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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 izpausmes 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.  

Šīs apņemšanās pierādījums 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 Andrēam 

Segrem, par tematu “Kāda loma Eiropas kino ir rītdienas Eiropā?”. 

Var minēt arī dažus citus piemērus — filmu 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 filmu vienlaicīga demonstrēšana un debates 28 dalībvalstīs saistībā ar LUX kino 

dienām, kā arī EP deputātu piedalīšanās apaļā galda sarunās un debatēs par kultūru, digitālo darba 

kārtību u. c. jautājumiem nozīmīgos starptautiskos kinofestivālos.  

LUX kino balvas turpmākā attīstība  

Lai sasniegtu plašāku auditoriju un uzlabotu izmaksu un auditorijas attiecību, 2015. gadā notika 

neoficiālas Parlamenta un Eiropas Komisijas sarunas, kurās tika atbalstīta ideja par resursu 

apvienošanu, lai palielinātu informētību par LUX kino balvu. 

Abu pušu partnerības mērķis ir nostiprināt LUX kino balvas atpazīstamību Eiropas filmu nozarē un 

Eiropas publiskajā telpā. 

Sadarbība tika sākta 2016. gadā un turpināta 2017. un 2018. gadā, papildus ierastajām vienlaicīgajām 

LUX KINO BALVAS filmu demonstrēšanām visās Eiropas valstīs paredzot vēl divas vienlaicīgas 

filmu izrādes. 2019. gadā šī sadarbība ir jāturpina un jāuzlabo. 

Tā kā 2019. gads ir Eiropas vēlēšanu gads un tā kā pēc tam Parlamentā būs jauns sasaukums, Eiropas 

Parlamentam būtu jāizmanto izveidotās sinerģijas ar Komisiju. Būtu vēlams sadarbību paplašināt, 

aptverot vēl vairāk jomu. Turpmāk ir minēti daži ierosinājumi, kas saistīti ar sadarbību starp EP un 

EK un kas jāapsver 2019. gada laikā: 

– turpināt filmu vienlaicīgu demonstrēšanu, jo ir pierādījies, ka tā ir inovatīvs un Eiropas garam 

atbilstošs paņēmiens, kas noder, lai uzrunātu jauniešu auditoriju;  

– sadarboties, ievietojot LUX filmas tiešsaistes platformās;  

– sadarboties, nodrošinot subtitrus, kurus EP veido LUX filmām, izmantojot Eiropas filmu subtitru 

datubāzi;  

– sadarboties attiecībā uz kultūras diplomātiju, ar LUX filmām papildinot Eiropas filmu kopumu, kas 

ES pārstāvēs pasaulē; 

– sadarboties institucionālā līmenī saistībā ar Eiropas 2019. gada vēlēšanām. 



 

 

Sadarbības mērķim vajadzētu būt Eiropas Parlamenta atpazīstamības un atspoguļojuma plašsaziņas 

līdzekļos uzlabošanai. Turpmākās virzības pamatā vajadzētu būt jaunu auditoriju, jo īpaši jauniešu un 

viedokļu izplatītāju, uzrunāšanai, vienlaikus saglabājot LUX kino balvas pasniegšanas ceremoniju kā 

Eiropas Parlamenta pasākumu. 

LUX kino balva Eiropas publiskajā telpā 

Pateicoties LUX KINO DIENĀM, katru gadu filmas, kas piedalās LUX kino balvas konkursā, tiek 

demonstrētas vairāk nekā 240 reižu vairāk nekā 50 Eiropas pilsētās teātros vai festivālu laikā, tādējādi 

paplašinot ieinteresēto personu un viedokļu izplatītāju tīklu. Filmas noskatās gandrīz 40 000 kino 

apmeklētāju, un bieži vien pēc filmas demonstrēšanas seko debates, savukārt LUX kino balvas lapai 

vietnē “Facebook” ir vairāk nekā 27 000 sekotāju.  

 

Jaunie eiropieši 

Viens no LUX kino balvas stratēģiskajiem virzieniem ir vēršanās pie jauno eiropiešu auditorijas. Kopš 

2010. gada LUX kino balva un tādi partneri kā Giornate degli Autori (Venēcijas kinofestivāls) un 

Eiropas kinoteātri ir izveidojuši un popularizējuši projektu “28 Times Cinema”. Šīs iniciatīvas pamatā 

ir intensīvas 10 dienu ilgas mācības Venēcijā 28 jauniem Eiropas kinomīļiem. Mācību laikā jaunieši 

tiekas ar EP deputātiem, kinorežisoriem un atlases žūrijas locekļiem un pārstāv Venēcijas 

kinofestivāla jauniešu žūriju. Pēc atgriešanās savās valstīs viņi kļūst par “LUX vēstniekiem” un 

popularizē savos tīklos un vidē LUX filmas un ar tām saistītos pasākumus. Tīkls, kuru veido vairāk 

nekā 200 atbalstītāju, “LUX vēstnieku” un viedokļu izplatītāju, katru gadu paplašinās. 

Informācija par LUX kino balvu tiek sniegta arī mācību iestādēs. Ir pieejams izglītojošs informācijas 

kopums par konkursa filmām, kura nolūks ir atbalstīt debates un mācības ne vien par filmām, bet arī 

Eiropu.  

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 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 21 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, kā arī pārstāvis no “Eurimages”. Eiropas Komisijas 

programmas “Radošā Eiropa” pārstāvis piedalās žūrijas darbā kā novērotājs. 

Eiropas Parlamenta Kultūras un izglītības komiteja ieceļ žūrijas locekļus. Tās filmas pārstāvis, kura 

balvu ieguvusi iepriekšējā gadā, ir ex officio žūrijas loceklis. 

Atlases žūrijas locekļi ierosina filmas iekļaut LUX balvas oficiālajā atlasē / konkursā. Locekļi var 

ieteikt ne vairāk kā 3 filmas. Filmas var iesniegt arī Eiropas Parlamenta deputāti, un kinematogrāfijas 

profesionāļiem ir iespēja tās iesniegt spontāni. 

Atlases žūrijas locekļi, kas ir piedalījušies kādas konkursa filmas veidošanā vai komerciālā 

izmantošanā, var ieteikt filmas, taču nevar balsot par tām filmām, attiecībā uz kurām viņiem ir 

komerciālas intereses. 

Atlases žūrija lēmumus īsteno, ja tie pieņemti ar pilnīgu balsu vairākumu vai, ja tāda nav, uz relatīvu 

balsu vairākumu, kas sasniegts balsojot. Locekļi dod solījumu saglabāt konfidencialitāti līdz 

oficiālajam paziņojumam par atlasi (jūlijā) un par konkursu (jūlija beigās). 

Atlases žūrijas sanāksmes notiek Eiropas Parlamentā Briselē aprīlī/maijā, un tajās žūrijas locekļi 

apspriež un atlasa 10 filmas, ko iekļauj oficiālajā atlasē. Oficiālās atlases filmas nosauc Karlovi Vari 

Starptautiskā kinofestivāla laikā jūlija sākumā. No šīm 10 atlasītajām filmām 3 filmas, kuras tiks 

izraudzītas par konkursa filmām, tiks subtitrētas visās 24 oficiālajās Eiropas Savienības valodās. 

5) Balsošanas procedūra un LUX KINO BALVAS pasniegšana Strasbūrā 

Eiropas Parlamenta deputāti pieņem lēmumu par LUX KINO 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);  

savā ievēlēšanas dalībvalstī LUX kino dienu pasākumu (LUX KINO DIENU) laikā , kurus organizē 

Eiropas Parlamenta informācijas biroji; 

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

ar ūdenszīmi aizsargāta DVD formātā (ļoti ierobežots skaits ierakstu, kas pieejami galvenokārt 

Kultūras komitejas locekļiem un priekšsēdētāja vietniekiem). 

https://luxprize.eu/news/lux-film-prize-unveils-selection-panel-2019


 

 

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 sēžu zālē, un parasti tā notiek pēc debašu beigām un pirms balsojuma. 

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

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs nosauc uzvarētāju.  

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. Šī balsojuma rezultātus paziņo Karlovi Vari Starptautiskā kinofestivāla laikā, kad tiek 

nosauktas filmas, kas iekļautas nākamā gada 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. To filmu festivāla pirmizrāde vai pirmā izrādīšana, kuras atzītas par tiesīgām piedalīties 2019. gada 

LUX KINO BALVAS konkursā, ir notikusi laika posmā no 2018. gada 30. maija līdz 2019. gada 15. 

aprīlim. 

6. Nedrīkst iesniegt filmas, kas ir apbalvotas ar pirmo vietu balvām “A” līmeņa festivālos (Venēcijas, 

Sansebastianas, Berlīnes, Kannu, Karlovi Vari un Lokarno kinofestivālos). 

7) 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. Tāpat arī 

attiecīgajās valodās tiek sagatavoti izglītojoši komplekti, kurus izplata filmu demonstrēšanas laikā 

visā Eiropā. 

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. 

8) LUX KINO BALVAS 2019. gada konkursa grafiks  



 

 

Janvāris  

31. janvāris: Skatītāju balsojuma noslēgums par 2018. gada konkursa filmām. 

Februāris 

04. februāris: CULT komitejas koordinatoru sanāksme, kurā apstiprina jauno atlases žūriju. 

07.–17. februāris: Berlīnes kinofestivāls — paziņojums kino jomas pārstāvjiem par LUX kino balvu. 
(Sadarbības tīkla veidošanas pasākums, ko rīko partnerībā ar “Europa Distribution”, tiekoties ar 

“Europa Cinemas”, EFA, ARTE u. c.) 

Filmu atlases procesa sākums 2019. gada LUX KINO BALVAI. 

Marts 

LUX KINO BALVAS un ARTE mēneša filma tiešsaistē (LUX balvai atlasīto filmu demonstrēšana 

tiešsaistē ARTE kanālā). 

07.–17. marts: Sofijas kinofestivāls ( Sofijā un Eiropas kultūras galvaspilsētā Plovdivā, Bulgārijā — 

atskats uz LUX filmām un debates). 

Aprīlis 

LUX KINO BALVAS un ARTE mēneša filma tiešsaistē (LUX balvai atlasīto filmu demonstrēšana 

tiešsaistē ARTE kanālā). 

11.–13. aprīlis: TEKSELAS festivāls “Democracy Alive”, kas pulcēs kopā vairāk nekā 5000 jauniešu 

un lēmumu pieņēmējus, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, uzņēmumus, arodbiedrības, 

ietekmētājus, aktīvistus un pilsoņus, kuri gaidāmo Eiropas vēlēšanu kontekstā vēlas veicināt 

pilsonisko līdzdalību un palielināt interesi par Eiropas demokrātiju. LUX filmu demonstrēšana un 

debates. 

15. aprīlis: Termiņš filmu spontānai iesniegšanai LUX KINO BALVAI. 

Aprīļa beigas / maija sākums: Atlases žūrijas sanāksme Briselē, lai apspriestu un atlasītu 10 filmas, 

kas tiks iekļautas 2019. gada LUX KINO BALVAS oficiālajā atlasē, un 3 filmas, kas tiks izraudzītas 

konkursa finālam. 

Maijs 

LUX KINO BALVAS un ARTE mēneša filma tiešsaistē (LUX balvai atlasīto filmu demonstrēšana 

tiešsaistē ARTE kanālā). 

9. maijs: Eiropas dienas pasākumi visā Eiropā. 

14.–25. maijs: Kannu kinofestivāls (17.–20. maijā: aicinājums balsot). 

Jūnijs  

28. jūnijs – 6. jūlijs: Karlovi Vari kinofestivāls — tiks nosauktas oficiālajā atlasē iekļautās 10 filmas 

un filma, kas 2018. gadā saņēmusi visvairāk skatītāju balsu. 

Jūlijs 



 

 

Venēcijas kinofestivāla laikā — paziņojums presei Romā un projekta “28 Times Cinema” žūrijai par 

trim konkursa finālā iekļautajām filmām. 

Augusts un septembris 

Venēcijas kinofestivāls — projekta “28 Times Cinema” rīkoto pasākumu desmitais cikls; trīs LUX 

kino balvas finālā iekļauto filmu demonstrēšana. 

Oktobris 

2019. gada LUX kino dienu atklāšana (EP birojos un programmas “Radošā Eiropa” birojos) 

dalībvalstīs. 

Iekšējais konkurss Eiropas Parlamentā.  

Eiropas mākslas kino diena (partnerībā ar CICAE). Kopīgs paziņojums un filmu demonstrēšana. 

Novembris 

Vienlaicīga demonstrēšana visā Eiropā. 

11.–22. novembris: Filmu demonstrēšana LUX teātrī. 

27. novembris: LUX kino balvas pasniegšanas ceremonija un žurnālistu seminārs Strasbūrā. 

Decembris 

7. decembris: Eiropas Kinoakadēmijas balvas piešķiršana. 


