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Starptautiska konference “Tradīcijas un inovācijas mijiedarbība bioekonomikas uzplaukumam: Ziemeļvalstu aicinājums izglītības pētījumiem  un 
augstākās izglītības ilgtspējīgumam” Daugavpils Universitātē, Parādes ielā 1. Konferences mērķis ir veidot sadarbību  izglītības pētījumu attīstībai augstākās 
izglītības ilgtspēja un ilgtspējas zinātnes attīstībai.

Izstādes “Biosfēras modeļi” (Zviedrija) atklāšana Daugavpils Universitātē, Parādes ielā 1. Izstāde veidota ar mērķi, lai ilustrētu, kā dažādu jomu pārstāvji – 
dizaineri, pētnieki un mākslinieki, spēj veidot dialogu par ilgtspējas jautājumiem. Izstāde prezentē gan Zviedrijas pētnieku nesenākos sasniegumus, gan vietējās 
kopienas iesaisti dialogā par ilgtspējas jautājumiem.

Dānijas bērnu un jauniešu filmu programmas atklāšana, filmas “Degunradzis Otto” seanss Kinoteātrī Silver Screen, Cietokšņa ielā 60. Animācijas filma 
(2013), režisors Kenets Kainzs (Kenneth Kainz), filmas ilgums 76 minūtes, bez vecuma ierobežojuma.

Zviedru kriminālžanra ekspertes Kerstinas Bergmanes (Kerstin Bergman) lekcija “Nordic Noir noslēpumi” un filmas “Insomnia” seanss (zviedriski ar angļu 
subtitriem), Daugavpils Universitātē, Vienības ielā 13. Nordic Noir jeb skandināvu kriminālžanrs literatūrā un kino zīmīgs ar izteikti depresīvu sižetisko līniju un 
šobrīd jau ir pasaulslavens zīmols, kas kļuvis par vēl vienu atpazīstamības veidošanas rīku Ziemeļvalstu reģionam.

Ziemeļvalstu vēstnieku un Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja direktora tikšanās ar Daugavpils pilsētas mēru Daugavpils pilsētas domē, K. Valdemāra 
ielā 1. Stiprinot Ziemeļvalstu un Latvijas sadarbību, vēstnieki tiekas ar Daugavpils pilsētas domes mēru un domes pārstāvjiem, lai veicinātu savstarpējos kontaktus, 
atbalstītu sadarbību starp pašvaldībām un veicinātu reģionālo sadarbību.

Preses konference Daugavpils pilsētas domē, K. Valdemāra ielā 1. Tikšanās ar Ziemeļvalstu vēstniekiem Latvijā un Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā 
direktoru par vēlmi veidot regulāru un koordinētu dialogu un praktisku sadarbību ar Daugavpili.

Filmas “Bora, bora” (Dānija) seanss, Kinoteātrī Silver Screen, Cietokšņa ielā 60. Romantiska drāma jauniešiem ar spriedzes elementiem (2011), režisors Habs 
Fabians Vullenvebers (Habs Fabian Wullenweber), filmas ilgums 76 minūtes, vecuma ierobežojums +7.

Biedrības “homo ecos:” un Ziemeļvalstu  Ministru padomes biroja Latvijā skolu pārtikas atkritumu samazināšanas projekta atklāšana un lekcija “Dalīsim 
brālīgi? #2. Skola.”, Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā, Miera ielā 57. Kamēr tiek risināti atkritumu apsaimniekošanas un pārstrādes jautājumi valsts līmenī, 
atkritumu samazināšana vai pat to neradīšana lielā mērā ir ikviena indivīda rokās.

Biedrības “homo ecos:” un EEZ finanšu instrumenta ietvaros tapusī meistardarbnīca “Pārtika un klimata pārmaiņas”, Tirdzniecības profesionālajā 
vidusskolā, Miera ielā 57. Globālās pārtikas ķēdes piedāvā iespējas likt galdā produktus, kas nākuši no otras pasaules malas. Kādu ietekmi mūsu izvēle atstāj uz 
klimatu? Kā tā ietekmējusi iedzīvotājus? Skaidrosim un pētīsim, kas ir atbildīgs pārtikas patēriņš.

Apaļā galda diskusija par biznesa iespējām, Daugavpils pilsētas domē, Mazajā zālē, K. Valdemāra ielā 1. Ziemeļvalstu vēstnieku, ziemeļvalstu tirdzniecības 
kameru un uzņēmēju diskusija ar Daugavpils un Latgales reģiona pārstāvjiem par uzņēmējdarbību Latgalē: iespējām, izaicinājumiem un investīcijām.  

Paneļdiskusija “Ilgtspējīga politiskā attīstība reģionā” ar Ziemeļvalstu vēstniekiem un Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja direktoru, Daugavpils 
Universitātē, Parādes ielā 1. Vienreizēja iespēja satikt Ziemeļvalstu vēstniekus Daugavpilī. Visi interesenti tiek aicināti piedalīties diskusijā par ilgtspējīgas attīstības 
jautājumiem Latgales reģionā, par multikulturālismu, migrāciju, drošību reģionā, Brexit un citiem aktuāliem jautājumiem. 

Starptautiska konference “Tradīcijas un inovācijas mijiedarbība bioekonomikas uzplaukumam: Ziemeļvalstu aicinājums izglītības pētījumiem  un 
augstākās izglītības ilgtspējīgumam”, Daugavpils Universitātē, Parādes ielā 1. Konferences mērķis ir veidot sadarbību  izglītības pētījumu attīstībai augstākās 
izglītības ilgtspēja un ilgtspējas zinātnes attīstībai.

Zviedru kriminālžanra ekspertes Kerstinas Bergmanes lekcija zviedru valodas studentiem Daugavpils Universitātē, Vienības ielā 13

Fotoizstādes “Klimata liecinieki” (Norvēģija, Latvija)  atklāšana, Daugavpils Universitātē, Parādes ielā 1. “Klimata liecinieki” ir stāsts par klimata pārmaiņu 
liecību meklējumiem dažādās Latvijas vietās. Tas ir stāsts par cilvēkiem, kuri dzīvo saskaņā ar dabu, vērojot norises sev apkārt un mācoties ar pārmaiņām sadzīvot. 
Stāsta varoņi reti piesauc globālo sasilšanu un tās izraisītās sekas, bet stāsta mums par vietām, kurās viņi dzīvo un strādā.

Filmas “Skudrupuika II – Sarkanās Fūrijas atriebība” (Dānija) seanss, Kinoteātrī Silver Screen, Cietokšņa ielā 60. Piedzīvojumu filma bērniem (2014), režisors 
Asks Haselbaks (Ask Hasselbalch), filmas ilgums 76 minūtes, vecuma ierobežojums +7.

Komiksu darbnīca ar somu mākslinieci Annu Sailamanu, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā,  Mihaila ielā 3. Komikss ir īpaša valoda, kas rodas starp 
tekstu un zīmējumu. Radošajā darbnīcā visi tās dalībnieki sadarbojas, vizualizējot savu pieredzi, domas un viedokļus.

Komiksu izstādes “Tempora Mutantur” (Somija) atklāšana, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā,  Mihaila ielā 3. Izstādē skatāmi 38 somu mākslinieku,  
apvienības “Kutikuti” dalībnieku, veidotie komiksi.

Filmas “Bruņinieks Ārns” (Zviedrija) seanss, Kinoteātrī Silver Screen, Cietokšņa ielā 60. Piedzīvojumu drāma (2009), režisors Peters Flints (Peter Flinth), filmas 
ilgums 139 minūtes, vecuma ierobežojums +11.
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