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Par Cēsu novada kultūras attīstības stratēģijas 2030 rīcības plāna izstrādi 2022-2027.gadam un darba 
grupas izveidi 

_________________________________________________________________________ 
Ziņo: J.Rozenbergs, domes priekšsēdētājs 

 
Pamatojoties uz 08.10.2020. Cēsu novada domes lēmumu Nr.281 “Par Cēsu novada kultūras 

attīstības stratēģijas 2030 apstiprināšanu”, Cēsu novada kultūras stratēģija 2030 (turpmāk tekstā Kultūras 
stratēģija) ir vietējā līmeņa vidējā termiņa kultūras nozares politikas plānošanas dokuments, kurā tiek 
konkretizēti Cēsu novada ilgtermiņa attīstības dokumentos izvirzīto ilgtermiņa un vidējā termiņa attīstības 
prioritāšu sasniegšanas instrumenti un rezultāti kultūras nozarē. Kultūras stratēģijā definēta Cēsu novada 
kultūras attīstības vīzija un stratēģiskie mērķi 2030.gadam, savukārt rīcības plāns, uzdevumi, rezultatīvie 
rādītāji izstrādāti 2020.-2022.gadam, nosakot, ka 2023-2030.gada periodam attīstības virzieni un rīcības plāns 
jāizstrādā pēc Administratīvi teritoriālās reformas. 

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, ievērojot Cēsu novada 
domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.11.2021. atzinumu (prot. Nr. 7), Cēsu novada dome, ar 16 
balsīm  - par (Ainārs Šteins, Andris Melbārdis , Andris Mihaļovs, Atis Egliņš-Eglītis, Elīna Stapulone, Ella 
Frīdvalde-Andersone, Erlends Geruļskis, Ēriks Bauers, Guntis  Grosbergs, Hardijs VENTS, Indriķis Putniņš, 
Inese Suija-Markova, Inga Cipe, Ivo Rode, Jānis Rozenbergs, Laimis Šāvējs) ,  pret nav,  atturas nav, nolemj: 

 
1. Izstrādāt Cēsu novada kultūras attīstības stratēģijas 2030 attīstības virzienus un rīcības plānu 2022.-

2027.gada periodam, ar mērķi veicināt ilgtspējīgu kultūras nozares attīstību Cēsu novadā, nodrošinot 
kultūras daudzveidību un pieejamību sabiedrībai, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un veicinot 
kopienu pašorganizējošos procesus un dažāda mēroga sadarbības iespējas visā Cēsu novadā saskaņā ar 
topošajām Kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam “Kultūrvalsts”, Cēsu novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju 2021.-2035.gadam, Cēsu novada Attīstības programmu 2021.-2027. gadam un 
aktuālajām tendencēm un pētījumiem kultūras nozarē. 

2. Izstrādāt Cēsu novada kultūras pārvaldības modeli, lai ieviestu Cēsu novada kultūras attīstības stratēģiju 
2030 un sagatavot priekšlikumu par Cēsu novada Kultūras padomes darbību. 

3. Izveidot darba grupu šādā sastāvā:  
3.1. Atis Egliņš Eglītis, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks, darba grupas vadītājs; 
3.2. Zane Neimane, Cēsu Kultūras centra vadītāja, darba grupas koordinatore; 
3.3. Elita Eglīte, Amatas apvienības pārvaldes vadītāja p.i.; 
3.4. Taiga Krūmiņa, Amatas apvienības pārvaldes kultūras pasākumu organizators; 
3.5. Inga Cipe, Priekuļu apvienības pārvaldes Kultūras, izglītības, sporta un jaunatnes lietu nodaļas 

vadītāja; 
3.6. Egita Zariņa, Jaunpiebalgas apvienības pārvaldes Jaunpiebalgas kultūras nama vadītāja, darba 

grupas locekle; 
3.7. Zigrīda Ruicēna, Vecpiebalgas apvienības pārvaldes Kultūras nodaļas vadītāja, darba grupas locekle; 
3.8. Kaspars Grīnfelds, pašvaldības aģentūras “Līgatnes Kultūras un tūrisma centrs” direktors, darba 

grupas loceklis; 
3.9. Solveiga Lobuzova, Pārgaujas apvienības pārvaldes Kultūras nodaļas vadītāja, darba grupas locekle; 



3.10. Ieva Ūbele, NVO pārstāvis, Kultūras padome; 
3.11. Kristīne Skrīvere, Cēsu Vēstures un Mākslas muzeja vadītāja. 

 
4. Darba grupa var uzaicināt piedalīties sēdēs citu institūciju, organizāciju, biedrību un nodibinājumu, kā arī 

uzņēmēju pārstāvjus ar padomdevēja vai eksperta tiesībām. 
5. Cēsu novada kultūras pārvaldības modelis un starpziņojums par Cēsu novada kultūras attīstības 

stratēģijas 2030 rīcības plāna izstrādi, iesniedzams izskatīšanai Cēsu novada domē līdz 2022.gada 
1.martam. 

6. Cēsu novada kultūras attīstības stratēģija 2030 iesniedzama apstiprināšanai Cēsu novada domē līdz 
2022.gada 1.maijam.  

7. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu novada domes priekšsēdētājam. 
 
 
 
 
Cēsu novada domes priekšsēdētājs       J.Rozenbergs 
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