Hanzas Komisijas rudens sēdes tiešsaistes konference un oficiālā mājas lapas
palaišana
Piektdien, 20.novembrī, no Rīgas tika nodrošināta Hanzas Komisijas rudens sēde
tiešsaistes konferences formātā, kurā attālināti piedalījās 44 Komisijas locekļi no
Igaunijas, Lietuvas, Vācijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Somijas, Zviedrijas,
Islandes, Anglijas, Polijas, Krievijas, Beļģijas. Sēdes atklāšanā dalībniekus
videouzrunā sveica Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis. Sēdē Rīga
prezentēja 41.starptautisko Hanzas dienu programmas projektu un dalībniekiem
bija iespēja piedalīties unikālā virtuālajā ekskursijā pa pilsētu un plānotajām Hanzas
dienu norises vietām, kas skatāma šeit. Turklāt tika arī prezentēta un palaista
41.Starptautisko Hanzas dienu mājas lapa. Rudens sēdē Vācijas pilsēta Brilona, šā
gada 40. starptautisko Hanzas dienu rīkotāja pilsēta, sniedza pārskatu par
aktivitātēm, tradicionālo Hanzas dienu vietā pirmo reizi Hanzas vēsturē sarīkojot
virtuālās Hanzas dienas, bet Vācijas pilsēta Neisa piedāvāja ieskatu 2022. gadā
plānoto starptautisko Hanzas dienu programmā.
Komisijas sēdē tika sniegts ieskats arī 19.novembrī no Rīgas nodrošinātajā darba
grupas “HANSEartWORKS” tiešsaistes sanāksmē. Tajā piedalījās darba grupas
locekļi no Vācijas, Nīderlandes, Krievijas un Igaunijas Hanzas pilsētām. Šajā
sanāksmē Rīga prezentēja 15. HANSEartWORKS projektu – izstādi “Hanzas
jaunais zelts” Rīgas mākslas telpā, kas tiks atklāta 41. starptautisko Hanzas dienu
laikā un būs apskatāma līdz 19.septembrim. Izstādes mērķis ir veicināt jaunradi un
apkopot atšķirīgo un vienojošo redzējumā par Hanzas vērtībām mūsdienās.
Mākslinieki aicināti veidot dialogu par Hanzas pilsētu tēliem un simboliem šodien,
lai atklātu kopīgās, mūsdienīgās un cilvēcīgās vērtības un atspoguļotu to, ko
globālajā pasaulē kā vērtību varam piedāvāt zelta vietā.
Īsumā par Hanzas pilsētu savienību “DIE HANSE” un Rīgas dalību tajā:
1980.gadā pēc Nīderlandes pilsētas Zvolles iniciatīvas tika izveidota Jauno laiku
Hanzas pilsētu savienība un atjaunota arī Hanzas dienu (pilsētu sanāksmju)
tradīcija. 1981.gadā tika apstiprināta Rīgas līdzdalība šajā savienībā un sākās Rīgas
pārstāvju piedalīšanās t.s. Jauno laiku Hanzas dienās. 2000.gadā Rīga oficiāli
iestājās Hanzas pilsētu savienībā “DIE HANSE”, kurā apvienojušās 194 pilsētas no
16 valstīm, mājas lapa: https://www.hanse.org/en/. Rīga 2019.-2022. gadā Hanzas
Komisijā pārstāv pārējās 7 Latvijas Hanzas pilsētas – Cēsis, Valmieru, Ventspili,
Kuldīgu, Koknesi, Limbažus un Straupi (Pārgaujas novads).
Laikā no 2001.gada 7. līdz 10.jūnijam Rīgā kā viens no Rīgas 800 gadu svinību
lielākajiem starptautiskajiem notikumiem norisinājās 21.starptautiskās Hanzas
dienas, ar plašu un daudzveidīgu programmu ievadot jubilejas vasaru. Tajās
piedalījās pārstāvji no vairāk nekā 90 Hanzas pilsētām.

