


Liepājas bibliotēkas transformācijas iespējas ceļā uz 
Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027. gadu







Mākslinieciskās

Programmas

līnijas 



Liepājas Kultūras stratēģija Misija (ne)miers

• Atvērta un aktīva sabiedrība • Auditorijas izpēte un paplašināšana

• Daudzveidīgi un kvalitatīvi kultūras procesi • Kultūras renovācija

• Zaļa, vieda un ilgtspējīga kultūras infrastruktūra

Oriģināls: 
Veidot pieejamus, uz iesaisti vērstus kultūras un tūrisma pakalpojumus radošai, 
ilgtspējīgai sabiedrībai (Liepājā un Dienvidkurzemē) un mērķtiecīgi stiprināt vidi 
jaunu talantu, radošu personību izaugsmei un starptautiskai konkurētspējai

Veicināt ieguldījumus kultūras, tūrisma un radošo industriju sektora 
infrastruktūras, kultūrvēsturiskā mantojuma un materiāli tehniskās bāzes attīstībā, 
ar mērķi nodrošināt vidi dažāda mēroga pasākumu norisei

• Princips «Mūsu sēta, mūsu druva»



Misija (ne)miers uzdevumi Misija (ne)miers mērķi

• Auditorijas izpēte 

• Pilnvērtīgāka auditorijas iepazīšana

• Neieinteresēto cilvēku pārvēršana par 

regulāriem kultūras patērētājiem

• Kultūras pasākumu dažādošana gan 

tēmu, gan ģeogrāfijas ziņā

• Ekonomisko un mobilitātes šķēršļu 

mazināšana

• Kultūras izglītības procesu izveide

• Starpdisciplināro aktivitāšu un digitālās 

pieejamības izveidošana

• Kultūras jēdziena paplašināšana 

sabiedrības apziņāAu
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Misija (ne)miers uzdevumi Misija (ne)miers mērķi

• Kultūras operatoru (arī neatkarīgo) 

zināšanu un kapacitātes celšana

• Ikdienišķās domāšanas izaicināšana

• (ne)miers, nevis gulēšana uz lauriem

• Kultūras iestāžu kapacitātes 

palielināšana

• Brīvprātīgo skaita palielināšana

• Radošo spēku pieredzes apmaiņas 

nodrošināšana 

• NVO aktivitāšu atbalstīšana un vietējo 

biedrību kapacitātes stiprināšana
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Misija (ne)miers uzdevumi Misija (ne)miers mērķi

• Ikdienā nedzīvot kā atsevišķās istabās 

“pilsētas viesnīcā”, bet ar savu 

personisko attieksmi veidot sajūtu par 

planētu kā visu mūsu kopīgām mājām

• Veidot ieinteresētāku un aktīvāku 

sabiedrību

• Radošo vietu veidošana

• Mainīt attieksmi, veidot piederības un 

atbildības sajūtu par Liepāju, novadiem, 

Latviju, Eiropu, pasauli kopumā

• Veidot iedzīvotāju sadarbības platformu, 

ar tehnoloģiju palīdzību stāstīt cilvēcīgus, 

sabiedrību uzrunājošus stāstus, kas 

veicina izpratni par ilgtspējīgas, zaļas un 

viedas rīcības nozīmi «M
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https://www.youtube.com/watch?v=jdIStWZfHUo



Jauna Liepājas bibliotēka

Sabiedrība
Ēka

Nākotne



Partneri ar līdzīgiem izaicinājumiem: 

Trenčin 2026 (Slovākija)
Oulu 2026 (Somija)
Nova Gorica 2025 (Slovēnija)
Kaunas 2022 (Lietuva)

Universitātes
Nevalstiskās organizācijas
Individuāli mākslinieki, literāti, rakstnieki






