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EESK PILSONISKĀS SOLIDARITĀTES BALVAS  
PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI 

“Pilsoniskā sabiedrība pret Covid-19” 
 

Apbalvošana par solidaritātes iniciatīvām Covid-19 ārkārtas situācijas un tās 
seku pārvarēšanai Eiropā 

 
 

1. EESK pilsoniskās solidaritātes balvas mērķis un vispārējais uzdevums 
 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (“EESK” jeb “Komiteja”) ar šo balvu, kas tiek ieviesta 
2020. gadā kā vienreizējs pasākums ikgadējās EESK pilsoniskās sabiedrības balvas vietā, vēlas 
apbalvot fizisku personu un/vai privāttiesību subjektu bezpeļņas iniciatīvas, kas ir devušas nozīmīgu 
ieguldījumu Covid-19 pandēmijas izraisītās ārkārtas situācijas pārvarēšanā.  
 
Balvas vispārējais uzdevums ir palielināt izpratni par ieguldījumu, ko fiziskas personas un/vai 
privāttiesību subjekti ir devuši vai dod Eiropas identitātes un solidaritātes veidošanā, atbalstot kopīgās 
vērtības, kuras ir Eiropas integrācijas pamatā, kā arī palielināt šāda ieguldījuma pamanāmību. 
 

2. EESK pilsoniskās solidaritātes balvas temats: ES pilsoniskā sabiedrība pret Covid-19 
 
Covid-19 uzliesmojums un no tā izrietošā krīze ir nopietna ārkārtas situācija, kas ietekmē visus 
sabiedrības līmeņus. Tas rada nepieredzētas problēmas dalībvalstīm un būtisku slogu publiskajām 
iestādēm, veselības aprūpes iestādēm, pilsoniskās sabiedrības organizācijām, uzņēmumiem un Eiropas 
iedzīvotājiem.  
 
Kopš Otrā pasaules kara beigām pasaules sabiedrība nav saskārusies ar tik dramatisku krīzi ar veselību 
saistītās, humānās, sociālās, psiholoģiskās un ekonomiskās ietekmes ziņā. Pandēmija ļoti lielam 
skaitam cilvēku ir izraidījusi nopietnus simptomus, kā arī desmitiem tūkstošu nāves gadījumu. 
Izolēšanās un sociālās distancēšanās pasākumi, lai arī tie ir bijuši vajadzīgi vīrusa izplatības 
ierobežošanai, ir vēl vairāk apgrūtinājuši šīs cilvēku traģēdijas pārvarēšanu.  
 
Veselības un sociālās sistēmas ir pakļautas spiedienam. Vairākās valstīs ieviesto pārvietošanās 
ierobežojumu dēļ ir traucēta uzņēmējdarbība, kas rada likviditātes ierobežojumus, jo daudziem 
uzņēmumiem ir grūti samaksāt piegādātājiem un darbiniekiem. Tāpēc uzņēmumu maksātspēja ir 
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kļuvusi par ļoti svarīgu jautājumu, arī ņemot vērā neskaidrās ekonomikas prognozes. Šajā ziņā īpaši 
neaizsargāti ir mazie un vidējie uzņēmumi, jaunuzņēmumi un pašnodarbinātās personas.  
 
Daudzi uzņēmumi ir atlaiduši darbiniekus, un tādēļ strauji samazinās saimnieciskā darbība un 
palielinās bezdarbs. Pastāv nopietns risks, ka tuvākajos mēnešos tiks likvidētas miljoniem darbvietu, 
kā arī pieaugs nepietiekama nodarbinātība, būtiski samazināsies daudzu mājsaimniecību ienākumi un 
palielināsies nodarbinātu personu nabadzība. Visticamāk, pasliktināsies to personu stāvoklis, kurām ir 
nestabils darbs un materiālā nenodrošinātība.  
 
Koronavīrusa krīzes un gaidāmo problēmu mēroga un acīmredzamās pārrobežu dimensijas dēļ 
vienpusēja valstu rīcība nebūs patiesi efektīva. Neviena valdība nevar viena nākt klajā ar risinājumu 
šādas pandēmijas un tās seku novēršanai. Atsevišķu dalībvalstu nepilnīga pieeja ir ne tikai drošs ceļš 
uz katastrofu, bet arī laba kārts populistisku, eiroskeptisku un nacionālistisku spēku rokās, kas tādējādi 
apdraud visu Eiropas uzbūvi. 70 gadus pēc Šūmana deklarācijas pieņemšanas Eiropai joprojām vairāk 
nekā jebkad ir vajadzīgi “konkrēti sasniegumi, kas pirmām kārtām radīs de facto solidaritāti”. Kritiski 
slimu pacientu ārstēšana citās ES valstīs un daudzie veselības aprūpes speciālisti, kas brīvprātīgi 
piesakās sniegt palīdzību visvairāk skartajos reģionos, ir tikai divi no daudzajiem šādas pēdējo pāris 
mēnešu de facto solidaritātes piemēriem.  
 
ES dalībvalstīm ir jādarbojas kopīgi, jāatbalsta citai citu un jārīkojas saskaņoti, ievērojot Pamattiesību 
hartu un atbilstīgi tiesiskumam un subsidiaritātes principam. Ātra, saskaņota un koordinēta kolektīva 
reakcija ir būtiska ne tikai funkcionējoša vienotā tirgus darbībai, bet arī lai ieviestu efektīvus 
pasākumus saimnieciskās darbības veicināšanai un sagatavotu pamatu atveseļošanās procesam. 
Koordinācija ir svarīga arī ārkārtas veselības problēmu risināšanā un efektīvas palīdzības 
nodrošināšanā cilvēkiem, kuri cieš. 
 
Pašreizējā situācijā ir svarīgāk kā jebkad iepriekš, lai Eiropas Savienība pierādītu, ka tā ir ne tikai 

finanšu un ekonomisko interešu kopiena, bet arī — un galvenokārt — kopīga likteņa kopiena1. Šim 

principam, kā arī Eiropas iedzīvotāju labklājības veicināšanas principam, kas noteikts Līgumā par 

Eiropas Savienību (LES)2, ir jābūt Eiropas, valstu un reģionālo/vietējo politikas nostādņu pamatā, un 

tam vajadzētu būt galvenajam principam Eiropas pilsoniskās sabiedrības reaģēšanā uz pašreizējo krīzi.  
 
EESK pauž pateicību visiem, kas ir strādājuši priekšplānā vai nodrošinājuši piekļuvi sabiedriskajiem 
pakalpojumiem un pirmās nepieciešamības precēm, un to patīkami pārsteidz organizētās pilsoniskās 
sabiedrības, NVO un sociālo un ekonomisko partneru, kā arī daudzu anonīmu iedzīvotāju milzīgie 
centieni sniegt ieguldījumu dalībvalstu iestāžu veiktajos pasākumus, lai atbalstītu tos, kurus krīze 
skārusi visvairāk.  
 
Bezpeļņas sociālajiem uzņēmumiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras daudzās 
dalībvalstīs ir nozīmīga sociālās un veselības aprūpes sistēmas daļa un/vai kuras nodrošina sociālos 

                                                      
1

 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Eiropas Savienības Solidaritātes fonda nākotne”, CO/319-
EESC-2012-817, 2012. gada 28. marts (OV C 181, 21.6.2012., 52. lpp.). 

2
 Līguma par Eiropas Savienību 3. panta 1. punkts. 
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pakalpojumus, ekspertiem, tīkliem un brīvprātīgai iesaistei ārkārtas situāciju un katastrofu novēršanā 
un pārvaldībā ir izšķiroša nozīme cīņā pret Covid-19 uzliesmojumu un epidēmijas seku mazināšanā. 
 
Kaut arī EESK domās ir ar tiem, kurus pandēmija skārusi tieši, ar šo balvu komiteja vēlas izrādīt cieņu 
daudzajām pilsoniskās sabiedrības organizācijām, uzņēmējiem un indivīdiem, kuri ES teritorijā vai 
Apvienotajā Karalistē ir veikuši efektīvas un radošas darbības cīņā pret Covid-19 un tā izraisītajām 
sekām, parādot drosmi, iesaistīšanos, solidaritāti un neticamu atbildības sajūtu.  
 

3. Atbilstības kritēriji 
 

3.1. Prasības pretendentiem 
 
Uz EESK pilsoniskās solidaritātes balvu, pamatojoties uz vienādiem noteikumiem, var pretendēt visas 
fiziskās personas un privāttiesību subjekti saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem nosacījumiem. 
Publiskajām iestādēm, valdības organizācijām un citām publiskajām struktūrām nav tiesību pretendēt. 
 
Apvienotās Karalistes pretendentiem: pēc tam, kad 2020. gada 1. februārī stājās spēkā ES un 

Apvienotās Karalistes izstāšanās līgums3 un jo īpaši tā 127. panta 6. punkts, 137. un 138. pants, 

atsauces uz fiziskām vai juridiskām personām, kas dzīvo vai veic uzņēmējdarbību kādā Eiropas 
Savienības dalībvalstī, ir jāsaprot tā, ka ir ietvertas fiziskas vai juridiskas personas, kas dzīvo vai veic 
uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē. Tādēļ Apvienotās Karalistes rezidenti un subjekti ir tiesīgi 
iesniegt pieteikumu.  
 

1) Fiziskas personas 
Šīs balvas piešķiršanas nolūkā fiziskas personas ir privātpersonas vai privātpersonu grupas, kas 
darbojas kopīgi bez līgumattiecībām. ES iedzīvotāji var pretendēt 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 
komitejas 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”4. Pilsoniskās sabiedrības organizācijas, ņemot vērā savas intereses un izmantojot īpašās 

                                                      
3

  Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas 
kopienas (OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp.). 

4
 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “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.). 
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zināšanas, spējas un rīcības iespējas, aktīvi piedalās sabiedrības dzīves veidošanā. Tās darbojas 
neatkarīgi, un dalība tajās ir balstīta uz sabiedrības locekļu apņemšanos iesaistīties šo organizāciju 
darbībā un pasākumos. Šajā kategorijā iekļaujami tā dēvētie darba tirgus dalībnieki, t. i., 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.; uz kopienu 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, iesaistoties kurās 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)5. 

 
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, galvenais birojs vai galvenā uzņēmējdarbības vieta ir ES teritorijā.  
 

3.2. Balvai izvirzāmās iniciatīvas 
 
Pilsoniskās solidaritātes balvas īpašais mērķis ir apbalvot efektīvas un radošas iniciatīvas, kas tiek 

īstenotas ES teritorijā vai Apvienotajā Karalistē un kuru mērķis ir cīnīties pret Covid-19 krīzi 
un tās daudzveidīgajām sekām.  
 
Lai iniciatīvas uzskatītu par atbilstīgām, tām jāatbilst trim turpmāk uzskaitītajiem kritērijiem:  

 tām jābūt bezpeļņas iniciatīvām, piemēram, pašaizliedzīgām iniciatīvām, labdarības 
projektiem, individuālam vai uzņēmumu brīvprātīgajam darbam utt.; 

 tām ir jābūt jau īstenotām vai to īstenošanai ir jāturpinās 2020. gada 30. septembrī 
(pieteikumu iesniegšanas pēdējā diena); 

 tām ir jābūt tieši saistītām ar krīzi, t. i., tām jābūt īpaši vērstām uz cīņu pret Covid-19 un/vai 
tā izraisītās krīzes daudzveidīgo seku novēršanu. 
 

Netiek izskatītas šādas iniciatīvas: 

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

 iniciatīvas, kurām piešķirti vairāk nekā 50 % publiskā finansējuma; 

 iniciatīvas, kas ir plānotas, bet kuru īstenošana 2020. gada 30. septembrī (pieteikumu 
iesniegšanas pēdējā diena) vēl nav sākta;  

 iniciatīvas, kuras pretendenti jau ir īstenojuši pirms Covid-19 uzliesmojuma un kuras nav tieši 
saistītas ar koronavīrusu un tā sekām. Tomēr pašreizējās iniciatīvas, kas pielāgotas, lai ātri 
reaģētu uz mērķgrupu papildu vajadzībām un pienācīgi risinātu jaunās vai samilzušās 
problēmas, kuras izraisījusi koronavīrusa pandēmija, ir atbilstīgas;  

                                                      
5

 Tas attiecas, piemēram, uz Austrijas darba tirgus dalībniekiem. 
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 jebkādi dokumentācijas un/vai informācijas un/vai izpratnes veidošanas pasākumi, 
žurnālistiskas, literāras vai zinātniskas publikācijas un jebkāds atbalsts, audiovizuāli produkti 
un jebkādi mākslas darbi. 

 
Pēc pieprasījuma pretendents iesniedz pierādījumus par izvirzītās iniciatīvas atbilstību. EESK var 
noraidīt pieteikumu, ja apliecinošie pierādījumi nav iesniegti savlaicīgi. 
 
Balvas saņemšanai izvirzītās iniciatīvas var aptvert plašu tematu loku, piemēram, (neizsmeļošs 
saraksts):  
 

 darbības, kas saistītas ar veselību, veselības aprīkojumu, medicīniskām ierīcēm, palīdzību un 
aprūpi; 

 pagaidu iniciatīvas, kuru mērķis ir mazināt koronavīrusa krīzes tiešās sekas un nodrošināt 
mērķgrupu neatliekamās vajadzības;  

 īpaši pasākumi, lai palīdzētu vistrūcīgākajām, nelabvēlīgākā situācijā esošajām vai 
neaizsargātākajām personām vai grupām (tostarp bēgļiem), pasargātu viņus no šīs slimības un 
mazinātu krīzes ietekmi; 

 iniciatīvas, kas saistītas ar konkrētu mērķgrupu stāvokli ierobežojošo pasākumu laikā; 

 iniciatīvas, kuru mērķis ir novērst veselības krīzes radītās sekas ekonomikas un nodarbinātības 
jomā; 

 iniciatīvas Eiropas ekonomikas vai atsevišķu nozaru atveseļošanās veicināšanai pēc 
pandēmijas; 

 iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot reaģēšanas spēju līdzīgas krīzes gadījumā nākotnē. 
 

4. Pieteikumu iesniegšanas kārtība un termiņš 
 
Pieteikumus iesniedz, aizpildot pieteikuma veidlapu tiešsaistē (www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize). 
Pienācīgi pamatotos gadījumos, kas saistīti ar dokumentētām tehniskām problēmām, EESK var atļaut 
pretendentiem pieteikties, izmantojot e-pastu, faksu vai pastu. 
 
Pieteikuma anketā ir jānorāda visa informācija, kas vajadzīga, lai vērtēšanas komiteja 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 katra pieteikuma subjekta darbība atbilst piešķiršanas kritērijiem. 
 
Tādēļ pieteikumam jāpievieno pienācīgi aizpildīts un parakstīts apliecinājums par izslēgšanas 
kritērijiem un atbilstības kritērijiem (1. pielikums). 
 
Pirms balvas piešķiršanas EESK lūgs pretendentu nosūtīt aizpildītu un parakstītu juridiskā statusa 
veidlapu un finanšu identifikācijas veidlapu, kā arī attiecīgus apliecinošus dokumentus. Veidlapas 
attiecīgi ir atrodamas tīmekļa vietnē:  
https://ec.europa.eu/info/publications/legal-entities_en 
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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 termiņš ir 2020. gada 30. septembrī plkst. 12.00 (pēc Briseles 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 29 kategorijām atkarībā no viņu projekta ģeogrāfiskā mērķa un neatkarīgi no viņu 
dzīvesvietas vai uzņēmējdarbības dalībvalsts. 1.–27. kategorijā ietilpst projekti, kuru īstenošana ir 
vērsta uz darbībām dalībvalstī, 28. kategorijā — projekti, kuru īstenošana ir vērsta uz darbībām 
Apvienotajā Karalistē, un 29. kategorijā — projekti, kuru īstenošana ir vērsta uz darbībām pārrobežu 
vai Eiropas līmenī.  
 
Dalība konkursā ir bez maksas. Izmaksas, kas radušās kādam konkrētam pretendentam saistībā ar 
pieteikuma sagatavošanu un nosūtīšanu, netiek atlīdzinātas. 
 
Pēc pieteikuma iesniegšanas pretendenti ekrānā redzēs ziņojumu ar pateicību par pieteikuma 
iesniegšanu un piedāvātu iespēju to izdrukāt vai saglabāt PDF formātā.  
 

5. Vērtēšana un piešķiršana 
 

5.1. Vērtēšanas posmi 
 
Vērtēšanu veiks ekspertu grupa (“vērtēšanas komiteja”), uz kuras locekļiem attiecas Finanšu regulas 

prasības par izvairīšanos no interešu konflikta6.  

 
EESK patur tiesības neatklāt vērtēšanas komitejas locekļu identitāti, tomēr to var atklāt pēc balvas 
piešķiršanas. 
 

                                                      
6

 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.).  
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Visā procedūras laikā dalībnieki nedrīkst sazināties ar vērtēšanas komitejas locekļiem nekādu ar balvu 
saistītu iemeslu dēļ. Jebkurš šāds mēģinājums nozīmē diskvalifikāciju. 
 
Vērtēšanas komitejas lēmumi ir galīgi, saistoši un nav pārsūdzami. 
 
Vienīgais vērtēšanas pamats ir informācija, kas norādīta iesniegtajā pieteikuma veidlapā.  
 
Katru no 29 kategorijām vērtēs neatkarīgi no pārējām kategorijām. 
 
Katrā kategorijā 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 2021. gada janvārim. 
 

5.1.1. Pretendentu atbilstības pārbaude 
 
Lai pretendentu uzskatītu par atbilstīgu, jābūt izpildītām 3.1. punkta prasībām. 
 
Visi pretendenti (privāttiesību subjektu gadījumā — pilnvarots pārstāvis) iesniedz pienācīgi parakstītu 
un datētu apliecinājumu (1. pielikums) par to, ka viņi ir tiesīgi saņemt balvu. Šis apliecinājums ir daļa 
no apliecinājuma par izslēgšanas kritērijiem (sk. 5.1.3. punktu). Tāpēc katram pretendentam jāiesniedz 
tikai viens apliecinājums, kurš aptver abus aspektus. 
 
Pamatojoties uz apliecinājumu, EESK izvērtēs pretendentu atbilstību. 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 
iepriekš minēto 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 savlaicīgi. 
 

5.1.2. Iniciatīvu atbilstības pārbaude 
 
Izvirzīto iniciatīvu atbilstība balvas kritērijiem tiks pārbaudīta, pamatojoties uz tiešsaistē pieejamo 
dalības veidlapu un iespējamiem papildu precizējošiem jautājumiem, ko uzdod EESK. Lai balvas 
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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 
 
Visiem pretendentiem (privāttiesību subjektu gadījumā — pilnvarotam pārstāvim) jāiesniedz pienācīgi 
parakstīts un datēts apliecinājums (1. pielikums) par to, ka uz pretendentu neattiecas neviena no 
Finanšu regulas 136. un 141. pantā un šajā apliecinājumā minētajiem izslēgšanas situācijām. 
 
EESK patur tiesības pieprasīt uzrādīt apliecinājumā minētos 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 attiecīgais dokuments ir 
bez maksas pieejams publiskā datubāzē. Pretendentam par to attiecīgi jāinformē EESK. 
 

5.1.4. Kvalitātes novērtēšana  
 
Vērtēšanas komiteja novērtē pieteikumu kvalitāti katrā no 29 kategorijām, 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 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 labuma guvējiem citviet tajā pašā vai citā ES 
dalībvalstī. Šajā kontekstā iniciatīva tiks vērtēta, ņemot vērā to, kā izmantotie 
cilvēkresursi un finanšu līdzekļi ir saistīti ar ietekmi uz mērķgrupu. 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 mērķa grupai.  

30 punkti 

Kopējais punktu skaits 
100 punkti 

(minimums — 
50 punkti) 
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5.1.5. Balvas piešķiršana 
 
Komiteja balvu piešķir, pamatojoties uz novērtējumu, ko sniegusi vērtēšanas komiteja, kura, 
novērtējusi pieteikumu kvalitāti, var brīvi lemt par to, vai ieteikt piešķirt balvas. 
 
EESK attiecīgajā kategorijā var piešķirt ne vairāk kā 29 balvas (pa vienai katrā kategorijā) visaugstāk 
novērtētajam pretendentam (t. i., pretendents, kurš iegūst vislielāko kopējo punktu skaitu).  
 

6. Balvu fonds 
 
Komiteja plāno piešķirt ne vairāk kā 29 balvas. Katras balvas vērtība ir 10 000 EUR. Komitejai nav 
pienākuma piešķirt visas 29 balvas. EESK var nolemt Pilsoniskās solidaritātes balvu nepiešķirt. 
 
Balvas piešķiršanas ceremonija notiks EESK plenārsesijas laikā 2021. gada janvārī. Ceremonijā 
piedalīties uzaicinās vienu katra uzvarētāja pārstāvi. Braucienu un izmitināšanu EESK organizēs 
saskaņā ar noteikumiem, kas tiks savlaicīgi paziņoti uzvarētājiem. 
 
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 apriti7. 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 un apliecinājumā norādītajām 
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 ar jebkādiem līdzekļiem vai 
jebkāda veida tehniku paziņot sabiedrībai pretendentu vārdus un informēt par viņu darbību un 
uzvarētājiem piešķirtās naudas balvas apmēru. 
 

                                                      
7

 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.). 
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Jebkurā uzvarētāja veiktā paziņojumā vai publikācijā par apbalvoto darbību uzvarētājam ir jānorāda, 
ka šai darbībai ir tikusi piešķirta EESK pilsoniskās solidaritātes balva. Šis pienākums ir spēkā vienu 
gadu no balvas piešķiršanas dienas. 
 

9. Atbildība 
 
Ja tiek izteikta 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. 
 

11. Piemērojamie tiesību akti, sūdzības un kompetentā tiesa 
 
Pilsoniskās solidaritātes balvai piemēro ES tiesību aktus, ko vajadzības gadījumā papildina Beļģijas 
valsts 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 
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu 
internets: http://curia.europa.eu 

 
Informāciju par pārsūdzību iesniegšanu var saņemt iepriekš minētajā adresē. 
 

12. Sodi 
 
Saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti Finanšu regulas 136. pantā, dalībniekiem, kuri snieguši 
nepatiesus apliecinājumus (1. pielikums) vai izdarījuši pārkāpumus, vai krāpušies, var piemērot 
finansiālu sodu 2–10 % apmērā no balvas vērtības un viņus var izslēgt no visiem līgumiem, dotācijām 
un konkursiem, ko finansē no Savienības budžeta. 
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13. Papildu informācija 
 
Vairāk informācijas var iegūt, sazinoties ar EESCprize@eesc.europa.eu. 
 
Ja jautājumi un atbildes būs noderīgas arī citiem iespējamajiem pretendentiem, tās publicēs EESK 
pilsoniskās solidaritātes balvas tīmekļa vietnē (www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize). EESK iesaka 
pretendentiem regulāri pārbaudīt balvas tīmekļa vietni, lai uzzinātu visu jaunāko informāciju. 
 

_____________ 
 


