Nolikums
Konkurss par 2027. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu Latvijā
Kultūras ministrs, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Lēmumu
Nr. 445/2014/ES, ar ko izveido Savienības rīcību “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020.
līdz 2033. gadam un atceļ Lēmumu Nr. 1622/2006/EK (turpmāk tekstā – “lēmums”), izdod šo
nolikumu konkursam par 2027. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu Latvijā.

1. pants
Ievada noteikumi
1. Šajā nolikumā ir noteikti noteikumi konkursa kārtībai 2027. gada Eiropas kultūras
galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanai Latvijā un it īpaši atlases procedūrai izveidotās
ekspertu žūrijas (turpmāk tekstā – “žūrija”) sastāvs, dalība šādā žūrijā un žūrijas darbības.
2. Žūrija vienojas par priekšatlasē atlasīto kandidātpilsētu sarakstu un pēc galīgās atlases
sanāksmes iesaka vienu pilsētu Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanai,
izņemot gadījumu, kad tiek uzskatīts, ka nav tādas pilsētas, kas atbilstu visiem kritērijiem.
3. Struktūra, kas ir atbildīga par konkursa organizēšanu un vadīšanu (turpmāk tekstā –
“vadošā iestāde”), ir Kultūras ministrija.

2. pants
Žūrijas sastāvs
1. Žūrijā ir divpadsmit locekļu. Eiropas institūcijas un struktūras ieceļ desmit žūrijas locekļus;
Eiropas Parlaments, Padome un Eiropas Komisija katra izvēlas trīs žūrijas locekļus un
Reģionu komiteja izvēlas vienu žūrijas locekli. Kultūras ministrs ieceļ divus žūrijas locekļus
saskaņā ar vadošās iestādes procedūru un saziņā ar Eiropas Komisiju.
2. Žūriju vada priekšsēdētājs, kuru prombūtnes laikā aizvieto priekšsēdētāja vietnieks.
Priekšsēdētājam ir jābūt vienam no Eiropas institūciju un struktūru ieceltajiem žūrijas
locekļiem.
3. Priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ieceļ žūrijas locekļi priekšatlases sanāksmes
sākumā, vēlams, saskaņā ar vienprātības principu.
4. Ja nav iespējams panākt vienprātību, organizē balsošanu. Priekšsēdētāju un priekšsēdētāja
vietnieku ievēl aizklāti. Balsošanas biļetenus nodrošina vadošā iestāde, kas vada un uzrauga
balsošanu. Par priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku ieceļ kandidātus, par kuriem ir
balsojis klātesošo žūrijas locekļu vairākums.
5. Ja neviens kandidāts nesaņem žūrijas locekļu vairākuma balsis pirmajā balsošanas kārtā,
organizē otro balsošanas kārtu, kurā balso par tiem diviem kandidātiem, kas pirmajā
balsošanas kārtā saņēmuši visvairāk balsu.
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3. pants
Dalība žūrijā
1. Žūrijas locekļus nav iespējams aizvietot, izņemot gadījumus, kas ir paredzēti turpmāk
4. punktā.
2. Par žūrijas locekļiem ieceļ Savienības pilsoņus. Žūrijas locekļi darbojas kā neatkarīgas
privātpersonas, nevis kādas organizācijas vārdā. Viņiem jābūt ievērojamai pieredzei un
speciālajām zināšanām kultūras jomā, pilsētu kultūras attīstībā vai pasākuma “Eiropas
kultūras galvaspilsēta” organizēšanā, vai līdzīga veida vai mēroga starptautiska kultūras
pasākuma organizēšanā. Viņiem ir arī jāspēj atvēlēt pienācīgu darba dienu skaitu darbam
žūrijā. Vadošās iestādes darbinieki nevar būt žūrijas locekļi.
3. Žūrijas locekļi gan pirms priekšatlases sanāksmes, gan pirms galīgās atlases sanāksmes
paraksta goda deklarāciju par to, ka viņiem nav faktiska vai potenciāla interešu konflikta
saistībā ar tām kandidātpilsētām, kuras ir pieteikušās Eiropas kultūras galvaspilsētas
nosaukumam. Vadošā iestāde saglabā katra žūrijas locekļa deklarācijas oriģināleksemplāru.
4. Žūrijas locekļiem ir jāziņo par tādām pārmaiņām viņu profesionālajos vai privātajos
pienākumos, kas var radīt faktisku vai potenciālu interešu konfliktu saistībā ar konkrētu
kandidātpilsētu. Šāda žūrijas locekļa paziņojuma gadījumā vai gadījumā, ja tiek atklāts šāds
interešu konflikts, šis žūrijas loceklis atkāpjas un attiecīgā Savienības institūcija vai struktūra,
vai dalībvalsts nomaina šo žūrijas locekli uz atlikušo pilnvaru laiku saskaņā ar atbilstošu
procedūru.
5. Saistībā ar atlases procedūru kultūras ministra iecelto žūrijas locekļu dalība žūrijā tiek
pārtraukta šādos gadījumos:
a) tiek pabeigta atlases procedūra;
b) žūrijas loceklis atkāpjas no dalības žūrijā;
c) tiek izbeigta dalība žūrijā;
d) žūrijas locekļa nāves gadījumā.
6. Ministrs(-e) var atsaukt žūrijas locekli, ko viņš(-a) ir iecēlis(-usi), ja šis žūrijas loceklis:
a) nepiedalās pirmajā konkursa kārtā un nav sniedzis pietiekamu rakstveida
paskaidrojumu par to;
b) neievēro informācijas neizpaušanas prasības, kas noteiktas šo noteikumu 4. pantā;
c) neatkāpjas interešu konflikta atklāšanas gadījumā. Šādā gadījumā ministrs(-e) var
iecelt aizvietotāju, ja uzskata šādu rīcību par atbilstošu.

4. pants
Žūrijas sanāksmes
1. Vadošā iestāde sasauc žūrijas sanāksmes. To pilsētu pārstāvjiem, kas ir atsaukušies
uzaicinājumam iesniegt pieteikumus (turpmāk tekstā – “uzaicinājums”), nosūtot pieteikumu
uzaicinājumā noteiktajā termiņā, izsūta rakstveida ielūgumus uz pirmo atlases kārtu. Pilsētas,
kuras žūrija ir atlasījusi priekšatlasē, tiks aicinātas piedalīties galīgajā atlasē, izmantojot
aicinājumu iesniegt papildinātu un pārstrādātu pieteikumu.
2. Vadošā iestāde sniedz visu tehnisko un loģistisko palīdzību, kas nepieciešama žūrijas
darbam sanāksmju laikā.
3. Žūrijas sanāksmes nav atklātas. Vadošās iestādes un Eiropas Komisijas pārstāvjiem ir
tiesības piedalīties žūrijas sanāksmēs novērotāju statusā. Citas personas var tikt uzaicinātas
piedalīties sanāksmē, ja tam piekrīt visi klātesošie žūrijas locekļi.
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4. Žūrijas priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks priekšsēdētāja prombūtnes laikā vada
sanāksmi un ir atbildīgs par procedūru īstenošanu.
5. Balsošana žūrijā ir aizklāta. Balsošanas biļetenus nodrošina vadošā iestāde, kas vada un
uzrauga balsošanu.
6. Žūrijas locekļi pirms galīgās atlases nedrīkst izpaust informāciju, kas saistīta ar atsevišķiem
pieteikumiem un žūrijas ieteikumiem attiecībā uz pilsētu kandidatūrām. Tomēr priekšsēdētājs
vai priekšsēdētāja vietnieks žūrijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā pēc priekšatlases
sanāksmes var atbildēt uz kandidātpilsētu mutiskiem pieprasījumiem.
7. Žūrijas darba valoda ir angļu valoda.
8. Pēc katras žūrijas sanāksmes no žūrijas locekļu vidus izraudzīts ziņotājs sagatavo ziņojumu
angļu valodā, un šo ziņojumu apstiprina visi žūrijas locekļi.

5. pants
Priekšatlase
1. Vadošā iestāde nosūta no kandidātpilsētām saņemtos pieteikumus visiem žūrijas
dalībniekiem un Eiropas Komisijai.
2. Vadošā iestāde aicina kandidātpilsētas nosūtīt delegāciju uz tikšanos ar žūriju priekšatlases
sanāksmē. Pilsētas var brīvi izlemt to, kuras personas tiks sūtītas pārstāvēt pilsētas
kandidatūru, ar nosacījumu, ka delegācija nedrīkst būt lielāka par 10 personām. Pilsētas var
ņemt līdzi savu tehniķi. Šādā gadījumā tehniķis netiks uzskatīts par delegācijas locekli, ja vien
viņš neuzstājas tikšanās laikā.
3. Priekšatlases sanāksme notiek dažas nedēļas pēc noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa
beigām.
4. Tikšanās sastāv no šādām daļām:
a) katras kandidātpilsētas mutiskas prezentācijas, kurā klātesošie tiek iepazīstināti ar
pilsētas kandidatūru un kura nav ilgāka par 45 minūtēm;
b) jautājumu/atbilžu sesijas starp žūriju un katru kandidātpilsētu, kas nav ilgāka par
60 minūtēm.
5. Tikšanās darba valoda ir latviešu valoda un angļu valoda, un vadošā iestāde nodrošina
sinhrono tulkošanu.
6. Žūrijai ir aizliegts apmeklēt kandidātpilsētas pirms priekšatlases sanāksmes.
7. Žūrija novērtē kandidātpilsētas, pamatojoties uz to pieteikumu un tikšanās laikā saņemtās
informācijas atbilstību lēmumā noteiktajiem mērķiem un kritērijiem.
8. Pēc tikšanās žūrija apspriež katras pilsētas labās īpašības un vienojas par to kandidātpilsētu
sarakstu, kuras tiks aicinātas pārstrādāt un papildināt savu pieteikumu atlases fāzē. Žūrija
izvirza tikai tās pilsētas, attiecībā uz kurām tā uzskata, ka tām ir reālas izredzes saņemt žūrijas
ieteikumu galīgās atlases posmā.
9. Žūrijai ir jācenšas panākt vienprātību par priekšatlasē atlasāmajām pilsētām. Ja nav
iespējams panākt vienprātību, lēmumu par priekšatlasē atlasīto pilsētu sarakstu pieņem
balsojot. Katrs žūrijas loceklis balso par vai pret katras kandidātpilsētas iekļaušanu
priekšatlasē atlasīto kandidātpilsētu sarakstā. Lēmumu par to, vai pilsēta ir iekļaujama
priekšatlases sarakstā, pieņem ar klātesošo žūrijas locekļu vienkāršu balsu vairākumu.
Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā balss ir žūrijas priekšsēdētājam, bet priekšsēdētāja
prombūtnē – priekšsēdētāja vietniekam.
10. Žūrija kopīgi apstiprina galīgo lēmumu.
11. Žūrijas sagatavotais priekšatlasē atlasīto kandidātpilsētu saraksts tiks atklāts paziņojumā
presei pēc priekšatlases sanāksmes.
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12. Žūrija sagatavo ziņojumu, kurā sniegts vispārējs novērtējums par visiem pieteikumiem,
iekļauts to priekšatlasē atlasīto kandidātpilsētu saraksts, kuras tiks virzītas tālākai izskatīšanai,
un sniegti ieteikumi šīm pilsētām.
13. Žūrija iesniedz savu ziņojumu vadošajai iestādei un Eiropas Komisijai principā ne vēlāk
kā 21 darba dienu pēc priekšatlases sanāksmes.
14. Kultūras ministrija oficiāli apstiprina priekšatlasē atlasīto pilsētu sarakstu, pamatojoties uz
žūrijas ziņojumu.
15. Gan Eiropas Komisija, gan vadošā iestāde publicē žūrijas ziņojumu savās attiecīgajās
tīmekļa vietnēs.
16. Vadošā iestāde nosūta vēstuli visām priekšatlasē atlasītajām kandidātpilsētām, aicinot tās
papildināt un pārstrādāt savus pieteikumus un norādot termiņu šādu pieteikumu iesniegšanai.

6. pants
Galīgā atlase
1. Priekšatlasē atlasītās kandidātpilsētas papildina un pārstrādā savus pieteikumus, lai
uzlabotu atbilstību lēmumā noteiktajiem kritērijiem un ņemtu vērā ieteikumus, kurus žūrija ir
sniegusi savā priekšatlases ziņojumā.
2. Vadošā iestāde nosūta no priekšatlasē atlasītajām kandidātpilsētām saņemtos papildinātos
un pārstrādātos pieteikumus visiem žūrijas locekļiem un Eiropas Komisijai.
3. Ja žūrija vēlas apmeklēt priekšatlasē atlasītās pilsētas, šādus apmeklējumus veic pēc
papildināto un pārstrādāto pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām un pirms galīgās atlases
sanāksmes. Šādos apmeklējumos žūriju pārstāvēs divu līdz četru žūrijas locekļu delegācija.
Vismaz viens šādas delegācijas dalībnieks ir kāds no tiem žūrijas locekļiem, kuru ir iecēlusi
Eiropas institūcija vai struktūra. Jānodrošina vienlīdzīga attieksme pret visām priekšatlasē
atlasītajām pilsētām, un tas nozīmē, ka šādā gadījumā pārstāvjiem ir jāapmeklē visas
priekšatlasē atlasītās pilsētas. Nedrīkst pieņemt individuālus ielūgumus no attiecīgajām
pilsētām. Apmeklējumus organizē attiecīgās pilsētas kopā ar vadošo iestādi. Katras pilsētas
apmeklējumam ir jāilgst aptuveni vienu dienu.
4. Vadošā iestāde aicina pilsētas nosūtīt delegāciju uz tikšanos ar žūriju galīgās atlases
sanāksmē. Pilsētas var brīvi izlemt to, kuras personas tiks sūtītas pārstāvēt pilsētas
kandidatūru, ar nosacījumu, ka delegācija nedrīkst būt lielāka par 10 personām. Pilsētas var
ņemt līdzi savu tehniķi. Šādā gadījumā tehniķis netiks uzskatīts par delegācijas locekli, ja vien
viņš neuzstājas tikšanās laikā.
5. Galīgās atlases sanāksme notiek ne vēlāk kā deviņus mēnešus pēc priekšatlases sanāksmes.
Ja nepieciešams, vadošā iestāde saziņā ar Komisiju var pagarināt šo termiņu par pieņemamu
laika posmu.
6. Tikšanās ar žūriju sastāv no šādām daļām:
a) katras kandidātpilsētas mutiskas prezentācijas, kurā tiek sniegta precīzākā un jaunākā
informācija par pilsētas kandidatūru un kura nav ilgāka par 45 minūtēm;
b) jautājumu/atbilžu sesijas starp žūriju un katru kandidātpilsētu, kas nav ilgāka par
75 minūtēm.
7. Tikšanās darba valoda ir latviešu valoda un angļu valoda, un vadošā iestāde nodrošina
sinhrono tulkošanu.
8. Žūrija novērtē priekšatlasē atlasītās pilsētas, pamatojoties uz pārstrādāto pieteikumu un
tikšanās laikā saņemtās informācijas atbilstību lēmumā noteiktajiem mērķiem un kritērijiem.
9. Žūrija cenšas vienprātīgi ieteikt vienu pilsētu nosaukuma piešķiršanai. Ja vienprātību nav
iespējams panākt, lēmumu par šo pilsētu pieņem ar klātesošo žūrijas locekļu vienkāršu balsu
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vairākumu. Katram žūrijas loceklim ir viena balss, un katrs žūrijas loceklis nodod savu balsi
par vienu pilsētu. Ja neviena priekšatlasē atlasīta pilsēta nesaņem nepieciešamo balsu
vairākumu pirmajā balsošanas kārtā, tiek organizēta balsošanas otrā kārta. Divas
kandidātpilsētas, kas saņem visvairāk klātesošo žūrijas locekļu balsu, un vienādu balsu skaitu
saņēmušas pilsētas tiek virzītas tālāk uz otro balsošanas kārtu. Lai pieņemtu lēmumu otrajā
balsošanas kārtā, tas ir jāatbalsta klātesošo žūrijas locekļu vairākumam.
10. Ja nepieciešama trešā balsošanas kārta, izslēdz pilsētu, kura ir saņēmusi vismazāk balsu.
Ja divām vai vairākām pilsētām ir vienāds vismazāk saņemto balsu skaits, izšķirošā balss
jautājumā par to, kura pilsēta jāizslēdz pirms trešās balsošanas kārtas, ir žūrijas
priekšsēdētājam, bet priekšsēdētāja prombūtnes laikā – žūrijas priekšsēdētāja vietniekam.
11. Ja pēc trešās balsošanas kārtas neviena pilsēta nav saņēmusi balsu vairākumu, nākamās
balsošanas kārtas notiks atbilstoši iepriekš izklāstītajai procedūrai.
12. Ja nav tādas kandidātpilsētas, kas atbilstu visiem kritērijiem, žūrija var ieteikt nepiešķirt
nosaukumu.
13. Žūrija kopīgi apstiprina galīgo lēmumu.
14. Žūrijas izvēli atklāj paziņojumā presei pēc galīgās atlases sanāksmes.
15. Žūrija izdod vispārēju novērtējuma ziņojumu par visu priekšatlasē atlasīto pilsētu
pieteikumiem un pienācīgi pamatotu ieteikumu par vienas pilsētas izvirzīšanu Eiropas
kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanai. Ziņojumā iekļauj ieteikumus izraudzītajai
pilsētai par uzlabojumiem, kas veicami līdz nosaukuma gadam gadījumā, ja pilsētai tiek
oficiāli piešķirts Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums. Tajā norāda arī jautājumus, ko
žūrija uzdos pirmajā uzraudzības sanāksmē.
16. Žūrija iesniedz savu ziņojumu vadošajai iestādei un Eiropas Komisijai principā ne vēlāk
kā 21 darba dienu pēc galīgās atlases sanāksmes dienas. Gan Eiropas Komisija, gan vadošā
iestāde publicē žūrijas atlases ziņojumu savās attiecīgajās tīmekļa vietnēs.
17. Kultūras ministrija, pamatojoties uz žūrijas atlases ziņojumā sniegto ieteikumu, izraugās
vienu pilsētu Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanai un informē Eiropas
Parlamentu, Padomi, Komisiju un Reģionu komiteju par šo izvēli.

7. pants
Nobeiguma noteikumi
1. Ikvienam žūrijas loceklim, kuru ir iecēlis kultūras ministrs, ir tiesības uz to ceļa un
uzturēšanās izdevumu atmaksājumu, kas ir radušies saistībā ar žūrijas locekļa pienākumu
izpildi, saskaņā ar attiecīgajiem valsts normatīvajiem aktiem, kā arī tiesības uz dienas naudu
un atlīdzību par veikto darbu. Izdevumus, kas Eiropas institūciju un struktūru ieceltajiem
žūrijas locekļiem radušies saistībā ar piedalīšanos žūrijas sanāksmēs, segs Eiropas Komisija.
2. Šis nolikums stājas spēkā dienā, kad to paraksta kultūras ministrs.
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