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NOTEIKUMI PAR EIROPAS PILSOŅU BALVU 

 

PREZIDIJA 

 

2011. GADA 7. MARTA LĒMUMS1 

 

 

 

1. pants 

Nominācija 

 

Katru gadu Eiropas Parlaments piešķir Eiropas Pilsoņu balvu. 

 

 

2. pants 

Novērtējamās aktivitātes 

 

Šo balvu piešķir pilsoņiem, 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;  

 darbība, ar kuru skaidri tiek apliecinātas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā paustās vērtības. 

 

Balvas komiteja var lemt par iesniegto projektu tematu, lai par tiem piešķirtu īpašu gada balvu. 

 

 

3. pants 

Atbilstības kritēriji 

 

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. 

 

Balvu saņemt tiesīgi ir iedzīvotāji, kuri kandidatūras izvirzīšanas vai pieteikuma iesniegšanas dienā 

ir ES dalībvalsts valstspiederīgie vai trešās valsts valstspiederīgie, kuri likumīgi dzīvo Savienības 

teritorijā. 

 

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

kandidatūras izvirzīšanas vai pieteikuma iesniegšanas dienā ir reģistrētas ES dalībvalstī. Balvu 

saņemt tiesīgas ir grupas, apvienības un organizācijas bez juridiskas personas statusa, ja projekta 

vadītājs un grupu/ apvienību/ organizāciju pārstāvošā persona ir ES dalībvalsts valstspiederīgais vai 

trešās valsts valstspiederīgais, kas grupas/ apvienības/ organizācijas kandidatūras izvirzīšanas vai 

pieteikuma iesniegšanas dienā likumīgi dzīvo Savienības teritorijā. 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. 

                                                 
1 Grozīts ar Prezidija 2012. gada 16. janvāra, 2013. gada 26. februāra, 2015. gada 14. decembra, 2016. gada 

21. novembra un 2020. gada 10. februāra lēmumu.   
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4. pants 

Izslēgšanas kritēriji 

 

Balvai nevar izvirzīt iedzīvotājus, grupas, apvienības vai organizācijas, kuras piedalās šajos 

projektos:  

 

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

 projektos, par kuriem jau ir saņemta balva, ko piešķīrusi Eiropas Savienības iestāde, struktūra, 

birojs vai aģentūra;  

 darbībās, kas veiktas, pildot politisku funkciju vai īstenojot vēlēšanās iegūtas pilnvaras;  

 darbībās, kas neatbilst Eiropas Savienības Pamattiesību hartā paredzētajām 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.  

 

 

5. pants 

Balvas veidols 

 

Balvu pasniedz kā goda medaļu vai — ja apbalvo grupu — kā medaļu vai plāksni, kas ir pietiekami 

liela demonstrēšanai.  

 

Balvai ir simboliska nozīme; tās ieguvējs nevar pretendēt uz finansiālu atlīdzību. 

 

 

6. pants 

Kandidātu nominācija un pieteikumu iesniegšana 

 

Uz Eiropas Pilsoņu balvu savu kandidatūru saistībā ar pašu īstenotajiem projektiem var izvirzīt 

pilsoņi, grupas, apvienības vai organizācijas, kas atbilst šo noteikumu 3. un 4. pantā noteiktajiem 

kritērijiem.  

 

Turklāt pilsoņi, grupas, apvienības vai organizācijas, kas atbilst 3. panta otrajā un trešajā daļā 

minētajiem atbilstības kritērijiem, Eiropas Pilsoņu balvai var izvirzīt vienu citu pilsoni, grupu, 

apvienību vai organizāciju.  

 

Grupu un pārrobežu projektu gadījumā nominācija vai pieteikums jāizvērtē tās dalībvalsts valsts 

žūrijai, kurā budžeta ziņā ir notikusi lielākā daļa pasākumu. 

 

Pieteikumus/nominācijas var iesniegt visās ES oficiālajās valodās. Sīkāka informācija par 

pieteikumu/nomināciju iesniegšanu tiks sniegta uzaicinājumā izvirzīt kandidatūras/ iesniegt 

pieteikumus, ko publicēs visās dalībvalstīs. 
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Kandidātu nominācijas vai pieteikumu iesniegšanas termiņš parasti ir 31. marts. Komitejas vadītājs 

var mainīt kandidātu izvirzīšanas/ pieteikumu iesniegšanas termiņu, ņemot vērā Eiropas Parlamenta 

darba kalendāru un iespējamos īpašos apstākļus.  

 

Nominācijā vai pieteikumā iekļauj deklarāciju, ko parakstījis pilsonis/ grupas/ 

organizācijas/ apvienības pārstāvis, apliecinot, ka pilsonis/ grupa/ apvienība/ organizācija atbilst 3. 

pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem un uz to neattiecas 4. pantā noteiktie izslēgšanas kritēriji. 

Apvienību vai organizāciju nominācijas vai pieteikumu gadījumā tiem pievieno arī statūtus. 

 

 

7. pants 

Dalībvalstu žūrijas 

 

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

organizācijas pārstāvis un valsts jaunatnes organizācijas pārstāvis, ne vēlāk kā līdz balvas komitejas 

priekšsēdētāja noteiktajam datumam ierosina komitejai ne vairāk kā piecus potenciālos laureātus no 

savām dalībvalstīm, sarakstā tos nenorādot prioritārā secībā.  

 

Eiropas Parlamenta vietējie biroji attiecīgajās dalībvalstīs ik gadu aicina deputātus piedalīties 

dalībvalstu žūrijās. Ja vien iespējams, dalībvalstu žūriju sastāvā ievēro Eiropas Parlamenta politisko 

viedokļu līdzsvaru.  

 

Eiropas Parlamenta vietējie biroji attiecīgajās dalībvalstīs ik gadu arī aicina valsts pilsoniskās 

sabiedrības un jaunatnes organizāciju pārstāvjus piedalīties dalībvalstu žūrijās. 

 

Komiteja izdod pamatnostādnes, kas jāievēro EP vietējiem birojiem: a) par valstu žūriju sastāvu un 

b) par metodoloģiju, ar ko reglamentē žūriju darbu un jo īpaši balsošanas procedūru. 

 

Valsts žūrijas lēmumā par ierosināto laureātu sarakstu ņem vērā visu žūrijas locekļu viedokļus un jo 

īpaši skaidri norāda visus jautājumus, ko žūrijas locekļi uzskata par tādiem, kas būtu jāzina komitejai.  

 

Ierosināto laureātu atlases procedūrā valstu žūrijām palīdz Eiropas Parlamenta vietējie biroji. 

Vietējiem birojiem ir jāpievērš uzmanība visiem faktiem, kas varētu palīdzēt valstu žūrijām vai 

komitejai pieņemt lēmumu, un jādara tie zināmi. 

 

 

8. pants 

Balvas piešķiršanas struktūrvienība 

 

Struktūrvienība, kurai ir tiesības piešķirt balvu, ir Eiropas Pilsoņu balvas komiteja.  

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs ir Komitejas vadītājs. Komitejas vadītājs savas pilnvaras var 

deleģēt Parlamenta priekšsēdētāja vietniekam.  

 

Komitejas locekļi ir:  

 

-  Komitejas vadītājs;  

-  četri Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vietnieki;  

-  divi bijušie Eiropas Parlamenta priekšsēdētāji;  

-  divas ievērojamas personas. 

- viens pārstāvis no paneiropas pilsoniskās sabiedrības organizācijas un viens pārstāvis no 

paneiropas jaunatnes organizācijas. 

 

Komitejas locekļus ieceļ Eiropas Parlamenta Prezidijs.  
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Komiteja pieņem savu reglamentu. Eiropas Parlamenta Komunikācijas ģenerāldirektorāts (DG 

COMM) ir atbildīgs par sekretariāta darbu, organizē apbalvošanas ceremonijas un veic nepieciešamos 

administratīvos novērtējumus.  

 

 

9. pants 

Piešķiršanas lēmums 

 

Komiteja piešķir balvu ar argumentētu lēmumu, balstoties uz valstu žūriju iesniegtiem 

priekšlikumiem par laureātiem. 

 

Komitejas lēmums ir galīgs. 

 

Komitejas vadītājam ir tiesības apturēt balvas piešķiršanas procesu pilsoņiem, grupām, apvienībām 

vai organizācijām, ja pret tām notiek tiesvedība par noziedzīgiem nodarījumiem. Komitejas vadītājs 

var gaidīt līdz tiesvedības beigām, lai izlemtu, vai piešķirt tiem balvu. 

 

Pārkāpuma gadījumā komitejai ir tiesības atsaukt pilsoņiem, grupām, apvienībām vai organizācijām 

piešķirto Pilsoņu balvu. Šādi pārkāpumi ir, piemēram, balvas nepareiza izmantošana, nepatiesas 

informācijas sniegšana par atbilstības vai izslēgšanas kritērijiem vai darbības, kas ir pretrunā 2. pantā 

izvirzītajiem mērķiem, tostarp jo īpaši darbības, kas ir klaji pretrunā Eiropas Savienības Pamattiesību 

hartai.  

 

Komitejai ir arī tiesības atsaukt pilsoņiem, grupām, apvienībām vai organizācijām piešķirto Pilsoņu 

balvu, ja tie 10 gadu laikā pēc balvas piešķiršanas: 

(a) ar galīgu spriedumu ir atzīti(-a) par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā;  

(b) grupas, apvienības vai organizācijas, kurām nav juridiskas personas statusa, projekta vadītājs vai 

tās pārstāvošā persona ar galīgu spriedumu ir atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā.    

 

Ja balvas piešķiršana tiek apturēta vai tiek atsaukta, komiteja pirms lēmuma pieņemšanas attiecīgajam 

laureātam dod iespēju iesniegt rakstiskus apsvērumus.  

 

Balvu var piešķirt pēc nāves, ja deklarāciju par atbilstības un izslēgšanas kritērijiem, kā noteikts 6. 

panta sestajā daļā, ir parakstījis attiecīgais pilsonis/ projekta vadītājs/ grupas, asociācijas vai 

organizācijas pārstāvis pirms viņa nāves. 

  

Komitejas lēmumus pieņem ar komitejas vadītāja sasauktas īpašas sanāksmes locekļu balsu 

vairākumu. 

 

 

 

 

10. pants 

Gada kvotas 

 

Ņemot vērā balvas simbolisko nozīmi, katru gadu balvu piešķir ne vairāk kā 50 laureātiem, 

respektējot dzimumu līdzsvaru.  

 

Komiteja izvēlas vismaz pa vienam laureātam no katras dalībvalsts. Ārkārtas gadījumos komiteja var 

izvēlēties vairāk nekā vienu laureātu no vienas dalībvalsts. 

 

11. pants 
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Periodiskums 

 

Balvas piešķir ar komitejas lēmumiem reizi gadā, un komiteja tās paziņo uzvarētājiem un viņu 

izvirzītājiem tūlīt pēc piešķiršanas lēmuma pieņemšanas.  

 

Lēmumu par balvas ieguvējiem publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.  

 

12. pants 

Apbalvošanas ceremonija 

 

Komiteja var pilnvarot ikvienu Eiropas Parlamenta deputātu balvu pasniegt tās vārdā. Publiskās 

apbalvošanas ceremonijas ir jāorganizē dalībvalstīs. Apbalvošanu organizē Eiropas Parlamenta 

vietējie biroji, un pasniegšanas ceremonijas var organizēt sadarbībā ar Eiropas Komisijas 

pārstāvniecībām, informācijas tīklu “Europe direct” un vietējām pašvaldībām.  

 

Par apbalvošanu informē pēc iespējas plaši, lai uzsvērtu attiecīgās darbības īpašo raksturu.  

 

Katru gadu Eiropas Parlamentā Briselē vai Strasbūrā organizē galveno pasākumu, kurā pulcējas visi 

balvas ieguvēji.  

 

Ja balvas saņēmējs no balvas atsakās, tad nedz šo saņēmēju, nedz — attiecīgā gadījumā — tā pārstāvi 

neuzaicina uz apbalvošanas ceremoniju un galveno pasākumu un nedz attiecīgais balvas saņēmējs, 

nedz tā pārstāvis nav tiesīgs apmeklēt šos pasākumus, kā arī pieprasīt iespējamo ceļa izdevumu 

kompensāciju. 

 

13. pants  

Autortiesības 

 

Eiropas Parlamentam ir tiesības izmantot iesniegtos materiālus informācijā, publikācijās plašsaziņas 

līdzekļos un reklāmās. 

 

 

14. pants 

Atbildība 

 

Konkursa rīkotāji nav atbildīgi par šī konkursa atcelšanu, atlikšanu vai citām izmaiņām, ja tās notiek 

neparedzētu apstākļu dēļ. 

 

15. pants 

Piekrišana noteikumiem 

 

Piedaloties šajā konkursā, konkursa dalībnieki pilnībā piekrīt iepriekš izklāstītajiem dalības 

noteikumiem. 


