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1. Balvas pamatojums un mērķi 

Aptauju rezultāti par to, kāda ir iedzīvotāju izpratne un zināšanas par Eiropas Savienību, 
rada pamatu bažām. Piemēram: 

 56 % Eiropas iedzīvotāju uzskata, ka nav pietiekami informēti par ES jautājumi-

em1; 

 39 % Eiropas iedzīvotāju neizprot, kā darbojas Eiropas Savienība; 

 tikai 35 % 14 gadus vecu skolēnu precīzi zina, kurš balso, lai ievēlētu Eiropas 
Parlamenta deputātus; 

 mazāk nekā puse (42 %) balsotāju, kuri ir jaunāki par 24 gadiem, balsoja 

2019. gada Eiropas vēlēšanās.  
 

Lai gan jaunieši uzzina par Eiropas Savienību no dažādiem avotiem, tas, ko Eiropas jau-
nieši iemācās par Eiropas Savienību, pārsvarā ir apgūts skolā. Skolas var veicināt kriti-

sku izpratni par Eiropas Savienību un piederības izjūtu Eiropas Savienībai. 

Šā iemesla dēļ Eiropas Parlaments ierosināja piešķirt “Jana Amosa Komenska balvu 

augstas kvalitātes izglītībai par Eiropas Savienību”2. Balvas mērķis ir stimulēt un 
atzinīgi novērtēt skolu darbu un nodrošināt šāda darba atzīšanu un pamanāmību, un to 
piešķir skolām, kas: 

 iedvesmojošos veidos palīdz skolēniem iegūt būtiskas zināšanas un 

izpratni par Eiropas Savienību — tās vēsturi, pamatvērtībām un mērķiem, dar-
bībām un politikas virzieniem, tās iestāžu darbību un lēmumu pieņemšanas pro-

cesiem; 

 aicina skolēnus kritiski spriest par Eiropas pagātni, tagadni un nākotni, 
kā arī Eiropas Savienības priekšrocībām un trūkumiem; 

 motivē skolēnus iesaistīties demokrātiskajos procesos, kas veido Eiropas 
Savienības nākotni, un veicina viņu saikni ar Eiropas Savienības pamatvērtībām. 

Šajā saistībā Padomes 2018. gada ieteikumā par to, lai veicinātu kopīgas vērtības, ie-

kļaujošu izglītību un Eiropas dimensiju mācīšanā3, dalībvalstis tika aicinātas pastiprināt 

centienus, lai veicinātu Līguma par ES 2. pantā nostiprinātās kopīgās vērtības4. Ieteiku-
mā tika noteikts, ka mācīšanai un mācībām par ES skolās noteikti ir jābūt politikas darba 

kārtībā. 

Eiropas Komisija Sibiu paziņojumā “Eiropa 2019. gada maijā”5 atkārtoti uzsvēra, cik 
svarīgi ir uzlabot iedzīvotāju izpratni par ES, tostarp mācot un mācoties par ES visos 

                                          
1 Eirobarometra standarta apsekojums Nr. 90, 2018. gada rudens. 

2“Jana Amosa Komenska balvu augstas kvalitātes izglītībai par Eiropas Savienību” publicē, pamatojoties uz 

Finanšu regulas* IX sadaļu, un tā paredzēta 2019. gada 12. martā publicētajā 2019. gada darba programmā 

izmēģinājuma projektu un sagatavošanas darbību īstenošanai izglītības, sporta un kultūras jomā**. 

*EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par fi-

nanšu 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, Eur-

atom) Nr. 966/2012. 

** https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-programme.pdf. 

3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX:32018H0607(01). 

4 Cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību, tostarp minoritāšu tiesību, 

ievērošana. 

5 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf (51. lpp.). 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/2019-annual-work-programme.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1528379535771&uri=CELEX:32018H0607(01)
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf
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izglītības līmeņos. 

Visā ES ir labas prakses piemēri attiecībā uz mācīšanu par Eiropas Savienību. Tie ir 
pelnījuši atzinību. Šī balva palīdzēs noteikt un apbalvot labas prakses piemēru attiecībā 

uz mācīšanu par Eiropas Savienību no katras ES dalībvalsts. Tā demonstrēs un palīdzēs 

izplatīt šo sekmīgo praksi un liks to par piemēru skolām tajā pašā dalībvalstī un aiz tās 
robežām. 

Šajā nolūkā konkursā tiks piešķirtas līdz pat divdesmit astoņām balvām, katra EUR 8000 

apmērā – viena balva katrā ES dalībvalstī.  

Balvas tiks piešķirtas skolām, kas izmanto iesaistošas un efektīvas pieejas, lai uzlabotu 

skolēnu zināšanas un izpratni par Eiropas Savienību, piemēram: 

 aktivitātes, kurās skolēni var gūt pieredzi Eiropas sadarbībā; 

 aktīvas un dalību veicinošas mācīšanas metodes; 

 aktivitātes, kas ir pienācīgi integrētas mācību programmā un ir sasaistītas 

ar citiem mācību priekšmetiem un citām aktivitātēm skolā; 

 aktivitātes, kurās tiek iesaistīta plašāka skolas kopiena; 

 aktivitātes, ko organizē regulāri un kas apliecina skolas apņemšanos turpināt 

iedvesmojošos veidos mācīt par Eiropas Savienību. 
 

2. Kas var pieteikties. Atbilstības kritēriji 

1) Konkursā var piedalīties tikai vidusskolas (ISCED līmenis 2 un ISCED līmenis 

3)6, kas nodibinātas un atrodas Eiropas Savienībā.  ISCED līmeņa 0 vai ISCED 
līmeņa 1 skolas nav tiesīgas pieteikties. 

2) Personas (tostarp atsevišķi skolotāji) nav tiesīgas pieteikties; pieteikties var tikai 

skolas7. 

3) Skolas, kas saņēmušas ES finansējumu vai citu balvu no Eiropas Savienības ie-

stādēm par to pašu darbu/aktivitāti, saistībā ar kuru tās pieteiktos šai 
balvai, nevar pieteikties. Skolas, kas ir saņēmušas ES finansējumu vai balvu par 

citu darbu (kas atšķiras no darba, saistībā ar kuru tās pieteiktos šai balvai), var 

pieteikties. 

4) Skolas, kuru darbība ir finansiāli atkarīga no ES budžeta līdzekļiem, nav tiesīgas 
pieteikties. 

5) Katra skola var iesniegt tikai vienu pieteikumu.  

6) Darbam/aktivitātei, saistībā ar kuru skola piesakās balvai, jābūt īstenotiem 
2018./2019. vai 2019./2020. mācību gadā — jebkurā gadījumā pirms 

                                          
6 ISCED ir Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija (International Standard Classification of Educa-

tion). Atkarībā no izglītības sistēmas struktūras valstī dažās ES dalībvalstīs skolas līmenis var neatbilst tikai 

vienam konkrētam ISCED līmenim, bet var ietvert vairākus ISCED līmeņus. Šādā situācijā skolas var iesniegt 

pieteikumu tikai par darbu, kas paveikts vai vēl norit tādos skolas līmeņos/ klasēs/ gados, kas atbilst ISCED 

līmenim 2 un ISCED līmenim 3. 

Plašāka informācija par skolu līmeņu/ klašu/ gadu atbilstību ISCED līmeņiem dažādās ES dalībvalstīs pieejama: 

European Commission/EACEA/Eurydice, The Structure of the European Education Systems 2018/2019 – Sche-

matic Diagrams, Eurydice Facts and Figures, Luksemburga, Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2019. 

7Tās var būt skolas (ISCED līmenis 2 un ISCED līmenis 3), kas piedāvā vispārējo, profesionālo vai tehnisko 

izglītību, vai jebkura cita veida izglītību, ja vien valsts izglītības iestādes ES dalībvalstī ir tās oficiāli atzinušas. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_2018_19.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/the_structure_of_the_european_education_systems_2018_19.pdf
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pieteikumu iesniegšanas termiņa. Pieteikumus par darbu, kas vēl ir sagata-
vošanas posmā / vēl nav īstenots līdz pieteikumu iesniegšanas termiņam, nevar 

iesniegt. Darbus, kuru īstenošana sākta šo divu mācību gadu laikā un aizvien tur-
pinās (joprojām tiek īstenoti) pieteikuma iesniegšanas brīdī, drīkst pieteikt. 

Atbilstības kritērijiem jābūt izpildītiem visā konkursa laikā līdz pat Komisijas lēmuma 

pieņemšanai par balvas piešķiršanu8. 

 

3. Piešķiršanas kritēriji 

Vajadzīgais minimālais kopējais punktu skaits ir 70 no 100. 

Balva tiks piešķirta katrā dalībvalstī uzvarējušajam pieteikumam, kas vislabāk izpildījis 1. 
iedaļā noteiktos mērķus. Pieteikumus vērtēs atsevišķi, grupējot pa dalībvalstīm, un pēc 

turpmāk norādītajiem kritērijiem: 
 

1. KRITĒRIJS. Darba/aktivitātes kvalitāte un atbilstīgums (maks. 50 punkti) 

1) Vai balvai pieteiktais darbs/aktivitāte tieši atbilst balvas mērķiem? 

2) Vai balvai pieteiktais darbs/aktivitāte ir vērienīgi tvēruma ziņā? 

3) Vai balvai pieteiktais darbs/aktivitāte ir objektīvi un balstīti uz pierādījumiem un 

atspoguļo līdzsvaru starp dažādām perspektīvām? 

4) Vai izmantotās mācīšanas metodes ir iesaistošas? Vai tās ir aktīvas un dalību vei-

cinošas? Vai tās ļauj skolēniem šajā skolā gūt pieredzi Eiropas sadarbībā? 

5) Vai balvai pieteiktajam darbam/aktivitātei piemīt inovatīvi elementi, vai arī 

darbs/aktivitāte inovatīvā veidā apvieno esošās pieejas? 

 
2. KRITĒRIJS. Darba/aktivitātes ietekme un tvērums (maks. 50 punkti) 

1) Vai balvai pieteiktajā darbā/aktivitātē bija iesaistīts ievērojams skaits skolēnu? 

Vai pieteikumā par to ir pierādījumi? 

2) Vai balvai pieteiktais darbs/aktivitāte skolā, kas iesniedz pieteikumu, notiek regu-

lāri vai pastāvīgi? Vai tie ir daļa no mācību programmas skolā, kas iesniedz pie-

teikumu? 

3) Vai balvai pieteiktajam darbam/aktivitātei ir plašāka pozitīva ietekme uz vispārējo 

kultūru skolā, kas iesniedz pieteikumu, un vai to potenciāli var likt par piemēru 
citām skolām šajā dalībvalstī? 

4) Cik lielā mērā balvai pieteiktais darbs/aktivitāte ir nododami tālāk, pilnveidojami, 
piemēroti sinerģijām un izmantošanai citās skolās šajā dalībvalstī vai citās ES 

dalībvalstīs, nepārkāpjot autortiesības? 

5) Vai skola ir strādājusi pie tā, lai paplašinātu zināšanas un izpratni par Eiropas 

Savienību, kas iegūtas skolā, aptverot ne tikai skolotājus un skolēnus, bet arī 

plašāku kopienu? 
 

No pieteikumu iesniedzējiem tiek gaidīti uzskatāmi un izmērāmi pierādījumi par balvai 
pieteiktā darba līdzšinējo vai pašreizējo ietekmi, norādot attiecīgus sasniegumu 

rādītājus, piemēram, to skolēnu skaitu, kuri piedalījās darbā/aktivitātē. 
 

                                          
8 Pieteikumu iesniedzējiem no Lielbritānijas: ņemiet vērā, ka atbilstības kritērijiem jābūt izpildītiem līdz 

Eiropas Komisija pieņem lēmumu par balvas piešķiršanu (kas notiek drīz pēc pieteikumu novērtēšanas). Ja 

Apvienotā Karaliste izstāsies no ES pirms tiks pieņemts lēmums par balvas piešķiršanu, nenoslēdzot ar ES 

vienošanos, kura nodrošinātu, ka pieteikumu iesniedzēji no Apvienotās Karalistes turpina būt tiesīgi saņemt šo 

balvu, Apvienotās Karalistes skolas vairs nebūs tiesīgas to saņemt. 
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4. Pieteikums, iesniegšanas termiņi un izvērtēšanas pro-
cedūra 

Provizoriskais procedūras laika grafiks.  

Posmi Konkrēts datums un laiks vai pro-

vizorisks laikposms 

Uzaicinājuma iesniegt pieteikumus publicēšana 2019. gada novembris 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš    2020. gada 6. februāris plkst. 

17.00 pēc Centrāleiropas laika 

Pieteikumu izvērtēšana  2020. gada marts/aprīlis 

Pieteikumu iesniedzēju informēšana 2020. gada aprīlis/maijs 

Balvu piešķiršana 2020. gada maijs 

 

Pieteikumi jāiesniedz tikai tiešsaistē. 

Nepilnīgi pieteikumi tiks uzskatīti par nepieņemamiem, ja pieteikuma veidlapas obligātās 

daļas nebūs pienācīgi aizpildītas. 

Pēc termiņa beigām izmaiņas vai papildinājumi pieteikumā (tostarp izmaiņas video-

materiālā, kas pieteikuma iesniedzējam jāiesniedz) nav atļauti.  

Ja ir jāprecizē konkrēti aspekti, Komisija var sazināties ar pieteikuma iesniedzēju pēc 
termiņa beigām. 

Iesakām neatlikt pieteikuma iesniegšanu uz pēdējo dienu vai pēdējām stundām pirms 
termiņa beigām. Tas var radīt tehniskas problēmas, kā rezultātā varat nokavēt termiņu. 

Uzaicinājuma tīmekļa lapā ir pieejams biežāk uzdoto jautājumu (un to atbilžu) ap-

kopojums.   

Pieteikumu iesniedzēji jautājumus var nosūtīt uz e-pasta adresi eac-

janamoscomenius-prize@ec.europa.eu līdz 2020. gada 31. janvārim (piektdi-
ena). Nav garantijas, ka pēc norādītā termiņa saņemtie jautājumi tiks izskatīti līdz pie-

teikumu iesniegšanas termiņam.  

Eiropas Komisija iecels neatkarīgus ārējus pieteikumu vērtētājus, kuri novērtēs pieteiku-

mus un konsultēs Eiropas Komisiju, kas ir atbildīga par uzvarētāju galīgo izraudzīšanos. 

Balvu apliecības tiks pasniegtas 2020. gadā. Tas var notikt apbalvošanas ceremonijā kat-
rā dalībvalstī 9. maija svinību laikā. 

Uzvarētāji var tikt aicināti nākotnē piedalīties Eiropas Komisijas vai citu ES iestāžu or-
ganizētos publiskos pasākumos. 

Lai gan par pieteikuma sagatavošanu un nosūtīšanu ir atbildīga skola, kas piedalās 

konkursā9, visi skolas dzīvē iesaistītie dalībnieki (skolas direktors, skolotāji, skolēni, citi 
dalībnieki, ar kuriem skola sadarbojas, lai uzlabotu veidu, kā skolā notiek mācīšana par 

ES, piemēram, NVO, fondi vai universitātes) var sadarboties, lai palīdzētu skolai saga-
tavot pieteikumu. 

 
Pieteikumam ir divas daļas. 

                                          
9Dažās dalībvalstīs skolām var būt nepieciešams saņemt atļauju no valsts vai reģionālām iestādēm, lai 

piedalītos šajā konkursā. Ikvienā šādā gadījumā par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu joprojām ir at-

bildīga skola, kas iesniedz pieteikumu, un skolai ir jāveic visas šāda veida procesuālās darbības, ja tās ir ne-

pieciešamas. 
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1. DAĻA. Informācija, ko skola sniedz, izmantojot tiešsaistes pieteikuma 

veidlapu, kura pieejama konkursa izziņošanas tīmekļa lapā.  

Lai gan pieteikuma veidlapa ir pieejama tikai angļu valodā, pieteikuma iesniedzēji to var 

aizpildīt savā valodā10. Jebkura cita informācija vai materiāli, ko pieteikuma iesniedzēji 
vēlas iesniegt kā pieteikuma daļu vai darīt pieejamu, izmantojot saites, ko tie sniedz pie-

teikumā, arī var būt pieteikuma iesniedzēja dzimtajā valodā. Tas ietver informāciju par 
balvai pieteiktā darba/aktivitātes faktisko saturu (piemēram, stundu plānus un mācību 

saturu, un materiālus, ko izmanto, lai mācītu un mācītos par ES attiecīgajā skolā). 

Pieteikuma veidlapā var iekļaut ierobežota apjoma informāciju par balvai pieteikto dar-
bu/aktivitāti. Tāpēc papildus tekstam, ko var ierakstīt tam paredzētajos teksta lodziņos, 

pieteikuma veidlapā ir lūgts norādīt (atsevišķā lodziņā) vienu vai vairākas tīmekļa viet-

nes, kurās vērtētāji varēs uzzināt plašāku informāciju par balvai pieteikto dar-
bu/aktivitāti. Jāņem vērā, ka visas tās tīmekļa vietnes, kas nedarbojas / ir novecojušas / 

kuras pieejamas tikai reģistrētiem lietotājiem un kuru aplūkošanai vajadzīga pieteikšanās 

parole, tiks uzskatītas par nederīgām un netiks ņemtas vērā11. 

Pieteikumu iesniedzējiem nav atļauts nosūtīt papildu informāciju vai materiālus Eiropas 

Komisijai pa e-pastu, pastu vai izmantojot citus līdzekļus, lai pamatotu savu pieteikumu; 
šādā veidā nosūtītie materiāli netiks ņemti vērā. 

 

2. DAĻA. Videomateriāls (viens atsevišķs video)  

Videomateriāls ir pieteikuma neatņemama daļa. Tā galvenais mērķis ir parādīt, ko un kā 

skolēni konkrētajā skolā mācās par Eiropas Savienību, kāds ir viņu iesaistes līmenis un 

kādas mācīšanas/mācīšanās metodes tiek izmantotas. 

Videomateriālā var paskaidrot/parādīt, kāda ir dažādo skolas dzīvē iesaistīto dalībnieku 
loma mācīšanā un mācībās par Eiropas Savienību. Ir ļoti svarīgi, lai videomateriālā būtu 

atspoguļots skolēnu skatījums, proti, lai viņi parādītu, raksturotu un paskaidrotu savu 
pieredzi mācībās par Eiropas Savienību konkrētajā skolā. 

Videomateriālā ietvertajam stāstījumam nevajadzētu aprobežoties tikai ar pieteikuma 
1. daļā ietvertā teksta atkārtošanu/nolasīšanu. 

Videomateriāls var būt sagatavots jebkurā no Eiropas Savienības 24 oficiālajām valodām.  

Tam jābūt MP4 formātā ar 720 pikseļu izšķirtspēju. Videomateriāla ilgums nedrīkst 
pārsniegt 6 minūtes. 

Videomateriālam jābūt izmitinātam esošā tīmekļa vietnē (piemēram, skolas tīmekļa vi-

etnē) vai jaunā tīmekļa vietnē, ko pieteikuma iesniedzējs izveidojis šim nolūkam. Pie-

teikuma veidlapā pieteikumu iesniedzējiem ir lūgts norādīt attiecīgo URL saiti. 

Ja videomateriāls ir aizsargāts ar paroli vai tam ir noteikti citi ierobežojumi, tie jānorāda 
Komisijai (tiešsaistes pieteikuma veidlapā ir jautājums par to). Tie būs vajadzīgi, lai 

vērtētāji varētu piekļūt videomateriāliem. Vērtētājiem ir jāievēro stingri konfidencialitātes 
noteikumi. 

Jāņem vērā, ka datumam un laikam, kad videomateriāls augšupielādēts minētajā tīmekļa 
vietnē, jābūt pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigu datuma. Ja tiks konstatēts, ka 

videomateriāls augšupielādēts pēc termiņa beigām, attiecīgais pieteikums tiks noraidīts. 

                                          
10Jebkurā no ES 24 oficiālajām valodām: angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, horvātu, igauņu, īru, itāļu, 

latviešu, lietuviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, 

vācu, zviedru valodā. 

11Vienīgais izņēmums var būt gadījums, ja parole vajadzīga, lai piekļūtu video, kas jāiesniedz pieteikuma 

iesniedzējiem (sīkāku informāciju skatīt nākamajā iedaļā). 
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Nav noteikta prasība/noteikums, ka videomateriālam jābūt sagatavotam profesionālā 
kvalitātē vai jābūt uzfilmētam ar profesionālu aprīkojumu un piesaistot profesionāļus. 

Videomateriāli, kas tiks nosūtīti Komisijai, izmantojot citus līdzekļus (piemēram, kā e-

pasta pielikumi vai izmantojot tādus komerciālus tīmeklī balstītus datņu pārsūtīšanas 

rīkus kā, piemēram, WeTransfer), netiks ņemti vērā, un attiecīgais pieteikums tiks nor-
aidīts. 

Iesniedzot pieteikumu, pieteikumu iesniedzēji apliecina un garantē Eiropas Komisijai, ka: 

(i) tie ir saņēmuši rakstisku piekrišanu no visām identificējamām personām vecumā no 
18 gadiem un/vai no personām, kurām ir vecāku aizgādība pār nepilngadīgajiem, ja 

pieteikumā (vai jebkurā tā daļā) ir attēloti nepilngadīgie; 

(ii) to iesniegums neradīs nekādas pretenzijas par pārkāpumu, privātuma vai datu pub-
liskošanas pārkāpšanu vai jebkādu trešo personu tiesību un/vai interešu pārkāpumu, 

kā arī neradīs nekādas pretenzijas vai nepārkāps piemērojamos tiesību aktus vai 

noteikumus. Pieteikumu iesniedzējiem ir pienākums nodrošināt, ka ir saņemta ne-
pieciešamā piekrišana. 

Pieteikumu iesniedzējiem jāsaglabā visi iegūtie atļauju dokumenti, jo viņiem var tikt lūgts 

uzrādīt pierādījumus sniegtajai atļaujai. Ja pieteikumu iesniedzēji iesniedz materiālu, par 
kuru tie nav saņēmuši attiecīgās atļaujas, tie uzņemas atbildību ar visām no tā 

izrietošajām sekām. 

 

5. Balvas summa 

Šajā konkursā tiks piešķirtas līdz pat divdesmit astoņām (28) balvām, katra EUR 
8000 apmērā – viena balva katrā ES dalībvalstī. 

Tomēr, kā jau minēts 2. iedaļā, ja Apvienotā Karaliste izstāsies no ES pirms tiks pieņemts 

lēmums par balvas piešķiršanu, nenoslēdzot ar ES vienošanos, kura nodrošinātu, ka pie-

teikumu iesniedzēji no Apvienotās Karalistes turpina būt tiesīgi saņemt šo balvu, 
Apvienotās Karalistes skolas vairs nebūs tiesīgas to saņemt. Šādā gadījumā maksimālais 

balvu skaits būs 27 (nevis 28), bet balvas summa paliks nemainīga (EUR 8000). 

Ja vienā vai vairākās ES dalībvalstīs neviens pieteikums nesasniedz minimālo kopējo 
punktu skaitu, atbilstošais budžeta pārpalikums netiks pārdalīts, lai varētu piešķirt vairāk 

nekā vienu balvu pieteikuma iesniedzējiem citās ES dalībvalstīs. 

Balvu summa tiks izmaksāta uzvarētājām skolām (nevis privātpersonām). Balvas summa 

nebūs saistīta ar izmaksām, kas radušās uzvarētājiem. 

Pieteikuma iesniedzēji ar šo piekrīt un atzīst, ka uzvarēšanas gadījumā tiem saskaņā ar 

piemērojamajiem tiesību aktiem un noteikumiem var būt jāmaksā nodokļi, nodevas vai 
citi maksājumi, tostarp (bet ne tikai) balvas nodoklis. Pieteikuma iesniedzēji ar šo piekrīt 

samaksāt jebkurus šādus nodokļus, nodevas vai citus maksājumus. 

 

6. Maksāšanas kārtība  

Naudas balvas tiks izmaksātas uzvarētājiem kā viens maksājums ar pārskaitījumu uz to 

bankas kontiem, ar nosacījumu, ka būs iesniegti visi pieprasītie dokumenti. Maksājumus 
plānots veikt 2020. gadā. Pēc paziņojuma par lēmumu piešķirt balvu var tikt pieprasīts 

juridiskas personas statusa apliecinājums un bankas konta rekvizīti. 
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7. Dokumenti 

Obligātie apliecinošie dokumenti ir norādīti pieteikuma veidlapā. 

Lai novērtētu pieteikuma iesniedzēja atbilstību, tiks pieprasīti šādi apliecinoši dokumenti: 

- jebkāds oficiāls dokuments, kas apliecina juridiskās personas juridisko statusu, t. i., 
to, ka pieteikuma iesniedzējs ir skola, ko oficiāli atzinušas valsts izglītības iestādes ES 

dalībvalstī, kur atrodas skola; 

- apliecinājums ar godavārdu par atbilstības un izslēgšanas kritēriju izpildi un par to, ka 
iepriekš nav saņemts ES finansējums (vai balva) par to pašu darbu/aktivitāti. 

Vēlākā posmā dalībniekiem var tikt pieprasīti papildu dokumenti (piemēram, juridiskas 
personas apliecinājums, bankas konta veidlapa, papildu apliecinoši dokumenti atbilstības 

pamatošanai u. tml.). 

 

8. Balvas popularizēšana. ES finansējuma pamanāmība. 

Publicitāte un intelektuālā īpašuma tiesības 

8.1. Publicitāte, ko veicina balvas ieguvējs(-i)  

Uzvarētājs(-i) var popularizēt balvu un tās rezultātus, stratēģiski un efektīvi sniedzot 

mērķtiecīgu informāciju dažādai mērķauditorijai (tostarp plašsaziņas līdzekļiem un sabie-
drībai).  

Ja vien Komisija nav pieprasījusi vai vienojusies citādi vai ja vien tas nav neiespējami, 

jebkādā ar publicitāti saistītā saziņā (tostarp elektroniskā veidā, izmantojot sociālos 
plašsaziņas līdzekļus u. c.):  

a) izvieto ES emblēmu12 un  

b) ietver šādu tekstu: “xxxxx (uzvarētāja nosaukums) ir piešķirta Jana Amosa Komen-

ska balva augstas kvalitātes izglītībai par Eiropas Savienību”.  

ES emblēmai jābūt labi redzamai, ja to izvieto kopā ar citu logotipu.  

Balvas popularizēšanas nolūkos uzvarētājs(-i) var izmantot ES emblēmu, un tam nav ne-

pieciešams saņemt iepriekšēju apstiprinājumu no Komisijas. Tomēr tas nedod tiesības uz 
ekskluzīvu izmantošanu.  

Turklāt uzvarētājs(-i) nedrīkst piesavināties ES emblēmu vai līdzīgu preču zīmi vai 

logotipu, ne reģistrējot, ne kā citādi. 

 

8.2. Publicitāte, ko veicina Komisija, intelektuālā īpašuma tiesības 

un trešo personu tiesības 

Komisija publicēs uzvarētājas skolas nosaukumu, norādot tās valsti un atrašanās vietu, 
balvas summu un kopsavilkuma aprakstu par balvu ieguvušajiem darbiem/aktivitātēm 

(iespējams, arī uzvarētāju iesniegtos videomateriālus vai to daļas). Iesniedzot pieteiku-
mu, pieteikumu iesniedzēji apliecina, ka atļauj šādu publicēšanu. 

Visi pieteikumu iesniedzēji, tostarp uzvarētāji, patur visas intelektuālā īpašuma tiesības 
saistībā ar videomateriālu, kas Eiropas Komisijai iesniegts kā daļa no to pieteikuma.  

Iesniedzot pieteikumu, pieteikumu iesniedzēji apstiprina, ka, iesniedzot tekstu, video-

materiālus, attēlus vai citu materiālu, tie apliecina un garantē, ka ir vienīgie iesniegto 

                                          
12 http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_en.htm 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_lv.htm
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materiālu autori un tiesību īpašnieki un ka tie nepārkāpj nevienas trešās personas au-
tortiesības, tiesības uz privātumu, tiesības uz attēlu vai jebkādas citas tiesības. Turklāt, 

iesniedzot pieteikumu, pieteikumu iesniedzēji atzīst un piekrīt, ka gadījumā, ja tie iegūst 
balvu: 

- Eiropas Komisija bez ierobežojumiem visu veidu publikācijās, jebkāda veida tele-
vizuālajās pārraidēs vai paziņojumos, ko tā sniedz ar interneta vai sociālo plašsaziņas 

līdzekļu starpniecību, var izmantot informāciju, kas saistīta ar darbu/aktivitāti, un 
dokumentus, jo īpaši publicēšanai paredzētus kopsavilkumus un nodevumus, kā arī 

jebkuru citu materiālu (piemēram, attēlus vai audiovizuālo materiālu), ko tā saņem 
no uzvarētāja(-iem) kā daļu no to pieteikuma;  

- Eiropas Komisija var tulkot, reproducēt šādu pieteikumu iesniedzēju iesniegto in-
formāciju un atļaut tās izplatīšanu sabiedrībai; 

- trešās personas (piemēram, citas skolas) var brīvi piekļūt Eiropas Komisijas publis-

kotajai informācijai un materiāliem (tostarp jebkuram audiovizuālajam materiālam), 
kas saistīti ar balvu ieguvušo darbu/aktivitāti, un tos izmantot, reproducēt vai 

izplatīt, taču ar nosacījumu, ka tiek atzītas materiālu īpašnieka (balvu ieguvusī skola) 

autortiesības, un vienīgi informatīvos un izglītojošos nolūkos; 

- Komisija var glabāt un arhivēt pieteikumu iesniedzēju iesniegto informāciju (tostarp 
audiovizuālo materiālu), kas saistīta ar darbu/aktivitāti, Eiropas Savienības da-

tubāzēs, kas plašai sabiedrībai pieejamas tiešsaistē; 

- fotoattēli un video, ko Eiropas Komisija uzņēmusi, gatavojoties balvas pasniegšanas 

ceremonijai vai ceremonijas laikā, ir vienīgi Komisijas īpašums. Iesniedzot pieteiku-
mu, jebkuras atbilstošās apbalvošanas ceremonijas dalībnieki (uzvarējušie pieteiku-

mu iesniedzēji un/vai uzvarējušo pieteikumu pārstāvji) sniedz piekrišanu, ka Eiropas 
Komisija šos materiālus var izmantot publicitātes vajadzībām. 

Ja iesniegtajos materiālos izmantoti trešo personu darbi, pieteikumu iesniedzēji, 
iesniedzot savus pieteikumus, apliecina, ka ir ieguvuši visas nepieciešamās tiesības, kas 

Komisijai ļauj izmantot iesniegtos materiālus iepriekš aprakstītajā kārtībā. Komisijai ir 
tiesības jebkurā laikā pieprasīt pierādījumus par trešo personu autortiesību iegūšanu. Pie-

teikumu iesniedzēji uzņemas pilnu atbildību par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas 
radušies, ja dalībnieki pārkāpuši trešo personu tiesības. Šajā saistībā balvas ieguvēji tiks 

aicināti aizpildīt intelektuālā īpašuma tiesību deklarāciju un iesniegt to Komisijai pirms 
balvas summas izmaksas. 

 

9. Izslēgšanas kritēriji  

Dalībnieki tiks izslēgti no dalības, ja tie (vai kāds no tiem vai galvenajām personām, 

kurām ir pārstāvības, lēmumu pieņemšanas vai kontroles pilnvaras pār dalībniekiem)13:  

 ir bijuši situācijā, kad attiecībā uz tiem ir pieņemts galīgs spriedums vai galīgs admin-

istratīvs lēmums, kurā secināts, ka citā jurisdikcijā ir izveidota struktūra, lai dalībnieks 
varētu apiet savas fiskālās, sociālās vai jebkuras citas juridiskās saistības; 

 ar dalībvalsts kompetentās iestādes spriedumu, kam ir res judicata spēks, ir atzīti par 

vainīgiem ar profesionālo darbību saistītā pārkāpumā; 

 ir bankrotējuši vai tiek likvidēti, to darbību pārvalda tiesa, tiem ir mierizlīgums ar 

kreditoriem, tie ir pārtraukuši uzņēmējdarbību, ir iesaistīti tiesvedībā vai līdzīgā pro-
cedūrā saskaņā ar valsts tiesību aktiem;  

                                          
13 Sk. 136., 141., 142. un 143. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulā (ES, Eurat-

om) 2018/1046 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, Eur-

atom) Nr. 966/2012. 
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 ir atzīti par vainīgiem ar profesionālo darbību saistītā smagā pārkāpumā, kas pierādīts 
ar jebkādiem līdzekļiem, ko ES struktūras var pamatot (tostarp ar Eiropas Investīciju 

bankas un starptautisku organizāciju lēmumiem); 

 nepilda visas savas saistības attiecībā uz sociālās apdrošināšanas iemaksām un no-

dokļiem (saskaņā ar tās valsts tiesību normām, kurā tie ir nodibināti, atbildīgā 
kredītrīkotāja valsts tiesību normām un tās valsts tiesību normām, kurā paredzēts 

veikt aktivitāti); 

 ir sagrozījuši informāciju, kas pieprasīta dalībai konkursā, vai nav iesnieguši šādu in-
formāciju;  

 ir bijuši situācijā, kad attiecībā uz tiem ir pieņemts spriedums ar res judicata spēku 
par krāpšanu, korupciju, līdzdalību noziedzīgā organizācijā, nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizāciju vai jebkādu citu nelikumīgu darbību, kas kaitē ES finanšu interesēm; 

 ir iesaistīti interešu konfliktā saistībā ar balvu;  

 ir situācijā, kad tiem piemēro administratīvu sodu par tās informācijas sagrozīšanu, 
kas pieprasīta dalībai iepirkuma procedūrā vai citā dotāciju piešķiršanas procedūrā, vai 

par šādas informācijas nesniegšanu, vai ir pasludināts, ka tie ir nopietni pārkāpuši sa-

vas saistības saskaņā ar līgumiem vai nolīgumiem, kurus finansē no ES budžeta; 

 no jebkuras personas ir saņēmuši vai tai piešķīruši, centušies saņemt, mēģinājuši ie-

gūt vai pieņēmuši priekšrocību (finansiālu vai natūrā), ja šāda rīcība ir uzskatāma par 
nelikumīgu praksi vai tieši vai netieši ietver korupciju un ir stimuls vai atlīdzība 

saistībā ar balvas piešķiršanu. 
 

10. Personas datu apstrāde  

10.1. Personas datu apstrāde, ko veic Komisija 

Visus personas datus Komisija apstrādās saskaņā ar Regulu (ES) 2018/172514 un 
“apstrādes darbību paziņojumiem” Komisijas datu aizsardzības speciālistam (DPO) (pu-

bliski pieejami DPO reģistrā). 

Šādus datus apstrādās Eiropas Komisijas Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta 

ģenerāldirektorāta A1. nodaļas datu pārzinis balvas piešķiršanas, īstenošanas un 
pēcuzraudzības vai ES finanšu interešu aizsardzības vajadzībām (tostarp pārbaudēm, 

revīzijām un izmeklēšanai; sk. 14. punktu).  

Personām, kuru dati tiek apstrādāti, ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot 

vai dzēst un tiesības ierobežot apstrādi vai attiecīgā gadījumā iebilst pret apstrādi, vai 
tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725. Šajā nolūkā tām visi 

jautājumi par to personas datu apstrādi jāsūta datu pārzinim uz e-pasta adresi eac-
janamoscomenius-prize@ec.europa.eu. Attiecīgajām personām ir arī tiesības jebkurā 

laikā vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU). 

Uzvarētājs(-i) pieteikuma iesniegšanas brīdī skaidri piekrita, ka Eiropas Komisija publicē 

(jebkādā formā un datu nesējā) šādu informāciju:  

a) uzvarētāja nosaukumu;  

b) uzvarētāja izcelsmes valsti; 

c) balvas summu; 

d) īsu kopsavilkuma aprakstu par balvu ieguvušo darbu/aktivitāti. 

 

                                          
14 Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsar-

dzību 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. 

mailto:eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu
mailto:eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu
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10.2. Personas datu apstrāde, ko veic pieteikumu iesniedzēji  

Pieteikumu iesniedzējiem personas datu apstrāde jāveic atbilstīgi piemērojamajiem ES un 
valsts tiesību aktiem par datu aizsardzību (tostarp prasībām par atļaujām vai paziņojumi-

em, ja tādas ir piemērojamas).  

Pieteikumu iesniedzēji var piešķirt saviem darbiniekiem piekļuvi tikai tiem datiem, kas ir 

noteikti nepieciešami balvas piešķiršanas, īstenošanas vai pēcuzraudzības vajadzībām. 
Pieteikumu iesniedzējiem jānodrošina, ka darbinieki, kas ir pilnvaroti apstrādāt personas 

datus, ir apņēmušies ievērot konfidencialitāti vai tiem ir noteikts attiecīgs likumisks 
pienākums ievērot konfidencialitāti. 

Pieteikumu iesniedzējiem jāinformē tie darbinieki, kuru personas datus vāc un apstrādā 
Komisija. Šajā nolūkā pieteikumu iesniedzējiem pirms darbinieku personas datu 

nosūtīšanas Komisijai jānodrošina darbiniekiem paziņojums(-i) par konfidencialitāti 
saistībā ar konkrēto pakalpojumu (SSPS) (sk. pieteikuma veidlapā). 

 

11. Ētika  

Aktivitāšu īstenošanā jāievēro:  

a) ētikas principi un  

b) piemērojamie starptautiskie, ES un valsts tiesību akti. 

 

12. Interešu konflikts  

Dalībniekiem jāveic visi pasākumi, lai novērstu jebkuru situāciju, kad neitrāla un objektīva 
balvas piešķiršana tiek apdraudēta ekonomisko interešu, politiskās piederības vai 

valstspiederības, ģimenes vai emocionālo saišu vai jebkādu citu kopīgu interešu dēļ 
(“interešu konflikts”). 

Tiem nekavējoties jāinformē Komisija par jebkuru situāciju, kas rada vai varētu radīt 

interešu konfliktu, un tūlīt jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai labotu šādu situāciju. 

Komisija var pārbaudīt, vai veiktie pasākumi ir atbilstīgi, un var pieprasīt, lai līdz noteik-

tam termiņam tiek veikti papildu pasākumi. 

 

13. Atbildība par zaudējumiem  

Komisiju nevar saukt pie atbildības par zaudējumiem, ko izraisījis jebkurš no dalībnieki-

em vai kas radušies jebkuram no dalībniekiem vai trešām personām ar konkursu saistīto 
aktivitāšu īstenošanas dēļ vai tās laikā. 

 

14. Pārbaudes, revīzijas un izmeklēšana  

Dalībnieki piekrīt, ka gadījumā, ja tiem tiek piešķirta balva, Komisija, Eiropas Birojs 

krāpšanas apkarošanai un Revīzijas palāta var veikt pārbaudes un revīzijas saistībā ar 
konkursu un saņemto balvu. 

 

15. Balvas anulēšana. Nepamatoti izmaksāto summu 
atgūšana 

Komisija var anulēt balvu un atgūt visus veiktos maksājumus, ja tā konstatē, ka: 

a) ir izmantota nepatiesa informācija vai notikusi krāpšana vai korupcija, lai iegūtu 

balvu;  



 

 
 

 

Jana Amosa Komenska balva augstas kvalitātes izglītībai par Eiropas Savienību 
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b) uzvarētājs nav bijis atbilstīgs vai bija jāizslēdz; 

c) uzvarētājs būtiski pārkāpj savus pienākumus, ko paredz šie konkursa noteikumi. 

 

16. Administratīvas un finansiālas sankcijas 

Ja dalībnieks ir izdarījis pārkāpumus, veicis krāpšanu vai ir sniedzis nepatiesas ziņas, 
Komisija var arī:  

a) izslēgt dalībnieku no visiem līgumiem, dotācijām un konkursiem, ko finansē no ES 

budžeta, uz laikposmu, kas nepārsniedz piecus gadus (vai 10 gadus atkārtota 
pārkāpuma gadījumā), un/vai 

b) piemērot finansiālas sankcijas 2–10 % apmērā no balvas vērtības (vai 4–20 % 
apmērā atkārtota pārkāpuma gadījumā). 

 

17. Konkursa atcelšana  

Komisija var atcelt konkursu vai nolemt nepiešķirt balvu bez jebkāda pienākuma iz-
maksāt dalībniekiem kompensāciju, ja:  

 nav saņemts neviens pieteikums;  

 uzvarētājs nav noteikts (neviens pieteikums nav savācis vajadzīgo punktu skaitu), 
vai 

 uzvarētājs(-i) nav atbilstīgs(-i) vai ir jāizslēdz.  

 

18. Piemērojamie tiesību akti un kompetentā jurisdikci-
ja 

Konkursu reglamentē piemērojamie Savienības tiesību akti, ko nepieciešamības gadījumā 

papildina Beļģijas tiesību akti. Vienīgi Vispārējai tiesai vai — pārsūdzības gadījumā — Ei-
ropas Savienības Tiesai ir ekskluzīva jurisdikcija izskatīt strīdus starp Savienību un jebku-

ru dalībnieku par šā konkursa noteikumu interpretāciju, piemērošanu vai spēkā esību, ja 
šādu strīdu nevar atrisināt izlīgstot.  Attiecībā uz dalībniekiem, kas ir starptautiskas orga-

nizācijas, šādi strīdi ar Komisiju saistībā ar konkursu, ja tos nevar atrisināt izlīgstot, 
jānodod izšķiršanai šķīrējtiesai. Piemēro Pastāvīgās šķīrējtiesas neobligātos noteikumus 

starptautisku organizāciju un valstu starpā radušos strīdu izskatīšanai, kas ir spēkā šā 
konkursa spēkā stāšanās dienā. 

 

 

19. Pierādījumu iesniegšana pēc pieprasījuma 

Komisija var pieprasīt informāciju un attiecīgus pierādījumus, kā norādīts apliecinājuma 
ar godavārdu V iedaļā “Pierādījumu iesniegšana pēc pieprasījuma”. 

 
 

20. Kontaktinformācija 

Jautājumi, kas saistīti konkrēti ar šo balvu, jāsūta uz šādu e-pasta adresi: 
eac-janamoscomenius-prize@ec.europa.eu 
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