
 

1 

Bieži uzdotie jautājumi 

 Kas ir projekts? 

Projekts ir ieplānots darbs vai pasākums, ko īsteno noteiktā laika periodā un ar ko vēlas sasniegt 
konkrētu mērķi. 

 Par kādu darbību, pasākumu vai projektu pilsoņiem, pilsoņu grupām, apvienībām vai 
organizācijām var piešķirt Eiropas Pilsoņu balvu? 

Noteikumu par Eiropas Pilsoņu balvu 2. pantā ir teikts: 

Eiropas pilsoņu balvu var piešķirt pilsoņiem, pilsoņu grupām, apvienībām vai organizācijām par 
īstenotajiem projektiem, ar kuriem ir gūti izcili sasniegumi un/vai ir izrādīta ārkārtīga centība 
šajās jomās:  

 darbības, kas veicina dalībvalstu pilsoņu savstarpējo sapratni un ciešāku integrāciju vai 
pārrobežu vai starptautisko sadarbību Eiropas Savienībā;  

 darbības, kuras veic pilsoņi, kas ilgstoši īsteno pārrobežu vai starptautisko sadarbību kultūras 
jomā, stiprinot Eiropas garu;  

 ar attiecīgo Eiropas gadu saistītie projekti;  
 darbības, ar kurām skaidri tiek apliecinātas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā paustās 

vērtības;  

 īpaša tēma, ko varētu pievienot balvas komitejas vadītājs. 

Ar iepriekšējiem balvas ieguvējiem varat iepazīties šeit. 

 Vai Eiropas Pilsoņu balvu var piešķirt par mūža ieguldījumu? 

Nē. Tā kā mūža ieguldījums nav projekts, par to balvai nevar izvirzīt. Tiek izskatīti vienīgi konkrēti 
projekti. 

 Kādi projekti tiek izskatīti Eiropas Pilsoņu balvai? 

Noteikumu par Eiropas Pilsoņu balvu 3. pantā par atbilstības kritērijiem ir teikts: 

“Tiek izskatīti tikai projekti, kurus pilnībā vai daļēji (ja ES dalībvalstīs īstenotā projekta daļa atbilst 
vairāk nekā 50 % no projekta kopējā budžeta) īsteno ES dalībvalstu teritorijā.” 

Turklāt projektiem būtu jāattiecas uz vienu no jomām, kas minētas iepriekš (uzskaitītas 

noteikumu 2. pantā), un ir jāņem vērā izslēgšanas kritēriji, kas paredzēti Noteikumu par Eiropas 
Pilsoņu balvu 4. pantā. 

 Vai ir arī atbilstības kritēriji pilsoņiem, pilsoņu grupām, apvienībām un organizācijām attiecībā 
uz iespēju saņemt balvu? 

Jā. Noteikumu par Eiropas Pilsoņu balvu 3. pantā par atbilstības kritērijiem ir teikts:  

“Balvu saņemt tiesīgi ir iedzīvotāji, kuri ir ES dalībvalsts valstspiederīgie vai trešās valsts 
valstspiederīgie, kuri likumīgi dzīvo Savienības teritorijā kandidatūras izvirzīšanas vai pieteikuma 
iesniegšanas dienā.  

Balvu saņemt tiesīgas ir grupas, apvienības un organizācijas ar juridiskas personas statusu, kuras 

ir reģistrētas ES dalībvalstī kandidatūras izvirzīšanas vai pieteikuma iesniegšanas dienā.  

  

https://www.europarl.europa.eu/news/lv/headlines/eu-affairs/20211104STO16611/2020-un-2021-gada-eiropas-pilsonu-balva-apbalvosanas-ceremonija


 

2 

 

Balvu saņemt tiesīgas ir grupas, apvienības un organizācijas bez juridiskas personas statusa, ja 
projekta vadītājs un grupu/apvienību/organizāciju pārstāvošā persona ir ES dalībvalsts 

valstspiederīgie vai trešās valsts valstspiederīgie, kuri likumīgi dzīvo Savienības teritorijā 
grupas/apvienības/organizācijas kandidatūras izvirzīšanas vai pieteikuma iesniegšanas dienā. 
Vērtējot grupas, apvienības un organizācijas bez juridiskas personas statusa atbilstību atlases 

kritērijiem, projekta vadītājs un grupu/apvienību/organizāciju pārstāvošā persona var būt viena 
un tā pati persona.” 

 

Turklāt noteikumu par Eiropas Pilsoņu balvu 4. pantā par atbilstības kritērijiem ir teikts: 

 

“Balvai nevar izvirzīt pilsoņus, grupas, apvienības vai organizācijas, kuras piedalās:  

 projektos, kuriem vairāk nekā 50 % finansējuma ir saņemti no ES budžeta;  

 projekti, par kuriem jau ir saņemta balva, ko piešķīrusi kāda Eiropas Savienības iestāde, 
struktūra, birojs vai aģentūra;  

 darbībās, kas veiktas, pildot politisku funkciju vai īstenojot vēlēšanās iegūtas pilnvaras;  
 darbībās, kas neatbilst Pamattiesību hartā nostiprinātajām vērtībām;  

 darbībās, kuru mērķis ir peļņas gūšana;  
 publisko un pārvaldes organizāciju darbībās.  

Pilsoņi, grupas, apvienības vai organizācijas nav tiesīgi saņemt balvu, ja ar galīgu spriedumu tie 
ir atzīti par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā.  

Grupas, apvienības vai organizācijas, kurām nav juridiskas personas statusa, nav tiesīgas saņemt 
balvu, ja projekta vadītājs vai tās pārstāvošā persona ar galīgu spriedumu ir atzīta par vainīgu 
noziedzīgā nodarījumā.” 

 Vai var pieteikt vai izvirzīt projektu, ko pilnībā sponsorējis vai finansējis kāds uzņēmums?  

Jā, bet pašam projektam nedrīkst būt peļņas gūšanas mērķis.  

 Vai organizācijas statūtus var sūtīt atsevišķi no pieteikuma, ko iesniedz reģistrācijas platformā?  

Organizācijas vai apvienības statūtus vajadzētu augšupielādēt reģistrācijas platformā ( EU Survey). 
Problēmu gadījumā lūdzam pēc pieteikuma vai nominācijas iesniegšanas nosūtīt e-pasta vēstuli 

uz adresi CitizensPrize@europarl.europa.eu, norādot pilnu projekta nosaukumu un pieteikuma 
vai nominācijas iesniegšanas dienu. 

 Kā rīkoties, ja (augšupielādējamie) pielikumi pārsniedz maksimālo apjomu, proti, 1 MB?  

Lūdzam saspiest failus un tos augšupielādēt, vēlams, PDF formātā. 

 

 Vai pretendentiem ir noteikts vecuma ierobežojums? 

Nē, pretendentiem nav noteikts vecuma ierobežojums.  

 Cik kāda pilsoņa, pilsoņu grupas, apvienības vai organizācijas projektus var izvirzīt viens Eiropas 
Parlamenta deputāts vai viens pilsonis?  

Katru gadu balvai katrs Eiropas Parlamenta deputāts var izvirzīt tikai vienu pilsoni vai pilsoņu 
grupu, apvienību vai organizāciju. 

  

mailto:CitizensPrize@europarl.europa.eu
https://www.adobe.com/lu_en/acrobat/online/compress-pdf.html
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 Cik projektus var izvirzīt pilsoņi, pilsoņu grupas, apvienības vai organizācijas?  

Pilsoņiem, pilsoņu grupām, apvienībām vai organizācijām ir tiesības Eiropas Pilsoņu balvai izvirzīt 
vienu citu projektu, ko īstenojis pilsonis, pilsoņu grupa, apvienība vai organizācija.  

(Noteikumi par Eiropas Pilsoņu balvu – 6. pants – Kandidātu nominācija un pieteikumu 

iesniegšana) 

 Vai ir atšķirība starp pilsoņa, pilsoņu grupas, apvienības vai organizācijas nominētu projektu un 
Eiropas Parlamenta deputāta nominētu projektu?  

Nē, nekādas atšķirības nav. Turklāt kandidatūras nominējušie Eiropas Parlamenta deputāti nevar 

piedalīties valstu žūrijās, kuras izskata šīs nominācijas.  

 Vai pilsonis, pilsoņu grupa, apvienība vai organizācija var pieteikt vairāk nekā vienu projektu? 

Pilsoņi, pilsoņu grupas, apvienības vai organizācijas, kas atbilst Eiropas Pilsoņu balvas noteikumu 
3. un 4. pantā izklāstītajiem kritērijiem, var pieteikties Eiropas Pilsoņu balvai par to īstenotajiem 
projektiem. Tas nozīmē, ka var pieteikties vairāk nekā vienu reizi, taču katru reizi ar citu projektu.  

 Kad projekts ir bijis jāīsteno? 

Noteikumos nav minēts, kad projekts bijis jāīsteno. Tomēr ieteicams, lai tas būtu nesen pabeigts 
projekts vai tāds, kas vēl turpinās.  

 Vai papildus pašpieteikumam var nominēt vēl kādu citu? 

Jā. Pilsoņi, pilsoņu grupas, apvienības vai organizācijas, kas atbilst 3.  panta otrajā un trešajā daļā 
izklāstītajiem atbilstības kritērijiem, Eiropas Pilsoņu balvai var izvirzīt vienu citu pilsoni, pilsoņu 
grupu, apvienību vai organizāciju. 

(Noteikumi par Eiropas Pilsoņu balvu – 6. pants – Kandidātu nominācija un pieteikumu 
iesniegšana) 

 Kādā valodā var iesniegt pieteikumu vai nomināciju?  

Pieteikumus var iesniegt jebkurā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.  

Ja projektos ar transnacionāliem vai pārrobežu aspektiem to mērķa valsts nav pieteikuma 
iesniedzēja valsts, projekts tiks tulkots valsts žūrijas kopīgi lietotā valodā. To organizē balvas 
sekretariāts.  

(Noteikumi par Eiropas Pilsoņu balvu – 6. pants, ceturtā daļa – Kandidātu nominācija un 

pieteikumu iesniegšana) 

 Kurā dalībvalstī projekts tiks pirmo reizi izvērtēts? 

Grupu un pārrobežu projektu gadījumā nominācija vai pieteikums būtu jāizskata tās dalībvalsts 
valsts žūrijai, kurā budžeta ziņā ir notikusi lielākā daļa pasākumu, proti, vairāk nekā 50  % no 

projekta budžeta. Šaubu gadījumā balvas sekretariāts sazināsies ar pieteikuma iesniedzēju vai 
nominētāju, lai noteiktu, kur projekts ir īstenots.  

(Noteikumi par Eiropas Pilsoņu balvu – 6. pants, trešā daļa – Kandidātu nominācija un pieteikumu 
iesniegšana) 
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 Vai Eiropas Pilsoņu balvai var pieteikties žurnālists? 

Principā ikviens var pieteikties Eiropas Pilsoņu balvai, ja tiek pilnībā ievēroti balvas noteikumi 
attiecībā uz personas un iesniegtā projekta atbilstību (galvenokārt Eiropas Pilsoņu balvas 
noteikumu 2., 3. un 4. pants). 

Ja žurnālists strādā publiskā vai valsts mediju organizācijā, tad ar viņu saistītais projekts, 

visticamāk, atbilst 4. pantā minētajiem izslēgšanas kritērijiem un jo īpaši nosacījumam, ka 
publisko un pārvaldes organizāciju darbības nav atbilstīgas. 

Tomēr, ja žurnālists ir īstenojis projektu ārpus sava parastā darba un bez atlīdzības (piemēram, 
brīvprātīgi savā brīvajā laikā), viņu varētu uzskatīt par atbilstīgu, ja to pieļauj visas pārējās 

noteikumu prasības.  

Lūdzam ņemt vērā, ka tikai Eiropas Pilsoņu balvas komiteja pēc visu konkrētā pieteikuma vai 
nominācijas dokumentu pārbaudes var izlemt, vai pieteikums vai nominācija ir atbilstīga. 

 Vai projekts, kas veikts, pildot politisku funkciju vai īstenojot vēlēšanās iegūtas pilnvaras, ir 
atbilstīgs? 

Projekts, kas veikts, pildot politisku funkciju vai īstenojot vēlēšanās iegūtas pilnvaras, nav 
atbilstīgs. 

(Noteikumi par Eiropas Pilsoņu balvu – 4. pants – Izslēgšanas kritēriji) 

 Vai var pieteikties ar vēl neīstenota projekta ideju? 

Nē. Projekti, kas pieteikuma iesniegšanas brīdī vēl tiek gatavoti, nav atbilstīgi.  

(Noteikumi par Eiropas Pilsoņu balvu – 2. pants – Novērtējamās aktivitātes) 

 Vai var pieteikties skola vai skolēnu grupa? 

Skolēnu grupa (no privātas vai valsts skolas), arī kopā ar skolotāju, var pieteikties ar ārpus 
parastajām skolas aktivitātēm īstenotu projektu.  

Valsts skola nevar pieteikties pati (kā organizācija), jo uz to attiecas izslēgšanas kritēriji, proti, 

publisko un pārvaldes organizāciju darbība (Noteikumu par Eiropas Pilsoņu balvu 4. pants). 

Privāta skola principā var pieteikties kā organizācija (protams, ar nosacījumu, ka tā atbilst balvas 
noteikumiem). 

 Vai ir atbilstīgs tāds pieteikums vai nominācija, saskaņā ar kuru iesniegtais projekts ir pētījums, 
studiju darbs vai diplomdarbs? 

Noteikumos nav prasību, kas tādus darbus atzītu par nepieņemamiem, ja vien tie atbilst 
atbilstības kritērijiem (Noteikumu par Eiropas Pilsoņu balvu 2. un 3. pants) un uz tiem neattiecas 
izslēgšanas kritēriji (Noteikumu par Eiropas Pilsoņu balvu 4. pants). 

 Vai balvu var piešķirt pēc nāves? 

Balvu var piešķirt pēc nāves, ja reģistrācijas veidlapa ir iesniegta pretendenta dzīves laikā.  

(Noteikumi par Eiropas Pilsoņu balvu – 9. pants – Piešķiršanas lēmums) 
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 Kas izvēlas uzvarētājus? 

Atlase notiek divos posmos. 

1. Dalībvalstu žūrijas, kurās ir vismaz trīs Eiropas Parlamenta deputāti, valsts pilsoniskās 

sabiedrības organizācijas pārstāvis un valsts jaunatnes organizācijas pārstāvis, ierosina Eiropas 
Pilsoņu balvas komitejai ne vairāk kā piecus potenciālos laureātus (tos nesarindojot prioritārā 
secībā) no savām dalībvalstīm. 

2. Komiteja izvēlas uzvarētājus projektus no valstu žūriju iesniegtā pretendentu saraksta.  

Komitejas locekļi ir komitejas vadītājs, četri Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieki, divi 

bijušie Eiropas Parlamenta priekšsēdētāji, divas ievērojamas personas, viens pārstāvis no 
Eiropas mēroga pilsoniskās sabiedrības organizācijas un viens pārstāvis no Eiropas mēroga 
jaunatnes organizācijas. 

(Noteikumi par Eiropas Pilsoņu balvu – 7. pants – Dalībvalstu žūrijas un 8. pants – Balvas 

piešķiršanas struktūrvienība) 

 Cik Eiropas Pilsoņu balvas ieguvēju ir katrā reizē? 

Komiteja izvēlas vismaz vienu uzvarētāju no katras dalībvalsts. Izņēmuma gadījumos komiteja var 
izvēlēties vairāk nekā vienu uzvarētāju no vienas dalībvalsts. Tomēr katru gadu balvu piešķir ne 

vairāk kā 50 laureātiem. 

(Noteikumi par Eiropas Pilsoņu balvu – 10. pants – Gada kvotas) 

 Kad laureātus informēs par uzvaru? 

Komiteja informēs uzvarētājus un viņu izvirzītājus tūlīt pēc piešķiršanas lēmuma pieņemšanas. 

(Noteikumi par Eiropas Pilsoņu balvu – 11. pants – Periodiskums) 

 Kur tiks publicēti uzvarētāju vārdi? 

Oficiālo paziņojumu publicē izdevumā “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” (“C” sērijā), kā arī 
Eiropas Parlamenta tīmekļa vietnes Balvu sadaļā. 

Turklāt Eiropas Pilsoņu balvas komitejas vadītājs katram uzvarētājam nosūta personalizētu 
apsveikuma vēstuli.  

(Noteikumi par Eiropas Pilsoņu balvu – 11. pants – Periodiskums) 

 Kā Eiropas Pilsoņu balvas saņēmēji tiek godināti? 

Pirmkārt, Eiropas Parlamenta biroji dalībvalstīs organizē valsts ceremoniju, lai godinātu 
uzvarētāju(-s) no attiecīgās dalībvalsts.  

Otrkārt, rudenī Briselē vai Strasbūrā tiek organizēta galvenā apbalvošanas ceremonija, kurā 
pulcējas visi balvas ieguvēji. Eiropas Parlaments sedz ceļa un uzturēšanās izdevumus uzvarētājam 

vai vienam uzvarējušās organizācijas pārstāvim. 

 Cik lielu naudas balvu saņem uzvarētāji? 

Balvai ir simboliska nozīme; uzvarētāji saņem medaļu un diplomu un nevar pieprasīt nekādu 
finansiālu kompensāciju vai atlīdzību. 

  

https://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/lv/be-heard/prizes
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 Mans jautājums nav atbildēts. Kā es varu ar jums sazināties? 

Lūdzam izmantot e-pasta adresi CitizensPrize@europarl.europa.eu jebkādiem jūsu jautājumiem, 
un mēs atbildēsim uz tiem iespējami ātri. 

 Kur atrodama jaunākā informācija par Eiropas Pilsoņu balvu? 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/lv/be-heard/Prizes 

Pieteikumi/Nominācijas visās ES valodās: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize2022  

mailto:CitizensPrize@europarl.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/lv/be-heard/prizes
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanCitizensPrize2022

