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Koncertna dvorana Cēsis 

 

• Koncertna dvorana Cēsis je edinstveno 

večnamensko kulturno središče 

nacionalnega in regionalnega pomena. 

 

• Ustanovljena je bila spomladi leta 2014.  

 

• Vizualno podobo koncertne dvorane je 

nastala z obnavljanjem stare zgradbe 

Cēsis Community in dodajanjem nekaterih 

sodobnih arhitekturnih oblik.  

 

• Zgodovinski elementi v novi koncertni 

dvorani  so skladni s sodobnimi. 

 

• Prostori so opremljeni z akustično 

koncertno dvorano za gledalce, komorno 

dvorano, dvorano za kino in gledališke 

predstave, umetniško galerijo ter prostori 

za druge dogodke.   
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Koncertna dvorana Cēsis 

 

• V stavbi so tudi učilnice šole za glasbo 

Alfrēds Kalniņš Cēsis.  

 

• Program koncertne dvorane vključuje 

dogodke za umetnostne poznavalce 

različnih okusov in stanja duha: klasične 

glasbe, jazza, organske glasbe in 

koncertov pop-glasbe, gledaliških iger, 

poezije in glasbenih večerov ter razstav.  

 

• Koncertna dvorana Cēsis je tudi 

priljubljeno prizorišče glasbenih in 

umetniških festivalov.  

 

http://cesukoncertzale.lv/en/par_koncertzali 
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Grajski kompleks Cēsis 

 

• Grad je skozi stoletja delil svojo usodo z 

mestom Cēsis v bitkah z ruskimi, poljskimi in 

švedskimi enotami.  

• Grad je bil večkrat obnovljen  v svoj sedanji 

arhitekturni videz.  

• Danes je grad najbolj impresiven očividec 

lokalne zgodovine. 

• Grajski kompleks obsega: srednjeveški grad, 

dvorec - v njej se nahaja zgodovinski in 

umetniški muzej Cesis, razstavno dvorano, vrt 

Castele, grajski park in majski park. 

• Od leta 2004 je grajski kompleks upravljala 

občinska agencija Cēsis Kulturno-turistični 

center, katere poslanstvo je ohranjanje in 

razvoj kompleksa gradu Cēsis. 

 

http://cesupils.lv/en/the-castle-

complex/medieval-castle) 
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CCI sodelovalni prostor "Skola6" 

  

• Lielā Skolas 6 v središču starega 

mestnega jedra  je center za ustvarjalne 

industrije. 

 

• Zasnovala ga je občina avgusta 2015. 

 

• "Skola6" raste in razvija skupaj s svojimi 

udeleženci.  

  

 

https://www.facebook.com/skola6cesis/ 
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SIGULA TOWN 

  

• Sigulda (52 km od mesta Riga) se 

nahaja v dolini Gauja.  

 

• Sigulda ponuja tudi očarljivo življenje 

v srednjeveški Evropi: muzejski 

rezervat Turaida, ki je dom 

impresivnemu gradu Turaida in Folk 

Song Hillu, simbolu latvijske bogate 

glasbene dediščine, kjer potekajo 

brezčasne poganske ceremonije.  

 

• Za ekstremne in adrenalinske iskalce 

Sigulda ponuja edinstveno možnost 

vožnje z bobsledom ter letenje v 

vetrovnem tunelu Aerodium. 
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Latvijski narodni muzej umetnosti 

 

• Latvijski narodni muzej umetnosti je 

največji depo profesionalne umetnosti v 

Latviji in ima pomembno mesto pri 

zbiranju, ohranjanju in popularizaciji 

kulturnih vrednot v Latviji in tujih državah. 
 

• Ponuja pogled na celotno zgodovino 

latvijske umetnosti v 19. in 20. stoletju. 

  

• Razstava vključuje mojstrovine 

ustanoviteljev latvijske nacionalne slikarske 

šole.  
 

• Glavna stavba latvijskega Narodnega 

muzeja umetnosti je prva stavba, zgrajena 

posebej za muzej v baltskih državah. 

Oblikoval ga je baltsko nemški arhitekt 

Wilhelm Neiman leta 1905.  

 

http://www.lnmm.lv/en 
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Inkubator kreativnih industrij LATVIA 
 

• Razvojna finančna institucija Altum in 

Latvijska investicijska in razvojna agencija 

sta v letu 2016 ustanovili  KKI inkubator. 
 

• Namen programa je podpreti 

ustanavljanje novih podjetij in njihov razvoj, 

ki tem podjetjem zagotavlja potrebno 

okolje, pisarne, svetovanje, usposabljanje 

in dogodke, ki izobražujejo o splošnih 

načelih poslovanja in jim nudijo mentorsko 

podporo. 
 

• Skupni znesek podpornega programa 

znaša 7,1 milijona EUR.  
 

• Do konca leta 2023 bo zagotovljena 

podpora najmanj 250 podjetjem, 180 

zasebnikom in 148 novim zagonskim 

podjetjem. 

 
 

https://www.facebook.com/LiaaRIBI/ 

 



Project smedia 

 
 

 

 

    

  

 
 

 

Hvala!  

www.interregeurope.eu/crehub/ 


