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Eiropas Savienības moto 
“Vienoti dažādībā”



Eiropas Savienības rīcība kultūras jomā papildina

dalībvalstu kultūras politiku dažādos jautājumos, 

risinot kopīgos izaicinājumus, kā piemēram digitālās 

transformācijas kultūrā, kultūras un radošā sektora 

inovāciju spēju stiprināšana

Kultūra – ES dalībvalstu ekskluzīvā 
kompetence



- Veiksmīgākā un vislabāk zināmā ES iniciatīva

- Aizsākās 1985.gadā, statuss piešķirts vairāk 

nekā 50 pilsētām

- Katru gadu divas pilsētas no divām dažādām 

ES valstīm 

- Mērķi: atspoguļot, izcelt Eiropas kultūras 

daudzveidību un kopējās kultūras iezīmes, 

stiprināt eiropiešu piederību kopīgai kultūras 

telpai. Paplašināt kultūra ieguldījumu pilsētu 

attīstībā

- Rīga 2014. Latvijas pilsēta 2027 - ???

Eiropas Kultūras 

galvaspilsēta



Lisabonas līgums (2007) kultūrai piešķir lielu nozīmi 

Viens no galvenajiem ES mērķiem 

- “respektēt savu bagātīgo kultūru un valodu daudzveidību un 

nodrošināt Eiropas kultūras mantojuma aizsardzību un sekmēšanu”

Eiropas Savienībai

- jāveicina dalībvalstu kultūru uzplaukums, respektējot to nacionālās 

un reģionālās atšķirības un pievēršot uzmanību kopīgajam kultūras 

mantojumam

- jārosina dalībvalstu sadarbība un jāatbalsta un jāpapildina to    

rīcība attiecībā uz zināšanu par Eiropas tautu kultūru un vēsturi 

pilnveidošanu

- jāveicina nekomerciālās kultūras apmaiņu un darbību mākslā un 

literatūrā, arī audiovizuālā jomā

- jāsekmē sadarbību ar trešajām valstīm un kompetentajām   

starptautiskajām organizācijām



Atbilst Eiropas vadītāju aicinājumam darīt vēl 

vairāk, lai ar kultūras un izglītības palīdzību 

veidotu saliedētu sabiedrību un piedāvātu 

redzējumu par pievilcīgu Eiropas Savienību. 

Tā mērķis ir izmantot visu kultūras potenciālu, 

lai palīdzētu veidot iekļaujošāku un taisnīgāku 

Savienību, atbalstot inovāciju, jaunradi, 

ilgtspējīgu nodarbinātību un izaugsmi.

Jauna ES dienas 

kārtība kultūrai (2018)



3 stratēģiskie mērķi ar sociālo, ekonomisko 

un ārējo dimensiju: 

1. kultūras un kultūru daudzveidības iespēju

izmantošana sociālās kohēzijas un labklājības

veicināšanā

2. kultūrā balstītā radošuma nostiprināšana un 

pielietošana izglītībā, inovācijās, nodarbinātībā 

un izaugsmē 

3. starptautisko kultūras sakaru stiprināšana

Jauna ES dienas 

kārtība kultūrai (2018)

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&from=EN



Prioritātes daudzgadu darba plānam 

(2019-2022)

1. Kultūras mantojuma ilgtspēja

2. Kohēzija un labklājība

3. Ekosistēma mākslinieku, kultūras jomas un

radošo nozaru darbinieku un Eiropas satura

atbalstam

4. Dzimumu līdztiesība

5. Starptautiskie kultūras sakari

6. Kultūra kā ilgtspējīgas attīstības virzītājspēks

Jauna ES dienas 

kārtība kultūrai (2018)

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG1221(01)&from=LV



1. Eiropas kultūras atveseļošanās no COVID19 

krīzes

2. Mākslīgais intelekts: ietekme un iespējas kultūrā

3. Kultūra Eiropas «zaļā kursa» īstenošanā

4. Eiropas Kultūras mantojuma gada rezultātu 

ilgtspēja

5. Digitālās transformācijas kultūras un radošajā 

sektorā

6. Eiropas radošo profesionāļu status un sociālā 

aizsardzība

Eiropas Parlamenta 

Kultūras un Izglītības komitejas prioritātes kultūrai



Budžets 2021-2027: 1,64 vai 2,8 miljardi EUR?

Līdz šim 1,4 miljardi EUR

Kultūrai

- starptautiskiem sadarbības projektiem

- Eiropas tīkliem, kuru mērķis ir sniegt kultūras kopienai specifiskas prasmes un pieredzi, 

starptautiskās sadarbības un jaunas profesionālās iespējas

- Eiropas platformām, kas veicina mākslinieku mobilitāti un atpazīstamību

- daiļliteratūras darbu (kopumu) tulkošanai un popularizēšanai

Audiovizuālajiem MEDIJIEM

atbalsts filmu un televīzijas projektiem, kinoteātru tīkliem, filmu festivāliem,

auditorijas attīstībai, apmācībām, piekļuvei tirgiem, izplatīšanai, videospēļu

izstrādei, izplatīšanai tiešsaistē un starptautiskajiem kopražojumu fondiem 

Finanšu garantija mazo tirgus dalībnieku piekļuvei banku kredītiem, 

ko pārvalda Eiropas Investīciju fonds

Finansējums pētījumu, analīžu un datu vākšanai 

ES programma “Radošā Eiropa” 



ES Atveseļošanās plāns

ES Kohēzijas fonds

ES Reģionālās attīstības fonds

ES Sociālais fonds

ES Investīciju fonds

ES Programma «Apvārsnis»

ES programma Erasmus+ t.sk. atbalsts izglītības, jaunatnes, 

apmācības projektiem 

ES programma «Eiropa pilsoņiem

ES Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds 

ES Lauku attīstības programmas

ES Pārrobežu programma u.s.

”

Citas atbalsta iespējas kultūrai



Eiropas mantojuma zīme

- Ieviesa 2005. gadā kā vairāku dalībvalstu iniciatīvu

- Virsmērķi ir stiprināt starpkultūru dialogu un Eiropas 

iedzīvotāju piederības sajūtu Savienībai. 

- Tiek izraudzīti objekti, kuriem ir liela simboliskā 

vērtība, ņemot vērā to lomu Eiropas un Eiropas 

Savienības vēsturē un kultūrā un to saistību ar 

demokrātijas principiem un cilvēktiesībām

- Pašlaik šis statuss ir piešķirts 48 objektiem 19 ES 

valstīs. Latvijā - ēku kompleksam “Trīs brāļi”

https://www.nkmp.gov.lv/lv/eiropas-mantojuma-zime



Paldies!

Laiks jautājumiem


