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Āktualitātes Eiropā.

Kas nozīmīgs kultūras telpai?



Piemērs - Rīga - 2014

Force majeure – vai tas vispār bija force 
majeure, ja salīdzinām ar šodienu un 
rītdienu?

Izaicinājums rast pieeju, kurā līdzsvarā 
atrastos šī brīža force majeure un pozitīvais, 
uzmundrinošais vēstījums



Eiropas Savienības prioritātes 5 gadiem

● Zaļais kurss Eiropai (Zaļā pakotne)

● Digitālajam laikmetam gatava Eiropa

● Ekonomika, kas strādā cilvēku labā

● Eiropeiska dzīves ziņa

● Jauns impulss Eiropas demokrātijai

● Spēcīgāka Eiropa pasaulē

Visās šajās prioritātēs ir liels potenciāls izmantošanai kultūras 

nozarē. 

(Eiropas Savienības prioritātes 2019.–2024. gadā. https://europa.eu/european-union/about-eu/priorities_lv;

2021 Commission work programme – key documents. https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-

key-documents_en )

https://europa.eu/european-union/about-eu/priorities_lv
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_en


Principi politikas ieviešanai

● Kompleksa pieeja – politikas jomu nav 

iespējams ielikt šauros «rāmjos»

● Savstarpējas papildināšanas princips –

pievienotā vērtība izpaužas dažādos 

sektoros

● Ilgtspēja

● Partnerība – [privāta-publiska] [lielie-

mazie spēlētāji] [dažādas sociālas 

grupas]

● Dzimumu vienlīdzība

● Iekļaušana

● LABA PĀRVALDĪBA

(12 Principles of Good Governance. 

https://www.coe.int/en/web/good-governance/12-principles )

«ES jābūt lielai lielās lietās un mazai 

mazajās. Tai jāatstāj ekonomikas un 

sociālās jomas spēlētājiem telpa 

elpošanai, radīšanai un inovācijai. 

Būs svarīgi iesaistīt pilsoņus, 

pilsonisko sabiedrību un sociālos 

partnerus, kā arī reģionālos un 

vietējos dalībniekus.»

EU strategic agenda 2019-2024

https://www.consilium.europa.eu/en/eu-strategic-agenda-2019-

2024/#group-EU-in-the-world-zh3uey0ErW

https://www.coe.int/en/web/good-governance/12-principles
https://www.consilium.europa.eu/en/eu-strategic-agenda-2019-2024/#group-EU-in-the-world-zh3uey0ErW


Piemērs – Zaļais 

kurss Eiropai

A European Green Deal.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-

2024/european-green-deal_en



Viedās pilsētas. Vieda dzīvošana
Smart cities. 

Cities using technological solutions to improve the management and efficiency.

of the urban environment. 

https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-

cities_en#:~:text=The%20Smart%20Cities%20Marketplace%20is%20an%20initiative%20supported,policy%20areas%20such%2

0as%20energy%2C%20mobility%20and%20 



Inovācijas – tradicionālās un sociālās
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/social_en

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/social_en


Izglītība – mūžizglītība – mācīšanās – mācīšana –

digitalizācija

EU policy in the field of adult learning. https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-adult-

learning_en

https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-adult-learning_en


Ilgtspējīgas attīstības mērķi
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


Dzimumu 

līdztiesība

Gender Equality Strategy 2020-2025

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-

fundamental-rights/gender-equality/gender-

equality-strategy_en



Sabiedrības 

veselība

Public health
https://ec.europa.eu/health/home_en

https://ec.europa.eu/health/home_en


Jaunatne

ES Jauniešu stratēģija 2019-

2027

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-

strategy_en

«Europe by creating 

more and equal 

opportunities for them 

in education and the 

labour market and by 

promoting their active 

citizenship, social 

inclusion and 

solidarity».

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en


Demokrātijas jaunas formas

● Līdzdalība

● Kopienu iniciatīvas

● Tehnoloģiju izmantošana

● Tīklošanās

● ……

Viena no lielajām EK prioritātēm: 

A new push for European democracy.

Nurturing, protecting and strengthening our democracy.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_en

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_en


Kaimiņi – tuvi un tāli -

Spēcīgāka Eiropa pasaulē



Caurviju tēmas – daži piemēri

● Demokrātija – viedie risinājumi – jaunatne

● Demokrātija – jaunatne – izglītība – kaimiņi

● Zaļais kurss – viedais dzīves veids – sociālās inovācijas – sabiedrības 

veselība

● Ilgtspējīgas attīstības mērķi – sociālās inovācijas – kaimiņi

● Sociālās inovācijas – jaunieši

● Industriālā politika (‘aizsargāt-sagatavot-pārveidot’ paradigma) – inovācija –

dizains

● Zaļais kurss – Digitāla Eiropa – Industriālā politika – viedie risinājumi



PALDIES


