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Tiesiskais ietvars

❖ Ministru kabineta 2020.gada 28. jūlija 
noteikumi „Kārtība, kādā piešķir Eiropas 
kultūras galvaspilsētas nosaukumu 
2027. gadam”;

❖ Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014.gada 16.aprīļa lēmums par Eiropas 
Savienības notikumu „Eiropas kultūras 
galvaspilsēta” no 2020. līdz 2033.gadam;

❖ Eiropas Komisijas vadlīnijas dalībvalstīm, 
kuras organizē Eiropas kultūras galvaspilsētas 
atlasi.
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Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma 
piešķiršanas atlases laika grafiks
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Pieteikumu iesniegšana
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Iesniedz:
❖ Latvijas Republikas pilsētas 

pašvaldība,
❖ pilsētas pārvalde,
❖ novada pilsētas vai novada 

pašvaldība.

Izstrādā
Eiropas kultūras 

galvaspilsētas programmu 
laika posmam no 

01.01.2027.-31.12.2027

Kritēriji:
❖ Ieguldījums ilgtermiņa 

stratēģijā;
❖ Eiropas dimensija; 
❖ Kultūras un mākslas saturs; 
❖ Izpildes spēja; 
❖ Sabiedrības iesaiste; 
❖ Pārvaldība. 

Uzsaukums
Publicēts 04.08.2020.

Iesniegšanas temriņš:
04.06.2021.



Organizatoriskās pieejas un panākumu 
stratēģijas 

Iedvesmojoša redzējuma izveide – EKG kā 
katalizators kultūras, sabiedrības un tēla 
pārmaiņām;

Starpnozaru plāni – mērķis izveidot vai mainīt 
iespaidu par pilsētu, tās apkārtējo reģionu;

Līdzsvarota tematisku gada pasākumu 
klāsta izveide – resursu sadalīšana, 
koordinētas mārketinga prioritātes;

Pasākumu attīstība – vispirms strauja plašam 
iedzīvotāju lokam paredzētu pasākumu attīstība 
un pēc tam pastāvīgi centieni uzrunāt pēc 
iespējas daudzveidīgu auditoriju



Eiropas kultūras galvaspilsētas sniegtās 
iespējas: ietekme uz kultūru un tēlu, 
sociālā ietekme



Ieejas maksa Rīga2014 

pasākumos (%)



Eiropas kultūras galvaspilsētas sniegtās 
iespējas: ekonomiskā ietekme



Eiropas kultūras galvaspilsētas sniegtās 
iespējas: kapacitātes stiprināšana



Kapacitātes stiprināšana – iespēja strādāt pie liela apjoma
starptautiskas kultūras programmas veidošanas un īstenošanas.



Informācija

❖ Informatīvais seminārs 23.09.2020. (13 pilsētu dalība)

❖ Vebināri
❖ Kultūrā balstīta pilsētas attīstība;

❖ Eiropas dimensija;

❖ Koprade;

❖ Atvērta, kvalitatīva un iekļaujoša kultūrtelpas;

❖ Starptautiskās kultūras sadarbības labā prakse.

Papildu informācija:

❖ www.km.gov.lv/lv/kultura/eiropas-kulturas-galvaspilseta

❖ Kultūras ministrija pasts@km.gov.lv

❖ Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras 
ģenerāldirektorāts 

EAC-ECOC@ec.europa.eu
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Paldies!

Uldis Zariņš, 

Kultūras ministrijas 

valsts sekretāra vietnieks kultūrpolitikas jautājumos

04.08.2020, Rīga


