Apstiprināts
2021.gada 24.augustā, rīkojuma Nr.43/1.3
SIA “Liepājas teātris” vispārējie stratēģiskie mērķi
Atbilstoši Liepājas pilsētas domes 2021.gada 21.janvāra lēmumam Nr. 9/1 SIA “Liepājas teātris
īsteno vispārējo stratēģisko mērķi - nodrošināt sabiedrības kultūras vajadzības, tās garīgā līmeņa un
pašapziņas celšanu, profesionālā teātra mākslas daudzveidības un pieejamības nodrošināšanu visiem
sabiedrības locekļiem.
Liepājas teātra stratēģiskie mērķi ir nostiprināti Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam “Radošā Latvija”
teātra nozares stratēģijā (aktualizēta 2018.gada 10.augustā), un tie ir:
1. Būt starptautiski konkurētspējīgam Kurzemes mākslas un kultūras centram, piedāvājot profesionālu
dramatiskā teātra programmu ar izkoptām muzikālajām tradīcijām ikvienam apmeklētājam gan stacionāri,
gan viesizrāžu norises vietās.
2. Pilnveidot un attīstīt augsti kvalificētu teātra trupu, kas profesionāli spēj skatītāju izglītot, likt viņam domāt
un just.
3. Veicināt radošo industriju procesus, veidojot augstvērtīgi mākslinieciskus projektus ar dažādiem sadarbības
partneriem, tādējādi piesaistot Liepājas pilsētai regulāru kultūras tūrisma plūsmu.
Liepājas pilsētas attīstības programma 2015.-2020.gadam un tās pielikums “Rīcību plāns 2015.-2020.gadam” izvirza
četras rīcībpolitikas un tām pakārtotās rīcības, kas ir cieši saistīts ar SIA “Liepājas teātris” darbības virzienu un
stratēģiskajiem mērķiem:
1. Vairot Liepājas īpašo devumu Latvijas un starptautiskajā kultūras telpā (mūzikas, teātra, vizuālās mākslas
u.tml. jomās, rīcība 1.3.3.(1.)).
2. Nodrošināt kultūras dzīves izaugsmes tendencēm atbilstošu un pievilcīgu kultūras infrastruktūru (rīcība
1.3.3.(3.)).
3. Paplašināt kultūrizglītības pakalpojumu piedāvājumu un pieejamību pamata un vidējās izglītības skolēniem
(rīcība 1.3.2 (3.)).
4. Atbalstīt mazākumtautību kultūras tradīciju saglabāšanu un veicināt starpkultūru pasākumu norisi (rīcība
1.3.2. (4.)).
Saskaņā ar 2021.gada 28.janvārī savstarpēji noslēgto deleģēšanas līgumu starp Liepājas pilsētas pašvaldību un SIA
“Liepājas teātris” ir izvirzīti sekojoši mērķi:
1.
Būt starptautiski konkurētspējīgam mākslas un kultūras centram, piedāvājot profesionālu dramatiskā
teātra programmu ar izkoptām muzikālajām tradīcijām ikvienam apmeklētājam.
2.
Radīt pieejamas plašai sabiedrībai daudzveidīgas un kvalitatīvas profesionālās teātra mākslas izrādes
gan stacionāri, gan viesizrāžu norises vietās, popularizējot Liepājas pilsētas vārdu un piesaistot
Liepājas pilsētai regulāru kultūras tūrisma plūsmu.
3.
Ar teātra mākslas starpniecību veicināt nacionālās identitātes un latviešu kultūras nostiprināšanu,
sabiedrības integrācijas procesus.
4.
Īstenot izglītojošus pasākumus un programmas bērnu un jauniešu personības izaugsmei, radot interesi
un izpratni par teātra mākslu.
5.
Pilnveidot un attīstīt augsti kvalificētu teātra trupu, kas profesionāli spēj skatītāju izglītot, likt viņam
domāt un just.
6.
Veicināt radošo industriju procesus, veidojot augstvērtīgi mākslinieciskus projektus ar dažādiem
sadarbības partneriem.

