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KOPSAVILKUMS 
 

Šis pētījums ir atbilde uz Eiropas Parlamenta aicinājumu veikt visaptverošu novērtējumu 

par ilgtermiņa iedarbību, ko rada Eiropas kultūras galvaspilsētu (EKG) programmas 

pasākumu rīkošana. Tā galvenais mērķis ir izskatīt plašo publikāciju klāstu par pilsētām, 

kas kļuvušas par Eiropas kultūras galvaspilsētām, nolūkā apzināt izplatītākās panākumu 

stratēģijas, pārskatīt pierādījumus par ietekmi un ilgtermiņa iedarbību kultūras, 

ekonomikas, sabiedrības un politikas aspektā un izprast galvenās tipiskās grūtības. 

 

Galvenie secinājumi 

Vēsture un attīstība 

 

EKG programmas darbības satvara un tiesiskā regulējuma paplašināšanos ES līmenī var 

iedalīt trīs posmos.  

 

 1. posmā (1985–1996) pilsētu izvirzīšanu uzskatīja par starpvaldību darbību, tai 

nebija tiesiskā regulējuma. Pilsētu parasti izvirzīja attiecīgā dalībvalsts, un 

vairumam trūka laika finansēt vai izstrādāt īpaši ar EKG saistītas iniciatīvas. 

 

 2. posmā (1997–2004) no 1998. gada tika ieviesti atlases kritēriji un piedāvājumu 

iesniegšanas termiņi, līdz ar to ievērojami palielinot pilsētu vērienīgos mērķus un to 

spējas veidot īpašas EKG programmas. Programma kļuva pazīstamāka, jo tika 

iekļauta galvenajā(-ās) ES kultūras programmā(-ās). 

 

 3. posmā (2005–2019) programma pirmoreiz ieguva tiesisko regulējumu, kļūstot 

par Kopienas rīcību ar oficiāliem Eiropas dimensijas kritērijiem. Šajā laikposmā ir 

precizēti un nostiprināti atlases, pārraudzības un novērtēšanas procesi.  

 

2013. gadā Eiropas Parlaments, Ministru padome un Eiropas Komisija atjaunināja tiesisko 

regulējumu nākamajam EKG posmam no 2020. līdz 2033. gadam. 

 

Piedāvājumu iesniegšanas pieejas 

 

Programmai Eiropā kļūstot aizvien pazīstamākai, pats piedāvājumu iesniegšanas process 

jau ir kļuvis par nozīmīgu EKG programmas posmu, kura laikā daudzas pilsētas sīvi 

sacenšas par izvirzīšanu valsts līmenī. 

 

Vispārīgi raugoties, mērķi, ko sekmīgie kandidāti min visbiežāk, ir kultūras nozares 

spēju/vēriena palielināšana izraudzītajā pilsētā un pilsētas atpazīstamības un kultūras 

pievilcības palielināšana. Citi mērķi, kas uzsvērti izraudzītajos piedāvājumos, ietver EKG kā 

“katalizatora” izmantošanu ekonomikas un sabiedrības attīstības nolūkos. 

 

Par izraudzīto piedāvājumu priekšrocībām galvenokārt uzskata plašu apspriešanos ar 

ieinteresētajām personām un to atbalstu piedāvājuma priekšlikumam, ierosināto investīciju 

līmeni un augstvērtīgu māksliniecisko programmu. Tomēr piedāvājumos bieži trūkst 

spēcīgas Eiropas dimensijas. 
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Organizatoriskās pieejas un panākumu stratēģijas 

 

Rīkošanas procesa profesionalizācijas dēļ laika gaitā ir izveidojušās tipiskas panākumu 

stratēģijas, ko nu jau izmanto vairums pilsētu. Dažas no ievērojamākām pieejām ir šādas:  

 

 iedvesmojoša redzējuma izveide, lai pārveidotu pilsētu, izmantojot EKG statusu kā 

katalizatoru kultūras, sabiedrības un tēla pārmaiņām; 

 

 EKG izmantošana, lai sekmētu starpnozaru plānus, kuru mērķis ir izveidot vai mainīt 

iespaidu par pilsētu un dažkārt tās apkārtējo reģionu; 

 

 līdzsvarota tematisku gada pasākumu klāsta izveide, bieži atsevišķu sezonu veidā, lai 

palīdzētu sadalīt resursus un koordinēt mārketinga prioritātes; 

 

 vispirms strauja plašam iedzīvotāju lokam paredzētu pasākumu attīstība un pēc tam 

pastāvīgi centieni uzrunāt pēc iespējas daudzveidīgu auditoriju, papildinot tos ar 

stratēģiskām un labi finansētām sociālajām programmam. 

 

Šīs kopīgās iezīmes vedina domāt par “EKG darbību stilu”, kam nāktu par labu oficiāla 

pārveide par kopīgu “EKG zinātību”, lai varētu efektīvāk nodot zināšanas 

 

Iedarbība un ietekme 

 

Lai gan, paplašinoties pilsētu mērķiem, ietekme, par ko ziņots, ir kļuvusi lielāka un 

redzamāka, ne vienmēr tai ir pierādījumi. Drošāki pierādījumi ir turpmāk norādītajām 

pozitīvas ietekmes jomām. 

 

Ietekme uz kultūru un tēlu 

 

 Programmai var būt ievērojama ietekme, nostiprinot tīklus, sākot jaunu sadarbību, 

veicinot jauna darba turpināšanu un palielinot kultūras nozares spējas un vērienu. 

 

 Daudzas izraudzītās pilsētas, kas ir maz zināmas (vai pat ar negatīvu tēlu), ir 

piedzīvojušas tēla atdzimšanu un sekmīgi pārveidojušās par kultūras centriem. 

 

Sociālā ietekme 

 

 Pozitīvākā programmas sociālā ietekme skar vietējo iedzīvotāju priekšstatus par pilsētu 

un viņu lepnuma sajūtu. 

 

 Citos veidos ietekme izpaužas arī kā kultūras auditorijas daudzveidības palielināšanās 

vai auditorijas paplašināšanās EKG gada laikā. 
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Ekonomiskā ietekme 

 

 Programma lielā daļā pilsētu ir būtiski ietekmējusi īstermiņa un vidēja termiņa tūrisma 

tendences. Savukārt tas var ievērojami ietekmēt pilsētas ekonomiku. 

 

Pierādīt ietekmi citās jomās ir grūtāk, taču tas daļēji izskaidrojams ar to, ka attiecīgās 

izpētes metodes ir sarežģītākas. Šī EKG ietekmes joma nākotnē, domājams, vēl attīstīsies, 

jo tiek izstrādāti jauni veidi, kā piesaistīt sabiedrību (piemēram, brīvprātīgā darba un 

mācību iespējas). Lielākas ietekmes potenciāls ir arī Eiropas dimensijai, jo īpaši kopš 

precizētu kritēriju un lielāka pārraudzības atbalsta ieviešanas. 

 

Grūtības un šķēršļi 

 

Sākotnējās grūtības, kas lielākoties jau pārvarētas, pateicoties regulējumam, 

profesionalizācijai un gūtajai pieredzei, ir, piemēram, šādas:  

 

 nepietiekama plānošana vai pieejas ar zemu ilgtspēju; 

 

 pretrunīga komunikācija un vājas mārketinga un zīmolveides stratēģijas.  

 

Savukārt citas grūtības ir laika gaitā pārveidojušās vai pastāv joprojām, piemēram:  

 

 EKG spējas nākt klajā ar skaidru redzējumu, kas var nodrošināt vietējo līdzdalību;  

 

 labs kultūras, sociālo un ekonomikas programmu līdzsvars. 

 

Eiropas dimensijas prasība sagādā īpaši lielas grūtības (neraugoties uz ES finansētas 

pārraudzības un novērtēšanas palielināšanos) — izraudzītās pilsētas reti izpilda sākotnējā 

piedāvājumā solīto vai saskaras ar grūtībām pierādīt panākto, jo attiecīgajā jomā datu 

ieguves metodes vēsturiski bijušas nepilnīgas, un vietēji plāni dominē pār starptautiskiem 

centieniem. 

 

Cits liels šķērslis ir oficiālas zināšanu nodošanas trūkums EKG starpā. Neoficiāli EKG 

organizatoru tīkli tiek augsti vērtēti kā tiešas pieredzes avoti, un kopš 2005. gada ir aizvien 

vairāk publicētu pētījumu, daudz izmantoti salīdzinoši pētījumi. Taču vairumam 

novērtējumu trūkst nepārtrauktības, un pieejamo pierādījumu kvalitāte un salīdzināmība 

kopumā ir zema. 
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Secinājumi un ieteikumi 

 

EKG programma ir nopietns starptautisks pasākums, kas var ietekmēt lielu kultūras 

pasākumu rīkošanas tendences, taču tā patiesās vērtības noteikšanai vajadzīgs labāk 

koordinēts novērtējums. Turpmāk norādīti daži galvenie pētījuma ieteikumi. 

 

EKG organizatoriem 

 Skaidra EKG redzējuma centrā jābūt kultūras mērķim, par ko vienojušās galvenās 

ieinteresētās personas; tas panākams, vai nu sasaistot to ar esošām kultūras 

stratēģijām, vai izmantojot EKG kā platformu jaunai kultūras stratēģijai. 

 

 Jānodrošina, ka rīkotāju galvenais personāls izprot šo redzējumu, pirms sākta plašāka 

komunikācija, kurā būtu jāizvairās no nereālistisku priekšstatu radīšanas sabiedrībā. 

 

 Vietējiem politiķiem centrāla loma jāieņem EKG popularizēšanā, nevis darbībās; 

jānodrošina pārredzamība sabiedrībai; jālīdzsvaro mākslinieciskā neatkarība un 

vajadzība iekļaut un pārstāvēt dažādas sabiedrības daļas. 

 

 Jāsaprot, ka dažādos pasākuma posmos var būt vajadzīgas dažādas prasmes, un laikus 

jārēķinās, ka darbinieki var aiziet no darba. 

 

 Jāatbalsta EKG mantojuma izmantošana pēc pasākuma beigām, izveidojot pārejas 

posma darba grupu, kas pārvalda nodošanu pilsētas ieinteresētajām personām. 

 

 Jāsāk vietējas diskusijas par Eiropas dimensijas vērtību un jāskata saiknes starp vietējo 

un Eiropas kultūru, nevis jāizstrādā plāni katrai atsevišķi. 

 

EKG organizatoriem un pētniekiem 

 Jāatbalsta zināšanu nodošana, nodrošinot augstvērtīgus datus, kas attiecas uz 

Komisijas noteiktu kopīgu rādītāju klāstu. 

 

Eiropas Komisijai 

 Jāveicina EKG personāla pastāvība un jāiesaka, ka galvenajam personālam jāturpina 

darbs sešus līdz divpadsmit mēnešus pēc pasākuma beigām, taču vajadzīga arī 

gatavība pārmaiņām, lai katrā rīkošanas procesa posmā būtu pieejamas attiecīgās 

prasmes. 

 

 Jāizveido kopīgs indikatoru klāsts un kopīga datu vākšanas sistēma.  

 

 Jāapsver iespēja piešķirt daļu ES dotāciju finansējuma EKG pētniecībai, lai visi rīkotāju 

dati ietvertu datus, kas saistīti ar programmas ietekmi un mantojumu plašākā, ne tikai 

vietējās vides kontekstā. 

 

 Jāizveido centralizēts EKG dokumentācijas centrs drošai datu arhivēšanai. 

 

Eiropas Komisijai, Parlamentam un Padomei 

 Jāpārveido oficiāli ieteikumi, lai tiekšanās darboties neatkarīgi no politikas nebeigtos ar 

politisku pasivitāti. 

 

 Pašreizējie Eiropas dimensijas kritēriji jāpapildina ar stimulu sākt vietējas diskusijas. 

 

 Jāiesaka plašāks ar Eiropas dimensiju saistītu rādītāju klāsts un jāpieprasa gan 

kvantitatīvi, gan kvalitatīvi pārskati par attiecīgajiem rezultātiem. 

 

 


