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1) Ievads

LUX KINO BALVA apliecina Eiropas Parlamenta apņemšanos popularizēt kultūras vērtības
un veicina kultūras daudzveidību, veidojot ciešu saikni ar citām Eiropas politikas jomām. Pēc
Lisabonas līguma stāšanās spēkā Eiropas Parlamenta pilnvaras ir paplašinājušās — tādējādi
Eiropas Parlaments var pieņemt iniciatīvas ar spēcīgu simbolisku nozīmi.

Viena no šādām iniciatīvām bija arī Eiropas Parlamenta kino balvas izveide, kuru pirmoreiz
piešķīra 2007. gadā — Romas līguma noslēgšanas 50. gadskārtā.

LUX KINO BALVA katru gadu aktualizē filmas, kas nonāk Eiropas mēroga sabiedrisko
debašu uzmanības lokā. Kino kā kultūras plašsaziņas līdzeklis var būt ideāls veids, kā risināt
debates un apspriesties par Eiropu un tās nākotni. Papildus vēstījumam, ko atlasītās vai par
LUX KINO BALVAS saņemšanu konkurējošās filmas nodod skatītājiem, tajās tiek
atspoguļotas Eiropas kopīgās vērtības, liekot tās izzināt un apspriest, kā arī tiek pievērsta
uzmanība tādiem pārrobežu jautājumiem kā ekonomikas un sociālā krīze, imigrācija,
taisnīgums, solidaritāte, pilsoniskā brīvība un pamattiesības. Ikviena filma ļauj ielūkoties
eiropiešu dzīvē, ataino viņu pārliecību, šaubas un identitātes meklējumus. Filmas palīdz izplatīt
atšķirīgus uzskatus par dažiem būtiskiem sociāliem un politiskiem jautājumiem, kas ir aktuāli
mūsdienās, un tādējādi palīdz rosināt plašākas debates par eiropiešu identitāti un tās
daudzveidību.

Atbalstot Eiropas kino, Eiropas Parlaments un LUX KINO BALVA cenšas pieņemt
izaicinājumu atrast jaunus veidus, kā komunicēt ar ES iedzīvotājiem, padarot Eiropas kino par
vienu no spēcīgākajiem debašu atspulgiem, kuras risinās starp tūkstošiem cilvēku plurālistiskā
Eiropā.

Saskaroties ar pašreizējo ekonomikas, politisko un sociālo krīzi, kas apdraud arī mākslu,
kultūru un kino, LUX KINO BALVAS mērķis ir atbalstīt Eiropas jaunradi un daudzveidību.
Palīdzība un atbalsts Eiropas kino ir veids, kā pārvarēt aizvien pieaugošās fiziskās un
psiholoģiskās robežas, kas šķeļ Eiropu.

Kino ir viena no bagātākajām un stiprākajām kultūras izpausmēm, un ar to iespējams nojaukt
baiļu un nedrošības sienas, kas aptver mūsu dzīvi. Kino ir atspulgs, kurā mēs varam saskatīt,
cik daudz mums ir kopīgā un cik īpašas un interesantas ir mūsu atšķirības.



2) Pamatprincipi

Eiropas Parlaments kā kultūras daudzveidības atspoguļotājs

Kultūra un tās īpašais kinematogrāfiskais veids vēl aizvien ir jomas, kurās Eiropas Parlaments
efektīvi var komunicēt un tam arī ir jāturpina komunikācija ar Eiropas Savienības
iedzīvotājiem, lai nodrošinātu sev vēl lielāku atpazīstamību un iemantotu iedzīvotāju sapratni.
LUX KINO BALVA — oriģinālas Parlamenta iniciatīvas īstenošanas rezultāts — ir viens no
veidiem, kā šo mērķi sasniegt.

Eiropas Parlamenta apņemšanās veicināt kultūras vērtības

Kaut gan Eiropas Savienībai ir tikai atbalsta un koordinēšanas pilnvaras šajā jomā, Eiropas
Parlaments tradicionāli ir izvirzījis kultūru Kopienas tiesību aktu priekšplānā.
Viens no šīs apņemšanās pierādījumiem ir publiskā uzklausīšana, kas notika 2010. gada
27. oktobrī pēc Kultūras un izglītības komitejas iniciatīvas, par tematu “Kino un Eiropas
identitātes”, kā arī nesen, 2016. gada 10. oktobrī, organizētā uzklausīšana, klātesot Kenam
Loučam, Selīnai Skjammai un Andream Segrem, par tematu “Kāda loma Eiropas kino ir
rītdienas Eiropā?”.
Var minēt arī dažus citus piemērus — filmas vienlaicīga demonstrēšana, kas tika rīkota
Starptautiskā holokausta upuru atceres dienas pasākumā, piedaloties bijušajam EP
priekšsēdētājam Martinam Šulcam un Gezam Rērigam (2016. gada Oskara balva par labāko
filmu svešvalodā un LUX oficiālās atlases filma), vai filmas “MUSTANG” (“Mustangs”)
vienlaicīga demonstrēšana un debates 28 dalībvalstīs, atzīmējot LUX KINO BALVAS
10. gadadienu, kā arī EP deputātu piedalīšanās LUX KINO DIENU pasākumos un debatēs par
kultūru, digitālo darba kārtību u. c. jautājumiem nozīmīgos starptautiskos kinofestivālos.

Kino ir Eiropas kultūras modeļa centrs

Kino, atainojot dažādas interpretācijas par kultūras daudzveidību, parāda savu kultūras un
saimniecisko vērtību katrai sabiedrībai, kas vēlas ko ietekmēt gan savā valstī, gan ārpus tās
robežām. Kino ir kultūras veids, kas visvairāk var radīt piederības sajūtu dalītai telpai, šādā
veidā veicinot Eiropas garu. Kultūra ir cilvēciskā un politiskā aspekta apvienojums, un kino
atrodas tās centrā.

LUX KINO BALVA ir daļa no Eiropas Parlamenta saziņas stratēģijas.

LUX KINO BALVA ir līdzeklis, kas palīdz īstenot Eiropas Parlamenta komunikācijas politiku.

Uzticiet oficiālo atlasi un konkursu profesionāļu grupai, tādējādi nodrošinot LUX KINO
BALVAI māksliniecisku un kinematogrāfisku leģitimitāti!

3) Mērķi

- Padziļināt sabiedriskās debates par Eiropas Savienību un tās politikas virzieniem
- Atbalstīt Eiropas (kop)ražojumu izplatīšanu Eiropas Savienībā



Eiropas kultūras ainava ir ļoti sadrumstalota. Tikai dažiem māksliniekiem un darbiem ir iespēja
doties pāri robežām un atrast skatītājus ārpus dzimtenes. Kino nav izņēmums. Oriģinālvaloda,
kurā filma ir uzņemta, ir šķērslis filmu izplatīšanai daudzvalodīgā tirgū.
Pastāvīgi tiek veidots LUX KINO BALVAS katalogs, kurā iekļauj visās ES valodu versijās
pieejamas kvalitatīvas Eiropas filmas, tostarp mācību materiālus.

4) Atlases process

Kā filmas tiek atlasītas — atlases žūrija

Atlases žūrija — žūrija 20 cilvēka sastāvā no kino aprindām izraugās filmas LUX KINO BALVAS
oficiālajai atlasei un konkursam. Žūrijā ir producenti, izplatītāji, kinoteātru uzņēmumu
pārstāvji, kinofestivālu direktori un filmu kritiķi.
Eiropas Parlamenta Kultūras un izglītības komiteja apstiprina žūrijas locekļus. Katru gadu tā
nomaina trešdaļu locekļu. Tās filmas pārstāvis, kura LUX KINO BALVU ieguvusi iepriekšējā
gadā, ir ex officio žūrijas loceklis.

Atlases žūrijas locekļi ierosina filmas iekļaut LUX balvas oficiālajā atlasē / konkursā. Žūrijas
locekļi kopumā drīkst ierosināt ne vairāk kā 4 filmas un ne vairāk kā 2 filmas, kas atbilst to
valstspiederībai.
Filmas var iesniegt arī Eiropas Parlamenta deputāti un kinematogrāfijas profesionāļi.

Atlases žūrijas locekļi noskatās iesniegtās filmas un nosaka, kuras 10 filmas nonāk oficiālajā
atlasē, un pēc tam — 3 filmas, kas piedalās konkursā.

Atlases žūrija lēmumus pieņem, pamatojoties uz pilnīgu balsu vairākumu vai, ja tāda nav, uz
relatīvu balsu vairākumu, kas sasniegts balsojot.

Atlases žūrijas locekļiem, kas ir piedalījušies tādas konkursa filmas veidošanā vai komerciālā
izmantošanā, kuru tie, iespējams, ir ieteikuši konkursam, lūdz atturēties no galīgā balsojuma,
jo viņiem ir tiešas komerciālas intereses.

Locekļi dod solījumu saglabāt konfidencialitāti līdz oficiālajam paziņojumam par atlasi un par
konkursu.

5) Balsošanas procedūra un LUX KINO BALVAS pasniegšana Strasbūrā

Eiropas Parlamenta deputāti pieņem lēmumu par balvas ieguvēju un paziņo par to novembra
plenārsēdes laikā.

Saskaņā ar balsošanas procedūru katrs Eiropas Parlamenta deputāts var balsot tikai par vienu
filmu. Balsošanas procedūra ilgst vienu mēnesi.

Eiropas Parlamenta deputāti var skatīties filmas četros veidos:
- LUX teātrī, kas uz 2 nedēļām izveidots Eiropas Parlamentā (dienā tiek demonstrētas

2 filmas);
- atbilstošajā dalībvalstī LUX kino dienu pasākumu laikā, kurus organizē Eiropas

Parlamenta informācijas biroji;



- pieprasījumvideo platformā (video pieejams visiem Eiropas Parlamenta deputātiem,
ievadot paroli);

- DVD formātā (ļoti ierobežots skaits ierakstu, kas pieejami galvenokārt Kultūras
komitejas locekļiem un priekšsēdētāja vietniekiem).

Balsošanas procedūra noslēdzas dienā pirms balvas pasniegšanas ceremonijas. Tādējādi
balsošanas rezultāti nav zināmi līdz pat ceremonijai.

Pirms LUX KINO BALVAS pasniegšanas ceremonijas notiek žurnālistu seminārs, kura laikā
deputāti, eksperti un filmu direktori spriež par kinematogrāfiju Eiropā. Balvas pasniegšanas
ceremonija tiek rīkota Strasbūrā sesijas laikā, un parasti tā notiek pēc debašu beigām un pirms
balsojuma.

Trīs finālā iekļauto filmu direktori ir ielūgti uz balvas pasniegšanas ceremoniju un plenārsēžu
zāli.

Uzvarētāju paziņo Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs, kurš uzzina uzvarējušās filmas
nosaukumu tikai tad, kad atver aizzīmogoto aploksni.

Uzvarējušās filmas pārstāvis tiek lūgts īsi uzrunāt klātesošos plenārsēžu zālē.

No 2012. gada, kad sāka organizēt LUX KINO DIENAS, ir izveidots arī īpašs skatītāju
balsojums par labāko filmu. Balsojuma rezultātus paziņos gaidāmajā Karlovi Vari
Starptautiskā filmu festivāla laikā, kad tiks nosauktas filmas, kas iekļautas oficiālajā atlasē.

6) Filmu atbilstības kritēriji

Lai filma varētu saņemt LUX balvu, tai ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

1. tā ir mākslas filma vai arī radoša dokumentālā filma (var būt animēta);
2. tās ilgums ir vismaz 60 minūtes;
3. filma ir ražojums vai kopražojums, kas atbilst programmas “Radošā Eiropa”
apakšprogrammai MEDIA, un ir tapusi Eiropas Savienības valstī vai arī Islandē, Lihtenšteinā,
Norvēģijā;
4. ar tās palīdzību godina Eiropas vērtības visā pasaulē, parāda Eiropas tradīciju daudzveidību,
paskaidro, kā notiek Eiropas integrācijas process, un sniedz ieskatu Eiropas veidošanā;
5. filmas pirmizrāde festivālā/kinoteātrī notiek laikā no 1. jūnija līdz 31. maijam;
6. nedrīkst iesniegt filmas, kas ir apbalvotas ar pirmo vietu balvām “A” līmeņa festivālos
(Venēcijas, Sansebastianas, Berlīnes, Kannu, Karlovi Vari un Lokarno filmu festivālos).

7) LUX KINO BALVAS pamats un saistītie pasākumi

2010. gada jūlijā Parlaments sāka domāt par to, kāds varētu būt LUX KINO BALVAS pamats
nākotnē.

Šo plašo pārdomu mērķis bija uzlabot LUX KINO BALVAS atpazīstamību Eiropas kultūras
vidē un veikt pasākumus, lai pilnībā izmantotu visas iespējas, kuras tā var sniegt kā viens no
Parlamenta saziņas līdzekļiem, kā norādīts iestādes komunikācijas stratēģijā, ko Parlaments



apstiprināja 2010. gada 5. jūlijā, lai veicinātu politiskās debates, ko rosina tēmas, kas
atspoguļotas par balvas piešķiršanu konkurējošajās filmās.

Lai uzlabotu LUX KINO BALVAS atpazīstamību Eiropas kultūras vidē, ir jāmaina īstenošanas
noteikumi divos galvenajos veidos:
• padarot LUX KINO BALVU pieejamu sabiedrībai, taču vienlaikus saglabājot deputātu
līdzdalību;
• izvēršot triju konkursa filmu rādīšanas ciklu arī 28 dalībvalstīs, veidojot to kā

sabiedrisku pasākumu (LUX KINO DIENAS) un ar partnerību palīdzību paplašinot
mērķauditoriju.

Tādējādi būtu izpildīti priekšnosacījumi Eiropas publiskās telpas izveidei — tas nozīmē, ka
Eiropas iedzīvotājiem būtu iespēja apspriest vienu un to pašu tēmu (konkursa filmas) vienuviet
(kādā katras dalībvalsts pilsētā) vienā un tajā pašā laika periodā, veidojot politiskas debates
klātienē, kā arī internetā, tostarp sociālajos plašsaziņas līdzekļos. Būtu jāizmanto arī iespējas,
ko piedāvā svarīgākie filmu festivāli, lai veidotu kontaktu gan ar iedzīvotājiem, gan
profesionāļiem, kā noteikts Prezidija 17. jūnija lēmumā un apstiprināts 2010. gada 5. jūlijā.

Ar LUX KINO BALVU saistītajiem pasākumiem (LUX KINO DIENĀM) ir milzīgs potenciāls
veidot tiešu komunikāciju ar iedzīvotājiem dalībvalstīs.

Tādēļ attiecībā uz pasākumiem, kas paredzēti LUX KINO BALVAS pastiprinātai
popularizēšanai un kas saistīti ar Parlamenta apņemšanos sekmēt kultūras daudzveidību, jo
īpaši saistībā ar iestādes komunikācijas stratēģiju, ir apstiprināti šādi principi:

– ar LUX KINO BALVU saistīto pasākumu pārorientācija uz skatītājiem;
– decentralizēta publisku seansu un debašu organizēšana ar nolūku iesaistīt visas Eiropas
Savienības iedzīvotājus;
– ieguldījums pastāvīgu tīklu izveidē, galvenokārt kultūras jomā, un mērķauditorijas
paplašināšana, veidojot partnerības un sadarbojoties.

8) Ko LUX KINO BALVA piedāvā?

LUX KINO DIENU laikā visas trīs konkursa filmas tiek demonstrētas, nodrošinot tām subtitrus
ES oficiālajās valodās un digitālā kino komplektu, kas sagatavots visām ES dalībvalstīm.

LUX KINO BALVĀ ietilpst arī oriģinālvalodas versijas/versiju pielāgošana cilvēkiem ar
redzes vai dzirdes traucējumiem ne tikai filmas oriģinālversijā. LUX KINO BALVA arī veicina
filmas popularizēšanu dalībvalstīs.

LUX KINO BALVAI ir aizvien lielāka nozīme Eiropas filmu ražošanas atbalstīšanā. LUX
KINO BALVA ir palīdzējusi filmām atrast vietu tirgū un sasniegt plašu skatītāju loku, kas
citādi varbūt nebūtu iespējams.



9) LUX KINO BALVAS 2017. gada konkursa grafiks

Janvāris 31. janvāris: skatītāju balsojuma noslēgums par 2016. gada LUX balvas
filmām.1

Februāris 9.–19. februāris: Berlīnes filmu festivāls — saziņa ar kino jomas pārstāvjiem
par LUX kino balvu, atlases žūrijas noteikumiem, līgumiem ar tirdzniecības
aģentiem un paziņojuma par LUX ievietošana VOD platformās Eiropā.

Marts 9.–19. marts: 21. Sofijas filmu festivāls (Bulgārijā), 2016. gadā LUX kino
balvu saņēmušās filmas demonstrēšana.
22. marts: CULT komitejas koordinatoru sanāksme, atlases žūrijas
apstiprināšana un turpmākie pasākumi pēc sarunām — atlases žūrijas darba
sākšana.

Maijs Filmu demonstrēšana Eiropas dienas pasākumos visā Eiropā.
17.–28. maijs: Kannu kinofestivāls (dažādi paziņojumi plašsaziņas
līdzekļiem), informācija ieinteresētajām personām un plašsaziņas līdzekļiem
par LUX KINO BALVU stendā “Radošā Eiropa” (vēl jāapstiprina).

Jūnijs Atlases žūrijas sanāksme, lai pieņemtu lēmumu par 10 oficiālās atlases filmām
un 3 izraudzītajām konkursa fināla filmām.

Jūlijs 30. jūnijs – 8. jūlijs: Karlovi Vari kinofestivāls — tiks nosauktas oficiālajā
atlasē iekļautās 10 filmas un filma, kas saņēmusi visvairāk skatītāju
balsojumu; kino jomas speciālistu diskusiju grupa, kurā piedalās “Europa
Distribution” pārstāvji, programmas “Radošā Eiropa” apakšprogrammas
MEDIA Čehijā un Karlovi Vari Starptautiskā kinofestivāla pārstāvji;
darbseminārs “Europa Distribution” pārstāvjiem un citiem partneriem par
Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīvu.
20. jūlijs (vēl jāapstiprina):  Venēcijas kinofestivāla laikā — paziņojums
presei un projekta “28 Times Cinema” žūrijai par trim finālā iekļautajām
filmām.

Augusts un septembris
Venēcijas kinofestivāls — projekta “28 Times Cinema” rīkoto pasākumu
astotais cikls; trīs LUX kino balvas finālā iekļauto filmu demonstrēšana.

Oktobris 16. oktobris: jaunā LUX kino dienu pasākumu cikla atklāšana (EP
informācijas birojos un programmas “Radošā Eiropa” birojos) dalībvalstīs un
filmu demonstrēšana LUX teātrī, kas izveidots Yehudi Menuhin telpā
(konkursa 1. nedēļa: 16.–20. oktobris).
Iekšējais konkurss Eiropas Parlamentā (paziņojums, EP deputātu balsošana,
DVD).

Novembris LUX kino dienas centrā “Bozar” (8.–9. novembris; vēl jāapstiprina).

1 EP organizēti pasākumi; kopīgi pasākumi ar Eiropas Komisiju un/vai EFA.



6.–10. novembris: konkursa 2. nedēļa — filmu demonstrēšana EP deputātiem
LUX teātrī (Briselē).

15. novembris: LUX kino balvas piešķiršanas ceremonija un darbseminārs
plašsaziņas līdzekļiem. Paziņojums par jauno LUX Eiropas skatītāju balvu
Strasbūrā, klātesot Eiropas Kinoakadēmijas un Eiropas Komisijas pārstāvjiem
(vēl jāapstiprina).

Decembris 9. decembris: Eiropas Kino balvas piešķiršanas ceremonija Berlīnē.


