
2022. gads Liepājas kultūrā

Atgriešanās pēc diviem gadiem pandēmijas režīmā



2022. gads – pēcpandēmijas gads

Gūtā pieredze



Liepāja  - Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027

2. atlases kārta, pieteikuma gatavošana, žūrijas vizīte, aizstāvēšana, tituls, tālākie soļi



Divi projektu konkursi – atbalstīti 29 projekti par kopējo summu 100 000 eiro



Lieli pilsētas pasākumi – Izgaismotā Liepāja, Ukrainas atbalsta aktivitātes, Goda un gada 
liepājnieka ceremonija, 4. maijs, Jūras svētki, valsts svētki, Ziemassvētki, Jaunais gads u.c.



Pateikt paldies - Kultūras gada balva, Egona Līva piemiņas balva u.c.



2023. gada izaicinājumi

• Energokrīzes un pieaugošās inflācijas
ietekme uz kopējo pilsētas budžetu

• Dalība XXVII Vispārējos latviešu

dziesmu un XVII Deju svētkos

• Organizācijas «Liepāja2027» palaišana, kultūras

nozares/organizāciju cieša sasaiste un

integrācija ar Liepāja2027

• Līdziesaistes veicināšana







Liepājas partneri – Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadi 

• Kopīgi projekti Liepāja 2027 pieteikumā

• Sabiedrības iesaistes pasākumi

• Komunikācija un mārketings

• Sinhronizēta programmas īstenošana

• Lēmums visu partneru domes sēdēs par

sadarbības protokola slēgšanu



Process 2022

• Skaidrojošais darbs – kas ir Eiropas kultūras galvaspilsēta un ko tā nozīmē 

Liepājai un reģionam

• Komunikācijas nodrošināšana

• Publiska «Liepāja 2027» pārstāvēšana dažādos pasākumos, konferencēs, 

pētījumos

• Iesaiste starptautiskos procesos – vēstniecības, ECoC family, Culture NEXT, 

European Music policy exchange u.c.

• Dažādu finanšu avotu izpēte

• Nodibinājuma veidošana, dokumentācijas izstrāde, apstiprināšana domes 

sēdē



Process 2023 - 2028

2023

2024

Organizācijas reģistrēšana, EKG programmas projektu detalizēta izstrāde, 

sadarbība ar partneriem (valsts, privātais sektors, NVO), lokālā un 

starptautiskā komunikācija, bāzes pētījuma uzsākšana, ES fondu piesaiste, 

atskaite Eiropas komisijai

2025

2026

Projektu norise, starptautiskā reklāmas kampaņa, PR, EKG gada tehniskā 

sagatavošana, Liepājai - 400, atskaite Eiropas komisijai

2027 Visu projektu norise, reklāmas kampaņas, pētījuma veikšana

2028
Izvērtēšana, organizācijas likvidēšana, iesākto projektu turpināšana, atskaite

Eiropas komisijai



Organizatoriskā struktūra

• Sadarbības padome (Valsts, pašvaldības institūciju pārstāvji, NVO)

• Nodibinājums:

• Darbība no 2023. - 2028. gadam

• Īstenot «Liepāja 2027» un «Liepājai – 400»

• Elastīgāks sadarbībā ar NVO, privāto sektoru

• Iespējama saimnieciskā darbība, finanšu piesaiste

• Mazāka birokrātija

• Darba grupas pašvaldībā, novados



Laika grafiks

Paskaidrojumi: * gaiši rozā lauki – sagatavošana, ** tumši rozā – pasākumu norises laiks. 2023 2024 2025 2026 2027

“Pilsēta Paradokss”

“Pūt, vējiņi!” / Atklāšanas pasākums * **

“Rokam roku” / Mūzikas festivāls

“Locus Mundi” / Mākslas izstādes

“Pavējā – pretvējā” / Vēja godināšana

“Karostas paradokss” / Multivides XR/AR spēle

“Balles Karostā” / Baltijas mantojuma atjaunošana

“Liepāja, stāsti!” / Stāsti publiskajā un digitālajā telpā

“Bibliotēkas gars” / Bibliotēkas 250. jubileja

“Eiropas sapnis”

“Vērtību agora” / Demokrātija darbībā

“Sapņa teritorija” / Mākslas darbi publiskās vietās

“Eiropa dzied Liepāju” / Starptautiskais kormūzikas festivāls

“Dižie “Lielajā dzintarā”” / Koncertcikls

“Ziemeļu saulgrieži” / Starptautiskais tradicionālās kultūras festivāls

“Urbānās pastaigas” / Dizaina un arhitektūras dienas

“Kino sapnis” / Eiropas filmu dienas

“Kultūras kanons” / Kultūras mantojuma pārskatīšana

“Jaunatklāj vietējo!”

“Kaimiņu būšana” / Kopienu projekts

“Pie laimes galda” / Ēdiens un kultūra

“Prasmju birža” / Pieredzes apmaiņa

“Izgaismotā Liepāja” / Gaismas māksla 

“Atvērtā teātra kvartāls” / Teātra projektu platforma

“Ikviens ir gaidīts” / Iekļaujošā kultūra

“Karosta–Radosta” / Jauna radošā kvartāla veidošana

“Torņu atgriešanās” / Sakrālā arhitektūra un mūzika

“Viena dzīves diena” / Fotogrāfija

“Apzinātā mērenība”

“Ardievas smagajam metālam” / Cirks, mūsdienu māksla, avangards, alternatīvā mūzika, ielu māksla

“Klusējošais mirdzums” / Detokss un garīgās veselības līdzsvarošana 

“Aci pret aci ar dabisko” / Zaļā domāšana un ilgtspēja

“Citādi jūras svētki” / Jūras izpratne

“Piedzīvojumu sala” / STEAM

“Radošā tālnojauta”

“Liepājas mākslas forums” / Laikmetīgā māksla un tehnoloģijas

“UPDATE” / Jauno mediju mākslas nedēļa

“D10 United” / Prasmju veidošana 

“Ukstiņš. Mūžu mācies!” / Mūžizglītība

“Atpakaļ nākotnē” / Liepājas animācijas dienas 

“Dzintara nākotne” / Eksperimenti ar Baltijas jūras dārgakmeni

“Jauniešu forums” / Radošuma nedēļa un noslēguma simpozijs



Plānotie uzdevumi 2023. gadā

• Izveidot un «palaist» organizāciju

• Komandas veidošana  - mākslinieciskā vadība, producēšana, mārketings, 

sabiedrības iesaiste, grāmatvedība

• Darbs pie mākslinieciskās programmas - detalizēts projektu īstenošanas 

plāns

• Sabiedrības iesaistes projekta MISIJA (NE)MIERS uzsākšana

• Vietējais un starptautiskais mārketings

• Komunikācija

• Sagatavošanās darbi bāzes pētījumam

• Projekta «Liepājai - 400» ideju izstrāde



Pieejamie starptautiskie finanšu avoti 



Pieejamie finanšu avoti

Ziemeļvalstu kultūras fonds

• pārrobežu sadarbība un ilgtermiņa sadarbības tīkli

• visu mākslas un kultūras žanru projekti

• novatorisms un oriģinalitāte

Ziemeļvalstu Ministru padomes grantu programmas

• mobilitāte – valsts administrācija un kultūra

• NVO atbalsts

• sadarbības projekti visās mākslas un kultūras 

jomās un to sagatavošanas, producēšanas, 

prezentācijas un izplatīšanas posmos

EEZ un Norvēģijas granti

• laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamība, 

iekļaujošas sabiedrības veicināšana, kā arī indivīdu 

un sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošana

• finansējums tiek noteikts konkrēto projektu 

konkursu uzsaukumos

INTERREG programmas

• Latvija – Lietuva

• Igaunija – Latvija

• Baltijas jūras reģions

• Eiropas programma

• atbalsta kultūras un tūrisma ekonomiku, sociālo 

iekļaušanu un sociālās inovācijas.

EK finansējuma programmas

• Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības (Citizens, 

Equality, Rights and Values (CERV))

• Radošā Eiropa (Creative Europe)

• Culture Moves Europe

• Erasmus+

• Eiropas Solidaritātes korpuss (European Solidarity

Corps)

Citi fondi

• Gētes institūts - Goethe Institut - The International 

Coproduction Fund (IKF)

• Baltijas Kultūras fonds - The Baltic Culture Fund



Finansējuma piesaistes ABC, EK rīks finansējuma  piesaistei kultūras 
un radošajā sektorā

• Organizācijas pieredze un statuss

• Projekta partneri 

• Līdzfinansējums 

• Mērogs

• Attiecināmās izmaksas

• Organizācijas ieguldījums

• Kombinēt dažādus avotus (nacionālais atbalsts)

• Padomdevēji un veiksmīgo projektu paraugi

• Vietējās organizācijas

• Nacionālie kontaktpunkti

• Atbalstīto projektu datu bāzes 

• Tīklošanās

NB! Meklējumu atlase ar trīs soļiem, ievadot šādu informāciju:

• sektors, kurā darbojas organizācija

• organizācijas tips

• kādu atbalstu meklē




