
1. Augsta līmeņa kultūras 
pārvaldība un pašvaldības 
atvērtība sabiedrībai. Kultūra
tiek uzskatīta kā būtiska un
nozīmīga tautsaimniecības noza-
re, kas ietekmē novada ekono-
miskos procesus un nodrošina tā
labklājību.

2. Daudzveidīgs, laikmetīgs 
un pieejams kultūras piedāvā-
jums sabiedrībai, to garīgi
bagātinot un veicinot tās atvērtī-
bu un radošumu. Izteikta vietējo
kopienu pašorganizēšanās spēja
gan tautas mākslas un amatier-
mākslas kolektīvos, gan dažādās
individuālās iniciatīvās.

3. Materiālā un nemateriālā 
kultūras mantojuma sagla-
bāšana, pētniecība un 
pieejamība iedzīvotājiem.

4. Akcentējot un saglabājot
kultūras mantojumu un kultūras
tradīcijas, Cēsis 2030. gadā ir 
starptautiski atpazīstama 
kultūras notikumu vieta 
jauniem kultūras un mākslas
notikumiem un eksperimentiem,
jaunradei, dažādām kultūras
laboratorijām un rezidencēm.

Cēsu novada kultūras
attīstības stratēģija 2030

Cēsu kultūras attīstības vīzija 2030.gadā: 

2030. gadā Cēsu kultūras un radošā telpa mūs iedvesmo, garīgi 
bagātina un pilnveido. Tā liek mums justies labi, smieties, arī raudāt, 
ilgoties, mīlēt un būt mīlētiem. Kultūra ir stāsts par cilvēcību. Tā  
iedvesmo mūsu cilvēkus sasniegt jaunus dzīves mērķus.  

Kultūra un radošums mūs uzrunā ikdienā. Pat pelēkā dienā Cēsu 
ielas ir pārsteigumu pilnas. Tās ir bagātas kultūras notikumiem un 
mākslas darbiem. Pēlēkie brandmūri ir kļuvuši par jaunu kultūras 
telpu.  

Mēs turpinām saglabāt savu kultūras bagātību. Mēs to sargājam, 
ierakstām, glabājam muzeja mūros, digitālos mākoņos, cilvēku 
atmiņās un stāstījumos. Mēs to ierakstām tautas tērpu rakstos un 
izšuvumos. Vecmāmiņu ēdienu recepšu pierakstos. Gadagrāmatās. 
Dienasgrāmatās.

Kultūra un radošums ir viens no iemesliem, kādēļ cilvēki no visas 
Latvijas grib būt klātesoši un piedalīties Cēsu stāsta turpināšanā. 

Izglītība, uzņēmējdarbība, politika, veselība, daba un klimats, pēt-
niecība un inovācijas. Kultūra un radošums ir tie, kas piesaista ļoti 
nepieciešamos jaunos talantus Cēsu novadam. Kultūra ir īstais un 
patiesais talantu magnēts. 

Cēsis ir bijušas Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027. gadā. Tas bija 
aizraujošs notikums. Galvu reibinošs. Notikumi, sarunas un diskusijas, 
ballītes, krāšņas izrādes un koncerti, izstādes, starptautiski viesi. Vēl 
tagad mēs atceramies TO gadu. Pat Eiropas krāšņākajām pilīm skauž 
tas, ko pieredzēja mūsu pils mūri. Tik priviliģēti mēs bijām un esam. 

Joprojām, arī 2030. gadā, Cēsu kultūra ir iesaistoša. Tā ir atvērta. 
Tā veido mūsu sabiedrību tolerantu, demokrātisku, brīvības alk-
stošu. Mūsu cilvēki ir brīvi, tas ir – izglītoti, radoši un starptautiskas 
nozīmes kultūras notikumu pieprasoši. Kultūra ir spārni mūsu cilvēku 
sapņiem! 

Čempioniem ir čempionu kauss, bet Cēsu novadam tā ir kultūra un 
radošums! 

VĪZIJA 2030

STRATĒĢISKIE MĒRĶI 2030

2030.gadā Cēsis ir Eiropas nozīmes kultūras centrs, kurā ir:

KOPSAVILKUMS

CĒSU NOVADA KULTŪRAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2030 ATTĪSTĪBAS VIRZIENI 2020-2022

Katram attīstības virzienam 2020-2022 tiek noteikti rīcības virzieni 
un mērķi, kuru sasniegšanai tiek definēti vairāki uzdevumi, atbildīgā 
organizācija, periods, kurā uzdevums tiek paveikts, sasniedzamais  
rezultāts konkrētā uzdevuma izpildē un indikatīvie rādītāji, kas 
liecinās par rezultātu sasniegšanu

AV.1 Inovatīva kultūras pārvaldības modeļa un kultūrpolitikas pamatnostādņu izstrādāšana
jaunizveidotajam Cēsu novadam

Rīcības virzieni Kultūrpolitika, sabiedrības iesaiste, sadarbība ar reģionu, finansējuma piesaiste, kultūras pakalpojumu pieejamība, 
kultūras infrastruktūra.

Mērķis Nodrošināt inovatīvu kultūras pārvaldības ieviešanu, tādējādi veicinot tādas novada kultūrpolitikas ieviešanu, 
kas ir atvērta dažādām sadarbības formām, iesaista vietējo sabiedrību, veicina radošumu, palielina starptautisko 
sadarbību, rūpējas par vietējā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un risina kultūras ekonomikas attīstības 
jautājumus.

U.1. Izstrādāt kultūras pārvaldības modeli jaunizveidotajam novadam

U.2. Stiprināt Kultūras padomes lomu un uzdevumus, attīstot Cēsu novada kultūras nozari

U.3. Izstrādāt vienotas kultūrpolitikas pamatnostādnes jaunizveidotajama Cēsu novadam

U.4. Uzsākt sagatavošanās procesu pretendēšanai uz Eiropas kultūras galvaspilsētai 2027 titulu

U.5. Izstrādāt Cēsu Vēstures un mākslas muzeja darbības stratēģiju (2021-2026)

U.6. Veicināt kultūras infrastruktūras attīstību



AV.2

AV.3

AV.4

Daudzveidīgs kultūras pakalpojumu piedāvājums un tā pieejamība dažādām sabiedrības grupām

Kultūras un vēstures mantojuma saglabāšana un mūsdienīga interpretācija

Starptautiskās sadarbības veicināšana kultūras jomā

Rīcības virzieni Profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana, atbalsts amatiermākslas pasākumu nodrošināšanai, kultūras 
projektu konkursu rīkošana un atbalsts privātām un nevalstiskā sektora kultūras projektiem,  Cēsu kā rezidējošo 
mākslinieku centra attīstības veicināšana, lasīšanas veicināšana un bibliotēkas pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšana, personību attīstošas  kultūras mūžizglītības pieejamības veicināšana, Cēsu novada iedzīvotāju 
latviskās identitātes stiprināšana, informācijas par kultūras piedāvājumu pieejamības nodrošināšana. Kultūras 
pasākumu negatīvās ietekmes uz vidi mazināšana.

Mērķis Nodrošināt daudzveidīgus kultūras procesus Cēsu novadā, tādējādi veicinot kultūras tūrismu novadā un kultūras 
notikumu daudzveidību, sabiedrības izpratni un izglītošanu, pozitīvi veicinot starpnozaru sadarbību un iedzīvotāju 
iesaisti kultūras procesos.

U.1. Nodrošināt atbalstu Cēsu kultūrvidei atbilstošu lielo festivālu organizēšanai Cēsu novadā

U.2. Nodrošināt atbalstu sabiedrībai pieejamu kultūras projektu īstenošanai Cēsu novadā

U.3. Veicināt Cēsu kā rezidējošo mākslinieku centra attīstība

U.4. Veicināt daudzveidīga un laikmetīga kultūras pakalpojuma pieejamību Cēsu novada iedzīvotājiem

U.5. Veicināt lasīšanu un nodrošināt bibliotēkas pakalpojumu pieejamību

U.6. Veicināt personību attīstošas  kultūras mūžizglītības un radošuma attīstošu pakalpojumu pieejamību

U.7. Stiprināt Cēsu novada iedzīvotāju latvisko identitāti un patriotismu

U.8. Nodrošināt informācijas par kultūras piedāvājumu pieejamību

Rīcības virzieni Cēsu vecpilsētas, Cēsu pils kompleksa un Cēsu Sv. Jāņa baznīcas kā nacionālas nozīmes kultūrvēstures pieminekļu 
attīstīšana, Cēsu novada unikālo vēstures liecību saglabāšana un pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem, Cēsu 
novada vēstures un kultūras mantojuma pētniecība un popularizēšana, Latvijas Dziesmu un deju svētku tradīcijas 
uzturēšana, atbalsts kultūras mantojuma saglabāšanai.

Mērķis Saglabāt, pētīt un izzināt Cēsu novada unikālās vēstures liecības un nodrošināt tā pieejamību sabiedrībai, 
nodrošināt Dziesmu un deju svētku tradīcijas uzturēšanu Cēsu novadā un atbalstīt kultūras mantojuma 
saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm.

U.1. Pētīt un popularizēt Cēsu novada vēstures un kultūras mantojumu

U.2. Nodrošināt Cēsu novada unikālo vēstures liecību saglabāšanu un pieejamību  iedzīvotājiem

U.3. Veicināt Cēsu pils kompleksa un Sv. Jāņa baznīcas kā nacionālas nozīmes kultūrvēstures pieminekļu attīstību un popularizēšanu

U.4. Uzturēt Latvijas Dziesmu un deju svētku tradīciju

U.5. Atbalstīt nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm

Rīcības virzieni Starptautisku partneru piesaiste un starptautisku projektu īstenošana, kultūras piedāvājuma daudzveidības 
nodrošināšana, Cēsu novada mākslinieku un kultūras darbinieku profesionālās izaugsmes veicināšana.

Mērķis Veicināt starptautisku projektu īstenošanu Cēsu novadā, iesaistot Cēsu novada kultūras organizācijas un radošās 
personas, tādā veidā nodrošinot kultūras piedāvājuma daudzveidību Cēsu novada iedzīvotājiem, paplašinot 
iespējas Cēsu novada māksliniekiem darboties starptautiskos projektos un veicinot Cēsu novada starptautisko 
atpazīstamību.

U.1. Veicināt sadarbību ar sociālajiem un privātajiem partneriem reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī

U.2. Veicināt kultūras procesu un radošo personību atpazīstamību starptautiskā mērogā

U.3. Nodrošināt kultūras piedāvājuma daudzveidību, īstenojot starptautiskas sadarbības kultūras projektus

U.4. Atbalstīt kultūras nozares darbinieku profesionālo izaugsmi

STARPDISCIPLINĀRĀS SADARBĪBAS POTENCIĀLS

Kultūras stratēģijā tiek noteikts starpdisciplinārās sadarbības potenciāls kultūras stratēģijā noteikto uzdevumu izpildē, mijiedarbojoties 
kultūras nozarei ar citām nozarēm: uzņēmējdarbība, digitālā vide un ekosistēma, vide, ekoloģija un klimats, sociālā joma, izglītība.

Cēsu novada kultūras attīstības stratēģija 2030

https://cktc.cesis.lv/wp-content/uploads/2020/10/Cesu-novada-Kulturas-strategija-2030.pdf

