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Liepājas plānošanas dokumenti

• Ilgtermiņa stratēģija 15 gadiem (līdz 2030. gadam)

• Vidēja termiņa attīstības programma 5 gadiem
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kultūrpolitika



Plānošanas dokumenti:

Liepājas pilsētas attīstības programma 2015. – 2020. gadam

Stratēģiskā daļa Rīcībplāns Investīciju plāns



Vīzija

Liepāja ir Latvijas kultūras galvaspilsēta – mums ir bagātas un varenas kultūras 
tradīcijas, plašas un daudzveidīgas mūsdienīgas izklaides iespējas, augstvērtīgs 
un visaptverošs kultūras piedāvājums, mākslinieki no visas pasaules un plašas 
iespējas ikvienam iesaistīties Liepājas kultūras dzīves veidošanā.



10 uzdevumi kultūrā



Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes 
tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras 
infrastruktūru



Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas 
un starptautiskajā kultūras telpā 
(mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. jomās)

Stiprināt Liepājas tēlu, kā unikālu, augstvērtīgu, nebijušu kultūras 
notikumu norises vietu (Pasaule Lielajā dzintarā, Mākslas forums)

Attīstīt profesionālās mākslas koncertu, izrāžu u.c. radošo 
performanču pieejamību Liepājā

Atbalstīt radošās darbnīcas, laboratorijas, starptautiskas 
rezidences Liepājā (starptautiskais gleznotāju un zīmētāju plenērs)

Veicināt un atbalstīt Liepājas teātra starptautiskās konkurētspējas attīstību; atbalstīt
daudzveidīgu un kvalitatīvu jauniestudējumu radīšanu, nodrošināt teātra izrāžu 
piedāvājumu dažādām mērķauditorijām, pilsētas iedzīvotājiem un tās viesiem



Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas 
un starptautiskajā kultūras telpā 
(mūzikas, teātra, vizuālās mākslas u.tml. jomās)

Veicināt Liepājas mūzikas un mākslas starptautiskās konkurētspējas attīstību
(«Maska», «Sensus» u.c.) 

Nodrošināt Liepājas iedzīvotājiem pieejamu, daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras 
programmu

Piedalīties konferencēs, izstādēs, nodrošināt Liepājas pārstāvniecību publiskajās 
diskusijās



Atbalstīt mūsdienīgus, radošus kultūras pasākumus, 
veicinot iedzīvotāju pašizpausmi un līdzdalību

Atbalsts pasākumiem
(tiek izstrādāti vērtēšanas kritēriji) 

Kultūras nozares apbalvošanas ceremonija

Kultūras projektu konkurss

Atbalsts Liepājas autordarbu 
veicināšanas programmai

Atbalsts laikmetīgajai mākslai

Atbalsts literatūras nozarei Atbalsts teātra nozarei



Atbalstīt mazākumtautību kultūras tradīciju 
saglabāšanu un veicināt starpkultūru
pasākumu norisi 

Mazākumtautību kultūras programmas
nodrošinājums vasaras sezonā

Sadarbība ar vēstniecībām 

Sadarbības projekti ar ārvalstīm

Liepājas teātra jauniestudēju titrēšana

Atbalsts kapitālsabiedrību rīkotajiem 
pasākumiem 



Sekmēt iedzīvotāju līdzdalību tautas mākslas un 
amatiermākslas nodarbēs, veicinot kultūras mantojuma 
popularizēšanu un saglabāšanu

Amatiermākslas iniciatīvu un darbību atbalsts

Vēsturisko tradīciju, ieražu saglabāšana un uzturēšana (Lieldienas, Līgo svētki,
Lāčplēša diena, LR proklamēšanas gadadiena, Vecgada vakars utt.)

Tautas mākslas deju kolektīvu, vokālās mākslas kolektīvu, koru atbalsts (Kurzemes deju svētki, Līvas 
ciema svētki

kultūras nozares NVO un dažādu iniciatīvu darbību atbalsts (folkloras centrs "Namīns", Amatnieku
nams, Rakstnieku savienība u.c.



Paplašināt kultūrizglītības pakalpojumu piedāvājumu un 
pieejamību pamata un vidējās izglītības skolēniem 

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un dziesmu un deju svētku tradīciju 
nepārtrauktības nodrošināšana. Tiks sašūti tautas tērpi, apavi deju kolektīviem un koriem 
uz XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem. 

Liepājas teātrī iestudētās bērnu 
un jauniešu izrādes

Koncertzāles un LMMDV bērnu programma

Speciālistu dalība izglītības projektos un pasākumos
(ēnu diena, karjeras nedēļa)



Paplašināt bibliotēku pieejamību un 
kvalitāti, stiprinot tās kā kultūras 
mantojuma, informācijas pakalpojumu un 
zināšanu resursu centrus 



Uzlabot pilsētas kultūras mantojuma izpēti, 
saglabāšanu un veicināt tā pieejamību 
plašākai sabiedrībai

Turpināt pētījumu – grāmata par Liepājas
arhitektūru 100 gados

Turpināt darbu pie Liepājas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas, 
nodrošinot Trīsvienības katedrāles ērģeļu 
uzturēšanu u.c.

Muzejpedagoģijas nodarbības, Kurzemes tautastērpu 
informācijas centra mūžizglītības semināri u.c. 



Sekmēt muzeja kā kultūras tūrisma, 
muzejpedagoģijas, kā arī kultūras un radošo 
industriju attīstības vietu

Liepājas muzeja ekspozīcijas

Ekspozīcija "Pagaidu valdības seši mēneši Liepājā" 

Liepājas muzeja rakstu krājuma 
"Liepāja neatkarības kara laikā" izdošana

E. Dajevskim veltītā rakstu krājuma izdošana



Veicināt radošo kvartālu attīstību Liepājā

Turpināt darbu pie būvprojekta Kungu ielas radošā kvartāla renovācijai (Interjera 
muzejs un Namīns)

Interjera muzeja satura nodrošināšana

Atbalsta pasākumi radošajos Liepājas kvartālos



1. Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru
2. Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā kultūras telpā
3. Atbalstīt mūsdienīgus, radošus kultūras pasākumus, veicinot iedzīvotāju pašizpausmi un līdzdalību
4. Atbalstīt mazākumtautību kultūras tradīciju saglabāšanu un veicināt starpkultūru

pasākumu norisi
5. Sekmēt iedzīvotāju līdzdalību tautas mākslas un amatiermākslas nodarbēs, veicinot kultūras

mantojuma popularizēšanu un saglabāšanu
6. Paplašināt kultūrizglītības pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību pamata un vidējās izglītības

skolēniem
7. Paplašināt bibliotēku pieejamību un kvalitāti, stiprinot tās kā kultūras mantojuma, informācijas

pakalpojumu un zināšanu resursu centrus
8. Uzlabot pilsētas kultūras mantojuma izpēti, saglabāšanu un veicināt tā pieejamību plašākai

sabiedrībai
9. Sekmēt muzeja kā kultūras tūrisma, muzejpedagoģijas, kā arī kultūras un radošo industriju attīstības

vietu
10. Veicināt radošo kvartālu attīstību Liepājā



Struktūra


