
 

 

 

 
 

PIELIKUMS 

OFICIĀLIE NOTEIKUMI PAR EIROPAS JAUNATNES KĀRĻA LIELĀ BALVAS PIEŠĶIRŠANU 

 

I PANTS. NOSAUKUMS 

Katru gadu Āhenes pilsētas Starptautiskās Kārļa Lielā balvas fonds un Eiropas Parlaments piešķir 

Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvu. 

 

II PANTS. BALVAS MĒRĶIS 

1. Šo balvu piešķir projektiem, kurus rīko jaunieši vecumā no 16 līdz 30 gadiem un ar kuriem ir 

sasniegti izcili rezultāti šādās jomās: 

a. sapratnes veicināšana Eiropā un starptautiskā mērogā, pamatojoties uz 

demokrātiskām vērtībām (piemēram, cilvēka cieņas ievērošanu, brīvību, līdztiesību, 

tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu); 

b. kopīgas Eiropas identitātes un Eiropas integrācijas veicināšana;   

c. citu Eiropas jauniešu mudināšana iesaistīties demokrātijas procesos; 

d. praktisku piemēru sniegšana no vienotā kopienā dzīvojošu eiropiešu dzīves. 

 

2. Projekti varētu būt vērsti uz tādu dažādu jaunatnes pasākumu rīkošanu kā jauniešu apmaiņa, 

simulācijas spēles, jaunatnes politiskie festivāli, izstādes, mācības, tiešsaistes projekti vai citi 

līdzīgi pasākumi. 

 

III PANTS. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI 

1. Pieteikuma iesniegšanas dienā pretendentam jābūt vecumā no 16 līdz 30 gadiem. 

2. Pretendentam jābūt vai nu kādas Eiropas Savienības dalībvalsts valstspiederīgajam, vai trešās 

valsts valstspiederīgajam, kurš pieteikuma iesniegšanas dienā likumīgi uzturas Savienības 

teritorijā. 

3. Pretendents var būt: 

a. atsevišķa persona vai 

b. personu grupa, vai 

c. organizācija. 

4. Ja pretendents ir personu grupa vai organizācija, pieteikums jāiesniedz tās atbildīgās personas 

vārdā, kas pārstāv grupu vai organizāciju. Šai atbildīgajai personai ir jāatbilst III panta 1. un 

2. punktā minētajiem kritērijiem. 

5. Projekts var būt vai nu valsts mēroga (t. i., īstenots vienā dalībvalstī un vērsts uz dalībniekiem no 

šīs vienas dalībvalsts), vai starptautisks (t. i., īstenots vairāk nekā vienā dalībvalstī un/vai vērsts 

uz dalībniekiem no vairāk nekā vienas dalībvalsts).  

6. Projektu var iesniegt tikai vienā ES dalībvalstī. Starptautisku projektu gadījumā pieteikums ir 



 

 

jāiesniedz tajā dalībvalstī, ar kuru projekts ir visciešāk saistīts. 

 

IV PANTS. IZSLĒGŠANAS KRITĒRIJI 

1. Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas saņemšanai nevar pieteikt šādus projektus: 

a. plānošanas posmā vai īstenošanas sākumposmos esoši projekti, kuru rezultātus 

pieteikšanas procedūras sākumā vēl nevar noteikt; 

b. projekti, kurus iesniegušas personas, kas strādā Eiropas iestādēs vai Āhenes pilsētas 

Starptautiskās Kārļa Lielā balvas fondā; 

c. akadēmiski zinātniskie darbi un publikācijas; 

d. projekti, par kuriem jau ir saņemta balva, ko piešķīrusi kāda Eiropas Savienības 

iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra;  

e. projekti, kas jau iepriekš ir bijuši starp Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas 

laureātiem; 

f. darbības, kuru galvenais mērķis ir peļņas gūšana; 

g. valdības organizāciju pasākumi. 

 

2. Ja personas, personu grupas vai organizācijas ar galīgu spriedumu ir atzītas par vainīgām 

noziedzīgā nodarījumā, tās nav tiesīgas saņemt balvu.  

 

V PANTS. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA  

1. Projektus var iesniegt jebkurā ES oficiālajā valodā, izmantojot šim nolūkam paredzētu 

tiešsaistes veidlapu.  

2. Sīkāka informācija par pieteikumu iesniegšanu tiks sniegta Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas 

tīmekļa vietnē publicētajā uzaicinājumā iesniegt pieteikumus. 

3. Pieteikumu iesniegšanas termiņš principā ir 1. februāris. Eiropas Parlaments var mainīt 

pieteikumu iesniegšanas termiņu, ņemot vērā Eiropas Parlamenta darba kalendāru un 

iespējamus īpašus apstākļus. 

 

VI PANTS. BALVAS PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI 

Projektus vērtēs pēc šādiem principiem: 

 

a. tas, cik lielā mērā ir sasniegti II pantā izklāstītie balvas mērķi. Šajā sakarībā žūrijas 

ņems vērā projekta īstenošanā piedalījušos jauniešu skaitu un projekta ietekmi;  

b. īpaša uzmanība tiks pievērsta projektiem ar starptautisku dimensiju, kuros no to 

sākuma līdz īstenošanai iesaistīti jaunieši no vairāk nekā vienas dalībvalsts; 

c. projekta radošums un novatoriskums, piedāvājot oriģinālas iniciatīvas. 

 

VII PANTS. LAUREĀTU ATLASE 

1. Valsts žūrija katrā dalībvalstī izraugās vienu labāko projektu no šajā dalībvalstī iesniegtajiem 

projektiem.  

2. Eiropas žūrija no valstu uzvarētājiem izraugās trīs Eiropas laureātus — pirmo, otro un trešo Eiropas 

laureātu. 



 

 

3. Eiropas Parlaments un Āhenes pilsētas Starptautiskās Kārļa Lielā balvas fonds var nolemt rīkot 

publisku balsošanas procedūru, lai dotu iespēju piedalīties Eiropas laureātu atlasē. 

 

VIII PANTS. VALSTU ŽŪRIJAS 

1. Valstu žūrijas, kas sastāv no diviem Eiropas Parlamenta deputātiem un viena jaunatnes 

organizācijas pārstāvja, izraugās vienu attiecīgās valsts uzvarētāju katrā dalībvalstī. 

2. Žūrijai ir tiesības noraidīt pieteikumus, kas neatbilst konkursa prasībām. 

3. Eiropas Parlamenta birojs attiecīgajā dalībvalstī katru gadu aicina Eiropas Parlamenta deputātus 

piedalīties valsts žūrijā.  

 

IX PANTS. EIROPAS ŽŪRIJA  

1. Eiropas žūrija, kuras sastāvā ir divi Eiropas Parlamenta deputāti, Eiropas Parlamenta 

priekšsēdētājs, trīs Āhenes pilsētas Starptautiskās Kārļa Lielā balvas fonda pārstāvji un divi 

jaunatnes nozares pārstāvji, no valstu žūriju izvēlētajiem uzvarējušajiem projektiem noteiks trīs 

Eiropas laureātus. 

2. Eiropas žūrijas lēmums ir galīgs.  

 

X PANTS. NAUDAS BALVA UN BALVAS PIEŠĶIRŠANAS CEREMONIJA  

1. Trīs uzvarējušajiem Eiropas projektiem piešķir šādas balvas: balvu par pirmo vietu — 7500 EUR, 

balvu par otro vietu — 5000 EUR un balvu par trešo vietu — 2500 EUR. Balvas summu izmaksā 

ar bankas pārskaitījumu uz uzvarētāju norādīto bankas kontu. 

2. Pa vienam pārstāvim no katra valsts mērogā uzvarējušā projekta tiks uzaicināti uz Eiropas 

jaunatnes Kārļa Lielā balvas pasniegšanas ceremoniju Āhenē. 

3. Balvas Eiropas laureātiem pasniegs Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un Āhenes pilsētas 

Starptautiskās Kārļa Lielā balvas fonda pārstāvji. Eiropas laureāti kā daļu no balvas saņems arī 

uzaicinājumu viesoties Eiropas Parlamentā (Briselē vai Strasbūrā). 

 

XI PANTS. AUTORTIESĪBAS 

Eiropas Parlamentam un Āhenes pilsētas Starptautiskās Kārļa Lielā balvas fondam ir tiesības 

izmantot iesniegtos materiālus informatīvos nolūkos, publikācijās medijos un reklāmās. 

XII PANTS. ATBILDĪBA 

Konkursa rīkotāji nav atbildīgi par šī konkursa un/vai balvas pasniegšanas ceremonijas atcelšanu, 

atlikšanu vai citām izmaiņām. 

 

XIII PANTS. NOTEIKUMU PIEŅEMŠANA 

Piedaloties konkursā, konkursa dalībnieki pilnībā piekrīt šiem noteikumiem. 


