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PAMATINFORMĀCIJA MEDIJIEM 
 

Balvu konkurss “Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētas” 
 
Kas ir balvu konkurss “Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētas”? 
 
Šis konkurss ir pirmais Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētu balvu konkurss, kas ir daļa no 
Eiropas Dažādības mēneša iniciatīvas. Ar šo balvu tiek godinātas un apbalvotas pašvaldības visā ES, kas 
aktīvi veicina integrāciju un dažādību un palīdz veidot labāku Eiropu. 
 
Šis konkurss ir iespēja pilsētām un reģioniem parādīt savu politiku un iniciatīvas, kas rada daudzveidīgāku 
un iekļaujošāku vidi to iedzīvotājiem. Šīs iniciatīvas var būt jau īstenotas, vai arī to īstenošana var 
turpināties.  
 
Kāpēc Eiropas Komisija izraudzīsies Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētu? 
 
Vienlīdzība un nediskriminēšana ir ES pamatvērtības un pamattiesības, kas noteiktas tās Līgumos un 
Pamattiesību hartā.  
 
Tomēr diskriminācija joprojām pastāv; vairāk nekā puse eiropiešu (59 %) uzskata, ka diskriminācija 
etniskās izcelsmes dēļ ir plaši izplatīta. Katrs trešais afrikāņu izcelsmes cilvēks norāda, ka pēdējo piecu 
gadu laikā ir piedzīvojis rasistisku aizskaršanu. Arī pret LGBTIK personām vērsta diskriminācija turpinās 
visā ES, un 43 % LGBTIK personu aptaujā norādīja, ka 2019. gadā ir izjutušas pret sevi vērstu diskrimināciju. 
Covid-19 pandēmija ir arī palielinājusi dzimumu nevienlīdzību, un sievietes visā ES vidēji pelna par 16 % 
mazāk nekā vīrieši. Cilvēki ar invaliditāti joprojām saskaras ar daudziem šķēršļiem, cenšoties piekļūt 
pamata pakalpojumiem, veselības aprūpei, izglītībai, nodarbinātībai un politiskajai dzīvei. Arī romi 
joprojām saskaras ar diskrimināciju, rasismu un sociālo atstumtību.  
 
Balvu konkursa “Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētas” izveide ir daļa no Eiropas Komisijas 
pastāvīgajiem centieniem veicināt vienlīdzību un apkarot diskrimināciju. Balva tiks piešķirta par 
integrāciju, novērtējot pašvaldību centienus veidot iekļaujošāku un taisnīgāku sabiedrību, lai visi mūsu 
sabiedrības locekļi varētu īstenot savu potenciālu un lai neviens netiktu atstāts novārtā.  
 
Vairāk par ES rīcību vienlīdzības jomā: 
 

• ES rasisma apkarošanas rīcības plāns 2020.–2025. gadam 

• LGBTIK līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam  

• Dzimumu līdztiesības stratēģija 2020.–2025. gadam  

• Personu ar invaliditāti tiesību stratēģija 2021.–2030. gadam  

• ES romu līdztiesības, iekļaušanas un līdzdalības stratēģiskais satvars 2020.–2030. gadam  

• ES stratēģija antisemītisma apkarošanai un ebreju dzīvesvides atbalstam 2021.–2030. gadam 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/european-diversity-month-2021_lv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/dalli/announcements/union-equality-first-year-actions-and-achievements_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_lv
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_21_810
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lv/ip_20_1813
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism/eu-strategy-combating-antisemitism-and-fostering-jewish-life-2021-2030_en
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Kas var pieteikties? 
 
Balvai var pieteikties 27 Eiropas Savienības valstu pašvaldības, kas aktīvi īsteno integrācijas politiku, 
aptverot diskrimināciju dzimuma, vecuma, invaliditātes, LGBTIK identitātes, reliģijas un etniskās/rasu 
izcelsmes dēļ.  
 
Pretendentam jābūt administratīvajai vienībai, ko pārvalda pilsētas dome vai cita veida demokrātiski 
ievēlēta pārvaldes struktūra; konkursā var piedalīties Eiropas Savienības pilsētas un reģioni. 
 
Vai ir īpašas balvas kategorijas? 
 
2022. gada konkursā ir divas kategorijas — viena paredzēta pašvaldībām, kurās ir mazāk nekā 
50 000 iedzīvotāju, un otra — pašvaldībām, kurās ir vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju. Tāpat 2022. gadā tiks 
pasniegta arī īpaša balva par romu integrāciju. 
 
Kāda veida dažādības iniciatīvām ir iecerēts pasniegt balvu? 
 
Konkursā tiks apbalvotas dažādības un integrācijas iniciatīvas, kas vērstas uz visiem diskriminācijas 
iemesliem (dzimums, rasu vai etniskā izcelsme, reliģija vai pārliecība, invaliditāte, vecums vai seksuālā 
orientācija) un dažādu diskriminācijas veidu kombinācijām. 
 
Kā tiks noteikti uzvarētāji? 
 
Balvu konkursam iesniegtos pieteikumus pārbaudīs neatkarīgi eksperti, veicot atbilstības pārbaudi un 
priekšatlasi. Galīgo atlasi galvenajām kategorijām un romu integrācijas balvai veiks Eiropas žūrija. 
 
Kas izvērtēs konkursa pieteikumus? 
 
Eiropas Komisija iecels neatkarīgus ekspertus dalībai priekšatlases posmā un Eiropas žūrijas locekļus 
dalībai galīgās atlases posmā. Eiropas žūrijas sastāvā būs vismaz pieci locekļi, kas pārstāv Eiropas 
nevalstiskās organizācijas. Īpašās romu integrācijas kategorijas Eiropas žūrijas sastāvā būs vismaz pieci 
locekļi, kas pārstāv Eiropas nevalstiskās organizācijas un citas attiecīgas valsts un Eiropas līmeņa 
ieinteresētās personas. 
 
Kad un kur notiks balvu pasniegšanas ceremonija? 
 
Ceremonija, kurā paziņos balvas ieguvējus, notiks Briselē 2022. gada 28. aprīlī. Šajā augsta līmeņa 
pasākumā piedalīsies līdztiesības komisāre Helena Dalli, un tas pulcēs politikas veidotājus, pilsētu 
amatpersonas un dažādības organizāciju pārstāvjus. 
 
Kā es varu piedalīties balvu pasniegšanas ceremonijā (tiešsaistē vai klātienē)? 
 
Lūdzu, sazinieties ar mūsu mediju kontaktpersonām, kuras jums palīdzēs (media@eudiversity2022.eu).  
 
Vai var sarunāt intervijas ar balvas ieguvējiem vai Eiropas Komisijas pārstāvjiem? 
 
Jā, būs iespējams veikt intervijas. Lūdzu, rakstiet mūsu mediju kontaktpersonām, kuras palīdzēs jums 
saņemt citātus vai sarunāt intervijas (media@eudiversity2022.eu).  
 
 
 
 

https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_en#documents
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/equality/non-discrimination_en#documents
mailto:media@eudiversity2022.eu
mailto:media@eudiversity2022.eu
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Kur es varu atrast vairāk informācijas? 
 
Apmeklējiet balvu konkursa “Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētas” tīmekļa vietni: 
http://www.eudiversity2022.eu/lv.  
 
Plašāka informācija tiks pievienota mediju rīkkopai, gatavojoties pasākumam. Sazinieties ar mūsu mediju 
kontaktpersonām, lai saņemtu turpmākos paziņojumus presei un saistīto informāciju: 
media@eudiversity2022.eu. 
 
Jūs varat arī saņemt ikmēneša jaunāko informāciju, abonējot mūsu konkursa informatīvo biļetenu 
“Diversity Capitals”.  

http://www.eudiversity2022.eu/lv
mailto:media@eudiversity2022.eu
https://eudiversity2022.eu/lv/balvu/sekot-jaunakajai-informacijai/

