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LĒMUMS
LIEPĀJĀ

2020.gada 15.oktobrī                                Nr.505/14
(prot. Nr.14, 5.§)

Par Liepājas pilsētas pieteikuma sagatavošanu 
Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma 
piešķiršanas 2027.gadam priekšatlasei

Liepāja ir nozīmīgs kultūras un ekonomikas centrs, kura attīstība ietekmē ne
tikai  pilsētu,  bet  arī  apkārtējo  reģionu,  Kurzemi  un  Latviju  kopumā.  Lai  veicinātu
pilsētas atpazīstamību, ekonomisko attīstību, vietējā un starptautiskā tūrisma piesaisti,
kā  arī  attīstītu  dialogu  ar  iedzīvotājiem par  sociāli  būtiskiem jautājumiem,  iesaistītu
mākslas un kultūras procesos, veiktu ieguldījumus mūsdienām atbilstošā infrastruktūrā,
stiprinātu  komunikāciju  un  jaunrades  procesus,  veicinātu  inovāciju  radīšanu  starp
dažādu  nozaru  profesionāļiem  -  kultūras,  ekonomikas,  izglītības,  tūrisma,  vides
aizsardzības, sociālās integrācijas, mārketinga, u.c. jomās strādājošiem, pamatojoties
uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu,  21.panta pirmo daļu,
Ministru kabineta 2020.gada 28.jūlija noteikumu Nr.464 “Kārtība, kādā piešķir Eiropas
kultūras galvaspilsētas nosaukumu 2027.gadam” 3.punktu un Eiropas Parlamenta un
Padomes  2014.gada  16.aprīļa  lēmumu  Nr.445/2014/ES,  ar  ko  izveido  Eiropas
Savienības rīcību “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033.gadam, izskatot
Liepājas pilsētas domes pastāvīgās Pilsētas attīstības komitejas 2020.gada 8.oktobra
lēmumu (sēdes protokols Nr.10),  pastāvīgās Izglītības, kultūras un sporta komitejas
2020.gada 8.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.9) un pastāvīgās Finanšu komitejas
2020.gada 8.oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr.10), LIEPĀJAS PILSĒTAS DOME

N O L E M J :

1.  Atbalstīt  Liepājas  pilsētas  pieteikuma  sagatavošanu  Eiropas  kultūras
galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027.gadam priekšatlasei.

2.  Noteikt  šādus  galvenos  mērķus  Eiropas  kultūras  galvaspilsētas  2027
programmas īstenošanai:

2.1. veicināt Liepājas pilsētas ekonomisko izaugsmi;
2.2.  veicināt  Liepājas  pilsētas  atpazīstamību  vietējās  un  starptautiskajās

mērķauditorijās;
2.3. veicināt Liepājas iedzīvotāju izglītošanu un līdzatbildību sabiedriski aktīvos

procesos,  komunikāciju  starp  dažādu  nozaru  profesionāļiem,  veidojot  dažādus
jaunrades procesus un iesaistot dažādās kultūras aktivitātēs;

2.4. nodrošināt augstvērtīgus kultūras, mākslas un starpnozaru pasākumus; 
2.5. attīstīt kultūras un atpūtas infrastruktūru, veicināt objektu, kultūrvēsturiskā

mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu.

3.  Noteikt,  ka  Liepājas  pilsētas  pieteikuma  sagatavošanai  Eiropas  Kultūras
galvaspilsētai, tiek izveidota vadības grupa šādā sastāvā: 

3.1. Jānis Vilnītis, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs;



3.2. Gunārs Ansiņš, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas
attīstības un sadarbības jautājumos;

3.3. Uldis Sesks, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās
plānošanas jautājumos; 

3.4. Atis Deksnis, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un
sporta jautājumos.

4. Atbildīgo par lēmuma 1.punktā minētā pieteikuma izstrādi noteikt  Liepājas
pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” vadītāju Juri Jirgenu. 

5.  Liepājas  pilsētas  pašvaldības  iestādes  “Liepājas  pilsētas  pašvaldības
administrācija”  Sabiedrisko  attiecību  un  mārketinga  daļai  nodrošināt  sabiedrības
informēšanu un publicitāti pasākumiem lēmuma 1.punktā minētā pieteikuma izstrādē.

6. Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājam kontrolēt lēmuma izpildi.

DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJS Jānis VILNĪTIS

Nosūtāms: Domes  priekšsēdētāja  birojam,  Domes  priekšsēdētājam  un
priekšsēdētāja  vietniekiem,  Izpilddirektora  birojam,  pašvaldības
izpilddirektoram  un  izpilddirektora  vietniekiem,  Liepājas  pilsētas
pašvaldības  administrācijas  struktūrvienībām,  pašvaldības  budžeta
iestādēm  un  aģentūrām,  kapitālsabiedrībām,  Liepājas  speciālās
ekonomiskās zonas pārvaldei


