vairākos Sandras ceļojumos uz šo Ziemeļzemi
un ir iekļautas Sandras sarakstītajā grāmatā "Ziemeļzeme SVĀLBARA / SVALBARD
NORTHERN LAND".
Ceturtdienas pēcpusdienā plkst. 16:30 Vidzemes koncertzālē “Cēsis” zviedru ﬁlmu
festivāla ietvaros aicināsim uz tikšanos ar žurnālistiem un sarunu par preses brīvības
jēdzienu Latvijā un pasaulē.
22.septembrī plkst. 18.00 kultūras namā “CATA”, J.Poruka ielā 8 notiks “Willa teātra”

izrāde "PUTN ILGS”. Izrādes pamatā somu dzejnieces Heli Lāksonenas dzejoļu krājumā
“Kad gos smei” iekļautie dzejoļi, ko latviešu valodā atdzejojis Guntars Godiņš.
Lāksonenas dzeja pašpietiekami un aizrautīgi ﬁksē dabā un cilvēkos brīnumaino. Tikpat
dzīva un apliecinoša būs arī izrāde jeb izrād`. “Mums nepieder nekas cits, kā visu
apkārt ﬁksējošā apziņa – nepievilsim to,” ar smaidu saka izrādes veidotāji – aktrise Inga
Alsiņa-Lasmane un izrādes režisors Varis Piņķis. Ieeja ar ielūgumiem, kurus no
14.septembra varēs izņemt Cēsu Centrālajā bibliotēkā vai kultūras namā CATA pie
dežuranta, kā arī piesakoties ekektroniski info@norden.lv. Vietu skaits ierobežots!
No 1.septembra līdz 31.oktobrim dažādās vietās Cēsīs būs skatāmas izglītojošas
izstādes. Somijas vēstniecība uz Cēsīm būs atvedusi 2 izstādes: no 1. līdz
30.septembrim Cēsu Centrālajā bibliotēkā būs skatāma izstāde "MUMINU ĢIMENE NO
SOMIJAS", ar Tūves Jānsones grāmatām par Muminiem, autores zīmētām grāmatu
ilustrācijām, Muminu rotaļlietām, bērnu apģērbiem un traukiem ar Muminu attēliem,
bet no 13. līdz 30.septembrim Cēsu izstāžu namā, Pils laukumā 3 būs aplūkojama
izstāde “SOMU DIZAINS - MĀKSLA IKDIENAS DZĪVĒ”. Somu dizaina pamatā ir dabas
klātesamība, praktiskums, vienkārša dizaina valoda, un tas atspoguļojas arī ikdienas
mākslā. Šī izstāde iepazīstinās ar somu dizaina klasiku: praktiskiem priekšmetiem, kas
atvieglo ikdienu, vienlaikus sniedzot baudu arī acīm.
Dānijas vēstniecība no 9. līdz 30.septembrim Cēsu novada pašvaldībā, Raunas ielā 4
aicinās apmeklēt izstādi “ZAĻI KOPĀ”, 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. Visu oktobra mēnesi Cēsu pils Apmeklētāju
centrā būs skatāma izstāde “MŪSU ARKTIKAS NĀKOTNE”, ar netverami skaistām
Arktikas ainavām.
Zviedrijas vēstniecība uz Cēsu novadu būs atvedusi 4 izstādes: no 6. līdz 25.
septembrim Mārsēnu pagasta bibliotēkā būs skatāma izstāde "TĒTIS ZVIEDRIJĀ – TĒTIS
LATVIJĀ". Tā ir zviedru fotomākslinieka Johana Bēvmana (Johan Bävman) fotoizstāde
par mūsdienu vīriešiem, kur portretēti vīrieši, kas izmantojuši bērna kopšanas
atvaļinājumu. Fotoizstāde pēta, kas tieši mudinājis 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. No 12. līdz 30.septembrim Cēsu Valsts ģimnāzijā izstādē “BEZ
VARDARBĪBAS” 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.” Savukārt Cēsu pilsētas Pastariņa
sākumskolā izstāde “RE:WASTE. HOW SWEDEN IS RETHINKING RESOURCES” būs
apskatāma no 20.septembra līdz 20. oktobrim un iepazīstinās ar pieredzes stāstiem un
risinājumiem, kā mēs kopīgi varam izvairīties no klimata pārmaiņām, iesaistoties gan
uzņēmējiem, gan valdībām, gan patērētājiem. No 21. septembra līdz oktobra beigām

Cēsu Centrālajā bibliotēkā varēs iepazīties ar izstādi “ZVIEDRU KRIMINĀLROMĀNU
AINAS”, par to, kā zviedru kriminālromāni kļuvuši par mūsdienu klasiku un strauji
guvuši ievērojamu atpazīstamību visā pasaulē. Izstādes tekstus rakstījusi
kriminālromānu kritiķe Lota Olsone zviedru laikrakstā “Dagens Nyheter”.
Norvēģijas vēstniecība sarūpējusi izstādi “EEZ UN NORVĒĢIJAS GRANTI LATVIJĀ”, kas
21. un 22. septembrī būs apskatāma koncertzāles “Cēsis” 1.stāva vestibilā, bet Cēsu
novada domē būs skatāma no 7. līdz 31.oktobrim. 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.
Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā cēsniekiem piedāvās 3 ļoti atšķirīgas
izstādes: No 1.septembra Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskolā bērni varēs iepazīties ar
informatīvi ilustratīvu plakātu izstādi “ZIEMEĻVALSTU LITERATŪRAS NEDĒĻA”, kurā
aplūkojami 27 plakāti un lasāmi Ziemeļvalstu autoru literāro darbu fragmenti.
Koncertzālē “Cēsis” no 5. līdz 30 septembrim būs skatāma fotogrāﬁju izstāde “LĪVA UN
INGMĀRS”, kas veltīta pasaulslavenajam kino pārim — norvēģu aktrisei Līvai Ulmanei
un zviedru režisoram Ingmāram Bergmanam. Kopumā izstādē apskatāmas 19
fotogrāﬁjas, kas ataino mākslinieku personiskās un profesionālas attiecības. Izstādē
iekļauti kadri no ﬁlmām, ﬁlmēšanas laukuma un abu mākslinieku portreti. No
14.septembra līdz 12.oktobrim izstāde “VĒLĒŠANU BIĻETENS”, būs skatāma kultūras
namā “CATA”, kurā apkopoti vēlēšanu biļeteni no Baltijas jūras reģiona valstīm un arī
citām pasaules daļām. Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā ir 25 miljoni reģistrēto vēlētāju,
bet tikai retais saprot, kāpēc vēlēšanu biļetens izskatās tāds, kāds tas ir. Izstādē būs
apskatāmi vēlēšanu biļeteni no dažādām valstīm, tai skaitā no Norvēģijas, Zviedrijas,
Somijas un Lietuvas. Izstādes atklāšana notiks 14.septembrī plkst. 16:00.
Ziemeļvalstu dienu ietvaros no 13.-28.septembrim koncertzālē “Cēsis” notiks
Ziemeļvalstu kino dienas. Dānijas, Norvēģijas un Zviedrijas vēstniecības būs
sagādājušas lieliskas kinoﬁlmas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Visi kinoseansi ir
bezmaksas un bezmaksas ielūgumi izņemami koncertzāles “Cēsis” kasē vai
www.bilesuparadize.lv. Vietu skaits ierobežots. Vairāk par ﬁlmām un ﬁlmu apraksti
meklējami www.cesukoncertzale.lv/kino
Lai Cēsu pilsētas un novada iedzīvotājiem būtu iespēja izvēlēties sev tīkamākos
pasākumus, informācija par Ziemeļvalstu dienām Cēsīs būs pieejama Ziemeļvalstu
Ministru padomes biroja Latvijā mājaslapā www.norden.lv un Cēsu novada pašvaldības
mājaslapā www.cesis.lv, kā arī Cēsu pilsētvidē.
Ziemeļvalstu dienas Cēsīs rīko Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, Zviedrijas
vēstniecība, Norvēģijas vēstniecība, Somijas vēstniecība, Dānijas vēstniecība, Dānijas
Kultūras institūts sadarbībā ar Cēsu novada pašvaldību un citiem partneriem.
Iepriekšējos gados Ziemeļvalstu dienas notikušas Daugavpilī, Liepājā, Valmierā,

Jelgavā, Rēzeknē un Ventspilī.

