
 

EESC-2022-02282-14-00-NB-TRA (EN) 1/13 

LV 

 

 
 

EESK 2022. GADA BALVAS PILSONISKAJAI SABIEDRĪBAI 

PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI 

Izcilu pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu apbalvošana 

 

 

1. Pilsoniskajai sabiedrībai piešķiramās balvas mērķis un vispārējais uzdevums 

 

Šo gadskārtējo balvu Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (turpmāk “EESK” vai 

“Komiteja”) piešķir ar mērķi apbalvot un stimulēt fizisku personu (t. i., privātpersonu) un/vai 

privāttiesību subjektu (t. i., pilsoniskās sabiedrības organizāciju utt.) iniciatīvas, kas devušas 

ievērojamu ieguldījumu Eiropas identitātes veicināšanā un Eiropas integrācijā. 

 

Balvas vispārējais uzdevums ir palielināt izpratni par ieguldījumu, ko pilsoniskā sabiedrība var dot 

Eiropas identitātes un pilsoniskuma veidošanā, atbalstot kopīgās vērtības, kuras ir Eiropas integrācijas 

pamatā. 

 

2. EESK 2022. gada balva pilsoniskajai sabiedrībai 

 

2.1. 1. kategorija. Iespēju radīšana jauniešiem 

 

Covid-19 pandēmija ir smagi skārusi jauniešus. Pirmkārt, izglītības iestāžu pagaidu slēgšana un 

sociālo, kultūras un sporta pasākumu pārtraukšana vājināja jauniešu sociālās saiknes. Otrkārt, viņi arī 

bija neaizsargātāki darba tirgū, un viņiem bieži trūka sociālās aizsardzības, vai tā nebija pietiekama. 

2022. gada februārī bezdarba līmenis jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem Eiropas Savienībā bija 14 %, 

un īpaši augsts tas bija tādās valstīs kā Grieķija (31,1 %), Spānija (29,8 %), Itālija (24,2 %) un 

Zviedrija (22,1 %)1. 

 

Jauniešu bezdarbam ir ilgtermiņa ietekme uz cilvēkiem, tādēļ ar laiku viņi kļūst par “zudušo paaudzi”. 

Turklāt liels skaits jauniešu NEET situācijā (jaunieši, kas nemācās, nestrādā un neapgūst arodu) rada 

arī lielus zaudējumus mūsu ekonomikai un potenciāli apdraud mūsu demokrātiskās sabiedrības 

stabilitāti, jo daži jaunieši var atteikties no demokrātiskas un sociālas līdzdalības. Patiešām, pastāv 

 
1

 Eurostat statistika par bezdarbu. Jāatzīmē, ka jauniešu bezdarbnieku īpatsvars oficiālajos datos parasti netiek ņemts vērā, vai nu 

tāpēc, ka viņi nepiesakās bezdarbnieka pabalsta saņemšanai, vai arī nereģistrējas nodarbinātības aģentūrās un tā vietā pelna iztiku kā 

fiktīvi pašnodarbinātie, strādājot kādā no digitālajām platformām vai ēnu ekonomikas sektorā. Tāpēc var pieņemt, ka reālie skaitļi 

varētu būt vēl sliktāki nekā Eurostat paziņotie dati.  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/UNE_RT_M__custom_2436008/default/table?lang=en
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bažas par jauniešu plašo neuzticēšanos iedibinātajām partiju politiskajām sistēmām un iestādēm. 

Eiropas Parlamenta nesen veikta jauniešu aptauja liecina, ka, lai gan 85 % respondentu ar draugiem 

vai radiniekiem apspriež politiku, lielākā daļa no viņiem uzskata, ka viņiem nav nekādas vai tikpat kā 

nekādas ietekmes uz svarīgiem lēmumiem, tiesību aktiem un politiku, kas viņus skar2. NEET situācija 

rada arī lielāku marginalizācijas, nabadzības un pastāvīgas atstumtības no darba tirgus risku. 

 

Jauniešiem ir jāsaskaras ar nopietnām ekonomiskām, sociālām, kultūras, politiskām un vides 

problēmām, kas mantotas no iepriekšējām paaudzēm. Jauniešus nesamērīgi ietekmē ekonomikas 

krīzes un tām sekojošie taupības pasākumi. Piemēram, ekonomikas atveseļošanai paredzētais 

finansiālais atbalsts radīs slogu nākamajām paaudzēm, kuras arī turpmāk izjutīs Covid-19 finansiālo 

ietekmi. 

 

Tomēr, no otras puses, pāreja uz zaļu un digitālu vidi piedāvā atjaunotu nākotnes perspektīvu, kā arī 

iespēju pārvērst problēmas iespējās un cīnīties pret pandēmijas negatīvo ietekmi. Piemēram, arvien 

vairāk jauniešu dibina jaunuzņēmumus novatoriskās nozarēs, viņi rada sociālos uzņēmumus, lai 

aizpildītu it īpaši pēc pandēmijas trūkstošos pakalpojumus, vai īsteno uz nākotni vērstus ilgtspējīgus 

uzņēmējdarbības modeļus, nodrošinot peļņu un vienlaikus veicinot sociālo ietekmi un vides ilgtspēju. 

Eiropas Parlaments un Padome lēmumā par Eiropas Jaunatnes gadu pamatoti norādīja:“Lai veidotu 

labāku nākotni, Eiropai ir vajadzīgs visu jauniešu redzējums, iesaistīšanās un līdzdalība, un Eiropai ir 

jāsniedz jauniešiem iespējas zaļākai, digitālākai un iekļaujošākai nākotnei.”3 Eiropas Jaunatnes gads 

iet roku rokā ar veiksmīgu Eiropas Atveseļošanas instrumenta (NextGenerationEU) īstenošanu, 

nodrošinot darbvietas, izglītību un apmācības iespējas, it īpaši jauniešiem no nelabvēlīgas vides, lauku 

vai attāliem reģioniem vai no neaizsargātām grupām; tas palīdzēs viņiem kļūt par aktīviem pilsoņiem 

un pozitīvu pārmaiņu dalībniekiem ekonomikā un sabiedrībā. 

 

Ne mazāk svarīgi ir tas, ka pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā jauniešus skar arī tādi svarīgi globāli 

jautājumi kā miers un drošība, ilgtspējīga attīstība un jaunu tehnoloģiju, tostarp mākslīgā intelekta, 

izmantošana. Ir ļoti svarīgi pienācīgi novērtēt visu politikas jomu ietekmi uz jauniešiem un viņu 

perspektīvām, tostarp uz nākamajām paaudzēm. Jauniešiem jāuzņemas noteikta loma, apsverot 

sociālos aspektus un nākotnes politikas virzienus — no klimata pārmaiņām un ilgtspējīgas attīstības 

līdz principam “no lauka līdz galdam” un jaunajām tehnoloģijām. EESK ir nelokāmi pārliecināta, ka 

tam ir jāizpaužas kā spēcīgai un jēgpilnai jauniešu iesaistīšanai visos ES lēmumu pieņemšanas 

posmos, sākot no tiesību aktu priekšlikumu un iniciatīvu izstrādes līdz īstenošanai, uzraudzībai un 

turpmākajam darbam4. Klimata pārmaiņas ir uzskatāms piemērs tam, cik lielā mērā jaunieši ir gatavi 

kļūt par aktīviem un ieinteresētiem pilsoņiem, kā arī par ekonomikas un sabiedrības pārmaiņu 

dalībniekiem.  

 

Kvalitatīvi jauniešu līdzdalības un pārstāvības mehānismi rada iespēju veidot partnerību starp politikas 

veidotājiem, jauniešiem un jaunatnes organizācijām, lai iespaidotu lēmumus, kuri ietekmē jauniešu 

 
2

 Eiropas Parlamenta 2021. gada jauniešu apsekojums (Eirobarometra zibensaptauja).  

3
 Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2021/2316 (2021. gada 22. decembris) par Eiropas Jaunatnes gadu (2022) (OV 

L 462, 28.12.2021., p. 1. lpp.). 

4
 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2020. gada 20. februāra atzinums “Ceļā uz jauniešu strukturētu iesaisti klimata un 

ilgtspējas jautājumu risināšanā ES lēmumu pieņemšanas procesā” (pašiniciatīvas atzinums) (NAT/788-EESC-2020) (OV C 429, 

11.12.2020., 44. lpp.). Skatīt it īpaši 1.1. un 2.11. punktu. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/youth-survey-2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2021:462:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2021:462:TOC
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2020:429:SOM:LV:HTML
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2020:429:SOM:LV:HTML
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dzīvi. Ir pēdējais laiks jauniešiem pāriet no uzklausīšanas un konsultācijām uz līdzradīšanu, 

līdzprojektēšanu un līdzražošanu. Izmantojot šo iespēju, tiks nodrošināta arī demokrātijas sistēmu 

stabilitāte un noturība, jo to priekšnosacījums ir visu sabiedrības grupu līdzdalība lēmumu 

pieņemšanas procesos.  

 

Atzinumā “Ceļā uz jauniešu strukturētu iesaisti klimata un ilgtspējas jautājumu risināšanā ES lēmumu 

pieņemšanas procesā” EESK skaidri uzsvēra, ka šajā saistībā liela nozīme ir jauniešu organizācijām, jo 

ar savu plašo tīklu starpniecību tās pārstāv miljoniem jauniešu intereses gan Eiropā, gan visā pasaulē. 

Tās ir nozīmīgas procesu dalībnieces, kas nodrošina, ka jaunieši ne tikai ir klātesoši iestādēs, bet arī 

var sniegt jēgpilnu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas procesā. Jaunatnes organizācijas var arī palīdzēt 

stiprināt jauniešu viedokli, lai mudinātu īstenot konkrētus pasākumus vai politiku un liktu valdībām un 

iestādēm atskaitīties par savām saistībām5. 

 

Balstoties uz savām veiksmīgajām iniciatīvām, tādām kā “Jūsu Eiropa, jūsu lēmumi” un jauniešu 

Klimata un ilgtspējas apaļā galda sanāksmes, EESK ir gatava dot ieguldījumu, lai atjaunotu jauniešu 

uzticēšanos iestādēm, saglabātu vai atjaunotu jauniešu saikni ar pilsonisko sabiedrību, stiprinātu 

jauniešu līdzdalību un veicinātu iesaistīšanos jauniešu tīklos. Tāpēc EESK ir nolēmusi 2022. gadā, t. i., 

Eiropas Jaunatnes gadā, piešķirt savu trīspadsmito pilsoniskās sabiedrības balvu (1. kategorija) 

fiziskām personām (privātpersonām) un privāttiesību subjektiem (pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām utt.), kas ES teritorijā īstenojuši efektīvus, inovatīvus un radošus projektus, kuru mērķis 

ir Eiropā radīt labāku nākotni jauniešiem un kopā ar viņiem, pievēršoties jauniešu konkrētajām 

vajadzībām un veicinot viņu iespējas un līdzdalību visās ekonomiskās un sociālās dzīves jomās. 

Tādējādi šī balva arī norādīs uz jauniešu un jaunatnes organizāciju devumu Eiropas nākotnes 

veidošanā.  

 

2.2. 2. kategorija. Eiropas pilsoniskā sabiedrība – Ukrainai 

 

EESK ir stingri nosodījusi Krievijas militāro spēku iebrukumu Ukrainā un vairākkārt uzsvērusi, ka tas 

ir spēkā esošo starptautisko noteikumu un nolīgumu pārkāpums, Eiropas un pasaules drošības 

apdraudējums un rada tiešus draudus ES galvenajam mērķim “veicināt mieru, stiprināt savas vērtības 

un savu tautu labklājību”6. Komiteja savā 2022. gada 24. marta rezolūcijā aicināja nekavējoties 

pārtraukt militārās darbības Ukrainas teritorijā, lai novērstu turpmāku kaitējumu iedzīvotājiem un arī 

kritiski svarīgai infrastruktūrai7. 

 

Vienlaikus EESK uzskata, ka viena no pašreizējām prioritātēm ir iedzīvotāju aizsardzība Ukrainā. 

Kara dēļ Ukrainu pametuši miljoniem cilvēku. ES ir izrādījusi solidaritāti, piešķirot pagaidu 

aizsardzību visiem bēgļiem, kas bēg no savas dzimtenes. EESK uzstāj, ka visiem, kas bēg no kara 

Ukrainā, neatkarīgi no viņu valstspiederības ir jānodrošina aizsardzība un piekļuve atbilstošai 

infrastruktūrai un pienācīgi jāņem vērā mazaizsargāto grupu, it īpaši sieviešu, bērnu, vecu cilvēku un 

personu ar invaliditāti, vajadzības. Šajā saistībā izšķiroša nozīme ir organizētai pilsoniskajai 

 
5

 Turpat, 2.9. un 2.10. punkts. 

6
 Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 1. punkts. 

7
 EESK 2022. gada 24. marta rezolūcija Karš Ukrainā un tā ekonomiskā, sociālā un vidiskā ietekme. 

https://www.eesc.europa.eu/lv/news-media/press-releases/war-ukraine-and-its-economic-social-and-environmental-impact.
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sabiedrībai. Daudzās valstīs pilsoniskā sabiedrība ir spējusi mobilizēties burtiski vienas nakts laikā un 

sadarbojas ar iestādēm, lai sniegtu palīdzību ukraiņiem, kas bēg no kara. Šīs organizācijas darbojas uz 

vietas, ikdienā nodrošinot ukraiņiem humāno palīdzību un sniedzot atbalstu bēgļiem gan pēc ierašanās, 

gan integrējoties Eiropas sabiedrībā8. 

 

Tāpēc EESK, paužot dziļas sēras par visiem agresijas upuriem (bērniem, sievietēm un vīriešiem), par 

pilsētu un infrastruktūras iznīcināšanu un par neizmērojamām cilvēku ciešanām un kaitējumu videi, ir 

nolēmusi piešķirt trīspadsmito pilsoniskās sabiedrības balvu (2. kategorija) tām pilsoniskās sabiedrības 

organizācijām, uzņēmumiem vai privātpersonām, kas ES teritorijā vai Ukrainā īstenojušas efektīvus, 

inovatīvus projektus, kuru mērķis ir palīdzēt civiliedzīvotājiem, kas cietuši no kara Ukrainā.  

 

3. Līdzdalības nosacījumi 

 

3.1. Prasības kandidātiem 

 

Uz EESK pilsoniskās sabiedrības balvu, pamatojoties uz vienādiem noteikumiem, var pretendēt visas 

fiziskās personas (privātpersonas) un privāttiesību subjekti (pilsoniskās sabiedrības organizācijas utt.) 

saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem. Publiskajām iestādēm, valdības organizācijām un 

citām publiskajām struktūrām nav tiesību pretendēt. 

 

1) Fiziskās personas 

Šīs balvas piešķiršanas nolūkā fiziskas personas ir privātpersonas vai tādu privātpersonu grupas, kas 

darbojas kopīgi bez līgumattiecībām. ES iedzīvotājiem ir tiesības uz balvu neatkarīgi no viņu 

dzīvesvietas valsts. Balvai var izvirzīt arī trešo valstu valstspiederīgos, ja viņi likumīgi uzturas 

ES teritorijā. Privātpersonu grupām ir jāizraugās viena fiziskā persona, kura darbosies kā vienots 

kontaktpunkts (vadītājs) saistībā ar balvas administratīvajiem un finanšu aspektiem.  

 

EESK locekļiem, CCMI delegātiem, ES iestāžu un citu ES struktūru darbiniekiem, vērtēšanas 

komisijas locekļiem un viņu piederīgajiem nav tiesību iesniegt pieteikumus. 

 

2) Privāttiesību subjekti  

Uz balvu var pretendēt pilsoniskās sabiedrības organizācijas (turpmāk “PSO”), kas ir oficiāli 

reģistrētas Eiropas Savienībā un darbojas vietējā, valsts, reģionālajā vai Eiropas līmenī. Šīs balvas 

piešķiršanas nolūkā PSO saskaņā EESK atzinumu par tematu “Pilsoniskās sabiedrības organizāciju 

nozīme un ieguldījums Eiropas veidošanā” ir “visas organizatoriskās struktūras, kuru dalībnieku 

mērķiem un atbildībai ir vispārēja nozīme un kas darbojas kā vidutāji starp valsts iestādēm un 

pilsoņiem”9. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas, ņemot vērā savas intereses un izmantojot īpašās 

zināšanas, spējas un rīcības iespējas, aktīvi piedalās sabiedrības dzīves veidošanā. Tās darbojas 

neatkarīgi, un dalība tajās ir balstīta uz plašas sabiedrības locekļu apņemšanos iesaistīties šo 

organizāciju darbībā un pasākumos. Šajā kategorijā iekļaujami tā dēvētie darba tirgus dalībnieki, t. i., 

 
8

 Skatīt EESK devumu tīmekļa vietnē https://www.eesc.europa.eu/en/initiatives/eesc-ukraine/eesc-speaks-out/section-contributions.  

9
 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums The role and contribution of civil society organisations in the building of 

Europe (“Pilsoniskās sabiedrības organizāciju nozīme un ieguldījums Eiropas veidošanā”), CESE 851/1999, 1999. gada 

22. septembris (OV C 329, 17.11.1999., 30. lpp.). 

https://www.eesc.europa.eu/lv/initiatives/eesc-ukraine/eesc-speaks-out/section-contributions
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:51999IE0851
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sociālie partneri; organizācijas, kas pārstāv sabiedrības un ekonomikas dalībniekus; nevalstiskās 

organizācijas, kas apvieno cilvēkus kopīgam mērķim, piemēram, vides aizsardzības organizācijas, 

cilvēktiesību organizācijas, patērētāju apvienības, labdarības organizācijas, kultūras organizācijas, 

izglītības un apmācības organizācijas utt.; kopienā balstītas organizācijas (t. i., organizācijas, kuras 

izveidojusi vietējā sabiedrība un kuru mērķi ir tieši saistīti ar to dalībnieku interesēm), piemēram, 

jaunatnes organizācijas, ģimeņu apvienības un visas organizācijas, kurās iesaistoties, iedzīvotāji 

piedalās vietējā un pašvaldības dzīvē; reliģiskas kopienas. Balvai var izvirzīt arī tādas PSO, kuras 

izveidotas ar kādu leģislatīvu vai normatīvu aktu un/vai kurās dalība ir daļēji vai pilnībā obligāta 

(piemēram, profesionālās apvienības)10. 

 

Uzņēmumi vai uzņēmējsabiedrības: šīs balvas piešķiršanas nolūkā uzņēmumi vai uzņēmējsabiedrības 

ir peļņas gūšanas struktūras, kas izveidotas saskaņā ar civiltiesībām vai komerctiesībām, tostarp 

kooperatīvās sabiedrības, un citas juridiskās personas saskaņā ar privāttiesībām. Balvai var izvirzīt 

tādus uzņēmumus vai uzņēmējsabiedrības, kuras izveidotas saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem un 

kuru juridiskā adrese, centrālā administrācija vai galvenā uzņēmējdarbības vieta ir ES teritorijā. 

Sabiedrību/uzņēmumu tiesības pretendēt uz balvu ir saistītas tikai ar to bezpeļņas darbību, piemēram, 

nekomerciālām iniciatīvām, labdarības projektiem, individuālu vai korporatīvu brīvprātīgo darbu utt.  

 

3.2. Balvai izvirzāmās iniciatīvas 

 

3.2.1. Formālie atbilstības kritēriji, kas piemērojami abām kategorijām 

 

Lai iniciatīvas uzskatītu par atbilstīgām, tām jāatbilst četriem turpmāk uzskaitītajiem kritērijiem:  

• tām jābūt bezpeļņas iniciatīvām, tādām kā pašaizliedzīgas iniciatīvas, labdarības projekti, 

individuāls vai uzņēmumu brīvprātīgais darbs utt.; 

• tām ir jābūt jau īstenotām vai to īstenošanai ir jāturpinās 2022. gada 31. jūlijā 

(pieteikumu iesniegšanas pēdējā diena); 

• tām jāatbilst tematiskajiem atbilstības kritērijiem, kas katrai kategorijai noteikti zemāk; 

• tās jāveic ES teritorijā. Atbilstīgas ir arī 2. kategorijas darbības, ko veic Ukrainā. 

 

Netiek izskatītas šādas iniciatīvas: 

• komerciālas (t. i., uz peļņas gūšanu vērstas) iniciatīvas; 

• iniciatīvas, kas ir plānotas, bet kuru īstenošana 2022. gada 31. jūlijā (pieteikumu iesniegšanas 

pēdējā diena) vēl nav sākta;  

• attiecībā uz 2. kategoriju: iniciatīvas, ko pretendenti jau veikuši pirms kara izcelšanās Ukrainā 

un kas nav tieši saistītas ar tā sekām. Tomēr pašreizējās iniciatīvas, kas pielāgotas, lai ātri 

reaģētu uz mērķgrupu papildu vajadzībām un pienācīgi risinātu jaunās vai samilzušās 

problēmas, kuras izraisījis karš, ir atbilstīgas;  

• jebkādi dokumentācijas un/vai informācijas un/vai izpratnes veidošanas pasākumi, jebkāda 

veida žurnālistiskas, literāras vai zinātniskas publikācijas, audiovizuāli produkti un jebkādi 

mākslas darbi. 

 

 
10

 Tas attiecas, piemēram, uz Austrijas darba tirgus dalībniekiem. 
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3.2.2. Tematiskie atbilstības kritēriji 1. kategorijai. Jauniešu iespēju nodrošināšana 

 

2022. gada balvas pilsoniskajai sabiedrībai 1. kategorijas konkrētais mērķis ir apbalvot efektīvas, 

inovatīvas un radošas iniciatīvas, kas tiek īstenotas ES teritorijā un kuru mērķis ir Eiropā radīt 

labāku nākotni jauniešiem un kopā ar viņiem, pievēršoties jauniešu konkrētajām vajadzībām un 

veicinot viņu iespējas un līdzdalību visās ekonomikas un sociālās dzīves jomās. 

 

Lai darbības/iniciatīvas būtu atbilstīgas, tām jāveicina jauniešu iespēju nodrošināšana, aptverot vismaz 

vienu no šādām jomām: nodarbinātība un piekļuve darba tirgum, tostarp uzņēmējdarbība; izglītība un 

apmācība; veselība un labklājība, it īpaši Covid-19 pandēmijas rezultātā; līdzdalība politiskajos 

procesos, tostarp tādos jautājumos kā klimata pārmaiņas un jaunās tehnoloģijas; neaizsargātu grupu 

iespēju nodrošināšana; jauno vērtību vairotāju spēju veidošana.  

 

Konkrētāk, balvas saņemšanai izvirzītās iniciatīvas var aptvert plašu tematu loku, piemēram 

(neizsmeļošs saraksts): 

 

• novērst Covid-19 pandēmijas negatīvo ietekmi uz jauniešiem, tostarp uz garīgo veselību; 

• veicināt iekļaujošas un pieejamas debates par problēmām, ar kurām saskaras jaunieši, tostarp tie, 

kuriem ir mazāk iespēju un kuri pieder pie neaizsargātām grupām, piemēram, viņu sociālā 

situācija, piekļuve izglītībai un apmācībai, darba apstākļi un Covid-19 pandēmijas ietekme uz 

jauniešiem; 

• sekmēt jauniešu uzņēmējdarbību, piemēram, veicinot jauniešu uzņēmējdarbības prasmes un 

pašnodarbinātības iespējas un risinot specifiskās problēmas, ar kurām saskaras jaunie uzņēmēji; 

• veicināt jaunu sieviešu līdzdalību darba tirgū, t. i., nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un stiprinot 

sieviešu uzņēmējdarbību;  

• uzlabot jauniešu prasmes un veicināt viņu digitālās kompetences; novērst pašreizējo prasmju 

nepietiekamību un dzimumu segregācijas modeļus; piedāvāt kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību 

jauniešiem, īpaši tiem, kam ir invaliditāte vai kas pieder minoritātēm vai nelabvēlīgā situācijā 

esošām grupām; veicināt jauniešu izpratni par vides ilgtspējas nozīmi; palīdzēt jauniešiem iegūt 

attiecīgas zināšanas un kompetences, lai viņi varētu kļūt par aktīviem un ieinteresētiem pilsoņiem 

un pārmaiņu dalībniekiem, kuru iedvesmas avots ir piederības sajūta Eiropai; 

• apkarot jauniešu bezdarbu, neatalgotu prakses vietu skaita palielināšanos un nestabilu vai 

mazapmaksātu darbvietu piedāvājumu jauniešiem; veicināt jaunas iespējas un pienācīgas 

kvalitātes darbvietas, piemēram, jauniešiem, kas dzīvo lauku vai attālos reģionos, jauniešiem ar 

invaliditāti, studentiem un jaunajiem vecākiem; veicināt taisnīgus darbā pieņemšanas un darba 

saglabāšanas pasākumus jauniešiem un viņu integrāciju darba tirgū, tādējādi palīdzot novērst 

intelektuālā darbaspēka emigrāciju un veicinot jauniešu ekonomisko neatkarību;  

• pievērsties nelabvēlīgā situācijā esošu jauniešu īpašajām problēmām un vajadzībām, piemēram, 

tādu, kas pieder pie atstumtām vai neaizsargātām grupām, jauniešu no lauku, attāliem, perifēriem 

un mazāk attīstītiem apgabaliem un no tālākajiem reģioniem, jauniešu ar invaliditāti un tādu, kas 

pieder pie minoritātēm, kā arī grūtāk sasniedzamu jauniešu ar daudzslāņainām problēmām, kuriem 

vajadzīga individuāla pieeja;  

• novērst šķēršļus (sociālos, ekonomiskos, administratīvos, politiskos un kultūras) jauniešu 

līdzdalībai un veicināt viņu pilsonisko un politisko iesaistīšanos visos lēmumu pieņemšanas 

posmos Eiropas, valsts un/vai vietējā līmenī, kas iet tālāk nekā tikai apspriešanās un ad hoc 
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sanāksmes; veicināt jauniešu aktīvu iesaistīšanos tādu būtisku problēmu kā klimata pārmaiņas, 

taisnīga pārkārtošanās, ilgtspējīga attīstība un jaunu tehnoloģiju risinājumu ierosināšanā un 

īstenošanā; radīt apstākļus regulāram un jēgpilnam dialogam ar jauniešiem par politikas 

priekšlikumiem un stratēģijām, nodrošinot, ka tiek iekļautas arī grūtāk sasniedzamas grupas; 

palielināt informētību par esošajiem jauniešu līdzdalības un pārstāvības mehānismiem; veicināt 

īpašus līdzdalības modeļus, kas ir piemēroti jauniešiem, ņemot vērā digitalizāciju, vienlaikus 

novēršot jebkāda veida diskrimināciju vai atstumtību;  

• palielināt informētību par rīcībpolitiku ietekmi uz attiecīgo paaudzi un/vai izstrādāt instrumentus 

tās labākai novērtēšanai; 

• stiprināt darbu ar jauniešiem un veicināt gados jauno viedokļu izplatītāju spēju veidošanu, 

piemēram, tādu kā jaunatnes līderi un jaunatnes darbinieki, kā arī ieinteresētās personas, kas 

pārstāv jauniešu intereses.  

 

3.2.3. Tematiskie atbilstības kritēriji 2. kategorijai. Eiropas pilsoniskā sabiedrība – Ukrainai 

 

2022. gada balvas pilsoniskajai sabiedrībai 2. kategorijas konkrētais mērķis ir apbalvot efektīvas, 

inovatīvas un radošas iniciatīvas (tostarp jaunatnes iniciatīvas), kas īstenotas ES teritorijā un/vai 

Ukrainā un kuru mērķis ir palīdzēt civiliedzīvotājiem, kas cieš no kara.  

 

Konkrētāk, balvas saņemšanai izvirzītās iniciatīvas var aptvert plašu tematu loku, piemēram 

(neizsmeļošs saraksts):  

 

• īstenot humānās palīdzības pasākumus, lai nodrošinātu civiliedzīvotājiem Ukrainā piekļuvi tādām 

būtiskām lietām kā ūdens, pārtika un medikamenti;  

• nodrošināt evakuācijas līdzekļus, patvērumu, ārkārtas palīdzību un tūlītēju palīdzību cilvēkiem, 

kas bēg no kara Ukrainā un ieceļo ES teritorijā, tostarp gan Ukrainas, gan citu valstu 

valstspiederīgajiem;  

• nodrošināt sociālo atbalstu, psiholoģisko un medicīnisko palīdzību un mājokli;  

• sniegt praktisku atbalstu un padomus attiecībā uz administratīvajām procedūrām un pakalpojumu 

pieejamību uzņemošajā valstī un palīdzēt Ukrainas valstspiederīgajiem pārvarēt praktiskus 

šķēršļus saistībā ar piekļuvi mājoklim, veselības aprūpei, izglītībai, nodarbinātībai, 

sabiedriskajiem pakalpojumiem utt.;  

• atvieglot Ukrainas valstspiederīgo sociālo iekļaušanu uzņemošajās kopienās un veicināt viņu 

līdzdalību darba tirgū;  

• nodrošināt apmācību, tostarp valodu apmācību un mācības, lai palīdzētu bērniem pēc iespējas 

ātrāk apmeklēt skolu, kur viņi mācītos kopā ar vietējiem bērniem; sadarboties ar valsts iestādēm, 

lai paātrinātu iekļaušanas procesu (piemēram, attiecībā uz sertifikātu, prasmju un kvalifikāciju 

klasifikāciju);  

• risināt īpašu mērķgrupu (bērnu, sieviešu, cilvēku ar invaliditāti u. c.) situācijas jautājumus; 

• apkarot dezinformāciju, kas it īpaši saistīta ar karu Ukrainā.  
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4. Pieteikumu iesniegšanas kārtība un termiņš 

 

Pieteikumus iesniedz, aizpildot dalības veidlapu tiešsaistē (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). 

Pienācīgi pamatotos gadījumos, kas saistīti ar dokumentētām tehniskām problēmām, EESK var atļaut 

pretendentiem pieteikties, izmantojot e-pastu vai pastu. 

 

Pieteikuma anketā ir jānorāda visa informācija, kas vajadzīga, lai atlases komisija varētu 

 

• pārliecināties, ka pretendents atbilst oficiālajiem pieteikuma iesniegšanas kritērijiem; 

• pārliecināties, ka uz pretendentu neattiecas izslēgšanas kritēriji; 

• pārliecināties, ka pretendents piekrīt noteikumiem par atbildību, pārbaudēm, revīzijām un 

piemērojamiem tiesību aktiem; 

• novērtēt, kā pieteikuma subjekta darbība atbilst piešķiršanas kritērijiem. 

 

Pirms balvas piešķiršanas EESK lūgs pretendentu iesniegt aizpildītu un parakstītu juridiskā statusa 

veidlapu un finanšu identifikācijas veidlapu, kā arī attiecīgus apliecinošus dokumentus. Šīs veidlapas 

ir pieejamas šādās tīmekļa vietnēs: 

https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en 

un 

https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_en. 

 

Pieteikumus var sagatavot jebkurā ES oficiālajā valodā. Tomēr, lai paātrinātu vērtēšanas procesu, 

EESK atzinīgi novērtētu angļu vai franču valodā aizpildītas pieteikuma veidlapas. 

 

Pieteikuma iesniegšana nozīmē visu konkursa dokumentos ietverto noteikumu pieņemšanu un — 

attiecīgā gadījumā — pretendenta atteikšanos no paša izvirzītiem vispārīgajiem un īpašajiem 

noteikumiem. 

 

Pieteikumu iesniegšanas galīgais termiņš ir 2022. gada 31. jūlijs, plkst. 10.00 (pēc Viduseiropas 

laika). 

 

EESK neņems vērā pieteikumus, kas tiks saņemti pēc minētā datuma un laika. Pretendentiem tiek 

stingri ieteikts neatlikt pieteikuma iesniegšanu uz pēdējo dienu, jo pieteikuma nosūtīšanu var 

apgrūtināt interneta pārslodze vai problēmas ar interneta savienojumu. EESK nav atbildīga par 

kavējumiem, kas radušies minēto grūtību dēļ. 

 

Katrs pretendents var iesniegt tikai vienu pieteikumu. Pieteikuma veidlapā pretendentiem jāizvēlas 

viena no divām kategorijām. Dalība konkursā ir bez maksas. Izmaksas, kas radušās kādam konkrētam 

pretendentam saistībā ar pieteikuma sagatavošanu un nosūtīšanu, netiek atlīdzinātas. 

 

Pretendenti ekrānā redzēs ziņojumu ar pateicību par pieteikuma iesniegšanu un piedāvātu iespēju to 

izdrukāt vai saglabāt PDF formātā.  

 

http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en
https://ec.europa.eu/info/publications/financial-identification_en
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5. Vērtēšana un balvas piešķiršana 

 

5.1. Vērtēšanas posmi 

 

Vērtēšanu veiks ekspertu grupa, kurā ir 10 locekļi (“vērtēšanas komisija”), uz kuriem attiecas Finanšu 

regulas11 prasības par izvairīšanos no interešu konflikta. Vienīgais vērtēšanas pamats ir informācija, 

kas norādīta iesniegtajā pieteikumā. 

 

EESK patur tiesības neatklāt vērtēšanas komisijas locekļu identitāti. 

 

Visā procedūras laikā dalībnieki nedrīkst sazināties ar vērtēšanas komisijas locekļiem nekādu ar balvu 

saistītu iemeslu dēļ. Jebkurš šāds mēģinājums nozīmē diskvalifikāciju. 

 

Vērtēšanas komisijas lēmumi ir galīgi, saistoši un nav pārsūdzami. 

 

Procedūrai ir pieci posmi: 

 

(1) pretendentu atbilstības pārbaude; 

(2) balvai pieteikto iniciatīvu atbilstības pārbaude; 

(3) pārbaude, vai nav pamata izslēgšanai; 

(4) balvai pieteikto iniciatīvu kvalitātes novērtēšana, pamatojoties uz piešķiršanas kritērijiem; 

(5) balvas piešķiršana. 

 

EESK bez īpašas secības izvērtēs atbilstību, pārbaudīs, vai nav pamata izslēgšanai, un novērtēs 

kvalitāti. Lai pretendents iegūtu balvu, viņam ir jāiztur visi posmi. Līdz procedūras beigām 

pretendentiem netiek sniegtas nekādas atsauksmes. Rezultātus visiem pretendentiem paziņo pēc 

iespējas drīzāk — jebkurā gadījumā 15 kalendāro dienu laikā pēc tam, kad kredītrīkotājs būs pieņēmis 

lēmumu par balvas piešķiršanu (5. posms), provizoriski līdz 2022. gada decembra vidum. 

 

5.1.1. Pretendentu atbilstības pārbaude 

 

Lai pretendentu uzskatītu par atbilstīgu, jābūt izpildītām 3.1. punkta prasībām. 

 

EESK izvērtēs pretendentu atbilstību, pamatojoties uz pieteikuma veidlapā sniegto informāciju. Pirms 

balvas piešķiršanas EESK aicinās pretendentus iesniegt pienācīgi aizpildītu un parakstītu juridiskā 

statusa veidlapu un apliecinošus dokumentus (sk. 4. punktu). 

 

EESK patur tiesības jebkuram pretendentam jebkurā vērtēšanas procedūras posmā pieprasīt iesniegt 

iepriekšminēto veidlapu un apliecinošos dokumentus. Šādā gadījumā pretendentam veidlapa un 

apliecinošie dokumenti jāiesniedz bez kavēšanās. EESK var noraidīt pieteikumu, ja veidlapa un 

apliecinošie dokumenti nav iesniegti laikus. 

 
11

 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro 

Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 

Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un 

atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ:L:2018:193:TOC
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5.1.2. Iniciatīvu atbilstības pārbaude 

 

Izvirzīto iniciatīvu atbilstība balvas kritērijiem tiks pārbaudīta, pamatojoties uz tiešsaistē pieejamo 

dalības veidlapu. Lai balvas saņemšanai izvirzīto iniciatīvu uzskatītu par atbilstīgu, jābūt izpildītām 

3.2. punkta prasībām. Citas pretendenta veiktās darbības netiks ņemtas vērā. 

 

5.1.3. Pārbaude, vai nav pamata izslēgšanai 

 

Pretendentu atbilstību izslēgšanas kritērijiem, kas minēti Finanšu regulas 136. un 141. pantā un 

uzskaitīti pieteikuma dokumentos, pārbaudīs, pamatojoties uz tiešsaistes pieteikuma veidlapu. 

 

EESK patur tiesības pieprasīt iesniegt apliecinošos dokumentus, lai pārbaudītu, vai pretendenti nav 

kādā no izslēgšanas situācijām. Šajā gadījumā pretendents iesniedz prasītos dokumentus EESK 

noteiktajā termiņā. EESK var noraidīt pieteikumu, ja pieprasītie dokumenti nav iesniegti laikus. 

 

Pretendents ir atbrīvots no pienākuma iesniegt kādu konkrētu dokumentu, ja viņš informē EESK, ka 

attiecīgais dokuments ir bez maksas pieejams publiskā datubāzē. 

 

5.1.4. Kvalitātes novērtēšana  

 

Vērtēšanas komisija novērtē pieteikumu kvalitāti, pamatojoties uz piešķiršanas kritērijiem, kas 

izklāstīti turpmāk. Vērtētāji ņem vērā tikai balvai izvirzītās iniciatīvas un neņem vērā citas pretendenta 

darbības. Nav minimālā sliekšņa katram atsevišķam kritērijam. Tomēr no turpmākas vērtēšanas izslēdz 

tos pretendentus, kas neiegūst vismaz 50 % no maksimālā punktu kopskaita. 

 

Balvas piešķiršanas kritēriji – 1. kategorija Punkti 

1. kritērijs. Ilgtermiņa ietekme 

Šis kritērijs attiecas uz izvirzītās iniciatīvas potenciālu radīt ilgtermiņa ietekmi 

un iedvesmot citus Eiropā, t. i., spēju tikt īstenotai vai pielāgotai tās pašas vai 

citas kategorijas labumguvējiem citviet tajā pašā vai citā ES dalībvalstī. Šajā 

kontekstā ietekme tiks vērtēta, ņemot vērā ierosinātās iniciatīvas īstenošanā 

izmantotos cilvēkresursus un finanšu resursus.  

35 punkti 

2. kritērijs. Līdzdalība un sadarbība 

Šis kritērijs vērtē gan to, cik lielā mērā izvirzītajā iniciatīvā tiek aktīvi iesaistīti 

dalībnieki un labumguvēji, gan arī to, kāda ir tās spēja popularizēt labu praksi 

un palielināt iedzīvotāju informētību par jautājumiem, kas saistīti ar 

pilsoniskās sabiedrības balvas piešķiršanai izraudzīto tematu.  

35 punkti 

3. kritērijs. Novatorisms un radošums 

Šis kritērijs attiecas uz izvirzītās iniciatīvas radošumu, unikalitāti un 

novatorisma pakāpi konkrētajā kontekstā. Šajā saistībā ar novatorismu saprot 

gan jaunas idejas, gan jaunu vai uzlabotu veidu, kā īstenot jau esošu risinājumu 

vai pieeju, vai arī pielāgot to citam kontekstam vai mērķgrupai.  

30 punkti 

Kopējais punktu skaits 
100 punkti  

(minimums — 
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Balvas piešķiršanas kritēriji – 1. kategorija Punkti 

50 punkti) 

 

 

Balvas piešķiršanas kritēriji – 2. kategorija Punkti 

1. kritērijs. Ietekme un efektivitāte 

Šis kritērijs attiecas uz ierosinātās iniciatīvas īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi, 

kā arī tās spēju iedvesmot citus Eiropā, t. i., spēju tikt īstenotai vai pielāgotai 

tās pašas vai citas kategorijas labumguvējiem citviet tajā pašā vai citā ES 

dalībvalstī. Šajā kontekstā ietekme tiks vērtēta, ņemot vērā ierosinātās 

iniciatīvas īstenošanā izmantotos cilvēkresursus un finanšu resursus. Tiks 

ņemta vērā arī iniciatīvas spēja dalīties ar labas prakses piemēriem. 

70 punkti 

2. kritērijs. Novatorisms un radošums 

Šis kritērijs attiecas uz ierosinātās iniciatīvas radošumu, unikalitāti un 

novatorisma pakāpi konkrētajā kontekstā. Šajā saistībā ar novatorismu saprot 

gan jaunas idejas, gan jaunu vai uzlabotu veidu, kā īstenot jau esošu risinājumu 

vai pieeju, vai arī pielāgot to citam kontekstam vai mērķgrupai.  

30 punkti 

Kopējais punktu skaits 

100 punkti  

(minimums — 

50 punkti) 

 

5.1.5. Balvas piešķiršana 

 

Komiteja balvu piešķir, pamatojoties uz novērtējumu, ko sniegusi vērtēšanas komisija, kura, 

novērtējusi pieteikumu kvalitāti, var brīvi lemt par to, vai ieteikt piešķirt balvas. 

 

Katrai kategorijai EESK var piešķirt ne vairāk kā trīs balvas trim visaugstāk novērtētajiem attiecīgās 

kategorijas pretendentiem. 

 

6. Balvu fonds 

 

Komiteja plāno piešķirt ne vairāk kā trīs balvas katrā kategorijā. Galvenās balvas vērtība ir 

14 000 euro. Otrās balvas naudas summa ir 8 000 euro. Trešās balvas naudas summa ir 8 000 euro. Ja 

pirmo vietu ex aequo dala vairāk nekā viens uzvarētājs, katras pirmās vietas balva ir attiecīgi 

11 000 euro divām pirmajām vietām un 10 000 euro trim pirmajām vietām. Komitejai nav pienākuma 

piešķirt visas balvas. EESK var nolemt balvu pilsoniskajai sabiedrībai nepiešķirt. 

 

Plānots, ka balvas piešķiršanas ceremonija notiks EESK plenārsesijas laikā 2022. gada 14. un 

15. decembrī. Ceremonijā piedalīties uzaicinās līdz diviem katra uzvarētāja pārstāvjiem. Braucienu un 

izmitināšanu EESK organizēs saskaņā ar noteikumiem, kas laikus tiks paziņoti uzvarētājiem. Fizisko 

klātbūtni jebkurā laikā var aizstāt ar tiešsaistes apmeklējumu, ja to paredz veselības un drošības 

noteikumi, kas ir spēkā balvu piešķiršanas ceremonijas dienā.  
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Balvas izmaksās ar bankas pārskaitījumu 30 dienu laikā pēc apbalvošanas ceremonijas ar nosacījumu, 

ka uzvarētāji ir iesnieguši visus pieprasītos dokumentus. Uzvarētāji ir atbildīgi par naudas balvai 

piemērojamo nodokļu un nodevu nomaksu. 

 

7. Personas dati 

 

Personas datus, kas ir ietverti pieteikuma dokumentos (piemēram, vārdu, uzvārdu un adresi), apstrādā 

saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 

Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti12. Ja nav norādīts 

citādi, atbildes uz jautājumiem un visus personas datus, kas pieprasīti, lai novērtētu pieteikumu 

saskaņā ar konkursa noteikumiem, Komunikācijas un iestāžu attiecību direkcija apstrādās vienīgi šādā 

nolūkā. Sīkāka informācija par personas datu apstrādi ir pievienota šim dokumentam (2. pielikums). 

 

Ja pretendents atrodas kādā no Finanšu regulas 136. pantā minētajām situācijām, viņa personas datus 

var reģistrēt agrīnas atklāšanas un izslēgšanas sistēmā (EDES). Papildu informācijai sk. paziņojumu 

par personas datu aizsardzību, kas pieejams tīmekļa vietnē 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm. 

 

8. Publicitātes pienākumi 

 

Neskarot 7. punktu, pretendenti piešķir EESK tiesības jebkurā valodā un jebkādā formātā, izmantojot 

jebkāda veida tehniku, paziņot sabiedrībai pretendentu vārdus un informēt par balvai izvirzītajiem 

pasākumiem un uzvarētājiem piešķirtās naudas balvas apmēru. 

 

Visos uzvarētāja paziņojumos vai publikācijās par apbalvoto darbību uzvarētājam ir jānorāda, ka šai 

darbībai ir tikusi piešķirta EESK balva pilsoniskajai sabiedrībai. Šis pienākums ir spēkā vienu gadu no 

balvas piešķiršanas dienas. 

 

9. Atbildība 

 

Ja tiek celta prasība par darbībām, kas veiktas saistībā ar balvu, atbildība jāuzņemas vienīgi 

pretendentiem. 

 

10. Pārbaudes un revīzijas 

 

Uzvarētājiem ir jāatļauj EESK, Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (OLAF) un Revīzijas palātai 

veikt Finanšu regulas 129. pantā noteiktās pārbaudes un revīzijas un jāapņemas ievērot publicitātes 

pienākumus, kas saistīti ar konkursu un saņemto balvu, kā izklāstīts 8. punktā. 

 

 
12

 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 

personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu 

(EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 93. lpp.). 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1725&from=LV
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11. Piemērojamie tiesību akti, sūdzības un kompetentā tiesa 

 

Pilsoniskās sabiedrības balvai piemēro ES tiesību aktus, ko vajadzības gadījumā papildina Beļģijas 

tiesību normas. 

 

Izmantojot 13. punktā minēto kontaktinformāciju, iestādei, kas balvu piešķir, var iesniegt piezīmes par 

balvas piešķiršanas procedūru. 

 

Ja pretendenti uzskata, ka ir pieļauta administratīva kļūme, viņi var iesniegt sūdzību Eiropas 

Ombudam divu gadu laikā no dienas, kad viņi uzzināja par faktiem, kas ir sūdzības pamatā (sk. 

http://www.ombudsman.europa.eu). 

 

Par lietām, kas saistītas ar šo balvu, atbild Eiropas Savienības Vispārējā tiesa: 

 

Tribunal de l’Union européenne  

Rue du Fort Niedergrünewald 

L-2925 Luxembourg 

tālr.: +352 43031 

fakss: +352 43032100 

internets: http://curia.europa.eu 

 

Informāciju par pārsūdzību iesniegšanu var saņemt iepriekšminētajā adresē. 

 

12. Sodi 

 

Saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti Finanšu regulas 136. pantā, dalībniekiem, kuri snieguši 

nepatiesus apliecinājumus vai izdarījuši pārkāpumus vai krāpšanu, var piemērot finansiālu sodu 2–

10 % apmērā no balvas vērtības un viņus var izslēgt no visiem līgumiem, dotācijām un konkursiem, ko 

finansē no ES budžeta. 

 

13. Papildu informācija 

 

Vairāk informācijas var iegūt, sazinoties pa e-pastu civilsocietyprize@eesc.europa.eu. 

 

Ja jautājumi un atbildes būs noderīgas arī citiem iespējamajiem pretendentiem, tās publicēs EESK 

pilsoniskās sabiedrības balvas tīmekļa vietnē (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). EESK iesaka 

pretendentiem regulāri pārbaudīt balvas tīmekļa vietni, lai uzzinātu visu jaunāko informāciju. 

 

 

_____________ 
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