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1. PRIEKŠVĒSTURE UN MĒRĶI 
 

Līdztiesība ir viena no šīs Eiropas Komisijas prioritātēm. Priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena savās 
politikas pamatnostādnēs ir noteikusi: “Darījumdarbībā, politikā un sabiedrībā kopumā mēs varam 
pilnībā sasniegt savu potenciālu tikai tad, ja izmantojam visus mūsu talantus un dažādību. Visiem, kam ir 
vienādi mērķi, ir jābūt vienādām iespējām.” Komisija ir devusi papildu impulsu līdztiesības sekmēšanai, 
pieņemot ES rasisma apkarošanas rīcības plānu 2020.–2025. gadam, LGBTIK līdztiesības stratēģiju 
2020.–2025. gadam, Dzimumu līdztiesības stratēģiju 2020.–2025. gadam, Personu ar invaliditāti tiesību 
stratēģiju 2021.–2030. gadam un ES romu līdztiesības, iekļaušanas un līdzdalības stratēģisko satvaru 
2020.–2030. gadam. 
 
Komisija Rasisma apkarošanas rīcības plānā un LGBTIK līdztiesības stratēģijā apņēmās uzsākt ikgadēju 
Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētu izraudzīšanos. Balvu konkursa “Eiropas Integrācijas un 
dažādības galvaspilsētas” mērķis ir atzīt un izcelt pilsētu vai reģionu1 paraugpraksi, kas var kalpot par 
iedvesmas avotu citām Eiropas pilsētām, kā saviem iedzīvotājiem radīt daudzveidīgāku un 
iekļaujošāku vidi, kā arī nodrošināt šādas paraugprakses redzamību. Tā mērķis ir atzīt paraugpraksi, 
kas: sekmē dažādību (dzimuma, vecuma, invaliditātes, LGBTIK identitātes, reliģijas un etniskās/rasu 
izcelsmes ziņā) kā bagātīguma un inovācijas avotu; sekmē iekļaujošas politikas un sistēmu izveidi; 
veicina piederības sajūtu visu iedzīvotāju vidū.  
 

 

2. EIROPAS INTEGRĀCIJAS UN DAŽĀDĪBAS GALVASPILSĒTAS 
 

Balvu konkursā “Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētas” (tālāk tekstā — balvu konkurss) tiks 
godinātas trīs pilsētas divās atsevišķās kategorijās: 
 

• pašvaldības, kurās ir mazāk kā 50 000 iedzīvotāju;  

• pašvaldības, kurās ir vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju. 
 
Katrā kategorijā tiks piešķirta pirmā (vienīgais Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētas 
nosaukuma ieguvējs attiecīgajā gadā), otrā un trešā vieta. Pieteikuma iesniedzēji var saņemt arī īpašu 
atzinību saistībā ar attiecīgā gada politikas prioritātēm vai īpašiem pieteikuma aspektiem. Balvu 
konkursā var piedalīties visas pašvaldības (piemēram, pilsētas, reģioni utt.). 

 
2023. gadā tiks piešķirta arī Īpašā balva pašvaldībām, kuras sekmē LGBTIK līdztiesību. Šajā kategorijā 

būs trīs uzvarētāji (pirmā, otrā un trešā vieta). Piešķirot Īpašo balvu, kas tiek piešķirta tikai vienā 

kategorijā, pašvaldības lielums netiek ņemts vērā. 

 
Šos Konkursa noteikumus ir izstrādājusi un publicējusi Eiropas Komisija, kura arī izsludinās konkursu un 
ar Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētu ārējā sekretariāta palīdzību pārvaldīs tā norisi.  
 
 

3. 2023. GADA BALVU KONKURSA “EIROPAS INTEGRĀCIJAS UN DAŽĀDĪBAS 
GALVASPILSĒTAS” UZVARĒTĀJU UN ĪPAŠĀS BALVAS IEGUVĒJU 
NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA UN KRITĒRIJI 

  

Balvu konkursam iesniegtos pieteikumus pārbauda neatkarīgi eksperti, veicot atbilstības pārbaudi un 

priekšatlasi. Gala lēmumu pieņem Eiropas žūrija, kas nosaka vietu sadalījumu abās galvenajās 

 
1 Jebkuras pašvaldības, kuras vada ievēlēta iestāde. 
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kategorijās (pašvaldības ar mazāk kā/vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju), un Īpašās balvas Eiropas žūrija, kas 

nosaka vietu sadalījumu Īpašās balvas kategorijā.  

 

Pašvaldības var pieteikties dalībai gan galvenajās konkursa kategorijās, gan Īpašās balvas kategorijā.  

 

3.1 Eiropas žūrijas sastāvs galvenajās konkursa kategorijās 
 

Eiropas Komisija ieceļ neatkarīgus ekspertus dalībai priekšatlases posmā un Eiropas žūrijas locekļus 

dalībai galīgās atlases posmā. Eiropas žūrijas sastāvā ir vismaz pieci locekļi, kas pārstāv Eiropas 

nevalstiskās organizācijas.  

 

Eiropas žūrijas locekļi pārskata provizorisko vietu sadalījumu, ko priekšatlases posmā ierosinājuši 

neatkarīgie eksperti. Žūrijas locekļi veic kvalitātes novērtējumu, pamatojoties uz neatkarīgo ekspertu 

sagatavotu ziņojumu, un piemēro 4.2. punktā minētos balvu piešķiršanas kritērijus. Katrā galvenajā 

konkursa kategorijā viņi atlasa trīs pašvaldības, piešķirot tām pirmo, otro un trešo vietu. 

 

Eiropas žūrijas locekļi ir iecelti privātpersonas statusā un rīkojas neatkarīgi un sabiedrības interesēs. 

Savus pienākumus viņi veic pro bono, un viņus atbalsta balvu konkursa sekretariāts. Personām, kas 

ieceltas par Eiropas žūrijas locekļiem, ir pienākums informēt par visiem apstākļiem, kas varētu radīt 

interešu konfliktu, Eiropas žūrijas sanāksmes laikā parakstot “deklarāciju par interešu konflikta 

neesamību”.  
 

 

3.2 Eiropas žūrijas sastāvs Īpašās balvas kategorijā  
 

Īpašo balvu 2023. gadā Eiropas Komisija piešķirs pašvaldībām, kuras īsteno īpašus LGBTI līdztiesības 

veicināšanas pasākumus. Šajā kategorijā piemēro tādu pašu procedūru kā galvenajās konkursa 

kategorijās — tā ietver atbilstības un balvu piešķiršanas kritēriju novērtējumu.  

 

Īpašās LGBTI līdztiesības kategorijas Eiropas žūrijas sastāvā ir vismaz pieci locekļi, kas pārstāv Eiropas 

nevalstiskās organizācijas un citas attiecīgas valsts un Eiropas līmeņa ieinteresētās personas.  

 

Eiropas Komisija ieceļ Īpašās LGBTI līdztiesības kategorijas Eiropas žūrijas locekļus un neatkarīgus 

ekspertus, kas piedalās priekšatlases posmā.  

 

Īpašās LGBTI līdztiesības kategorijas Eiropas žūrijas locekļi pārskata provizorisko vietu sadalījumu, ko 

priekšatlases posmā ierosinājuši neatkarīgie eksperti. Žūrijas locekļi veic kvalitātes novērtējumu, 

pamatojoties uz neatkarīgo ekspertu sagatavotu ziņojumu, un piemēro 4.2. punktā minētos balvu 

piešķiršanas kritērijus. Viņi atlasa trīs pašvaldības, piešķirot tām pirmo, otro un trešo vietu. 

 

Īpašās LGBTI līdztiesības kategorijas Eiropas žūrijas locekļi ir iecelti privātpersonas statusā un rīkojas 

neatkarīgi un sabiedrības interesēs. Savus pienākumus viņi veic pro bono, un viņus atbalsta balvu 

konkursa sekretariāts. Personām, kas ieceltas par Īpašās LGBTI līdztiesības kategorijas Eiropas žūrijas 

locekļiem, ir pienākums informēt par visiem apstākļiem, kas varētu radīt interešu konfliktu, Eiropas 

žūrijas sanāksmes laikā parakstot “deklarāciju par interešu konflikta neesamību”.  
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3.3 Atbilstības kritēriji 
 
Šis uzaicinājums iesniegt pieteikumus konkursā ir paredzēts šādiem pieteikuma iesniedzējiem: 
 

 
3.3.1 pieteikuma iesniedzējam jābūt pašvaldībai (pilsētas vai reģiona, utt.), kura atrodas kādā no ES 

dalībvalstīm. Pieteikuma iesniedzējam jābūt administratīvai vienībai, ko pārvalda pilsētas dome vai 

cita veida demokrātiski ievēlēta pārvaldes struktūra; 

 

3.3.2 pieteikuma iesniedzējiem jāaizpilda visas sadaļas vienotajā pieteikuma veidlapā, kas 

iesniedzama, lai varētu piedalīties 2023. gada balvu konkursā “Eiropas Integrācijas un dažādības 

galvaspilsētas” (I pielikums), ievērojot rakstzīmju skaita ierobežojumus, kas noteikti katrai 

pieteikuma veidlapas sadaļai. Pieteikuma iesniedzējiem, kuri piesakās Īpašajai balvai par LGBTI 

līdztiesību, jāaizpilda arī LGBTI jautājumiem veltītā sadaļa (pieteikuma veidlapas H sadaļa). Teksts, 

kas pārsniedz noteiktos rakstzīmju skaita ierobežojumus, netiks ņemts vērā — tādējādi veidlapā 

sniegtās atbildes var izrādīties nepilnīgas; 

 

3.3.3 pieteikumi jāaizpilda un jāiesniedz, izmantojot tiešsaistes pieteikuma veidlapu, līdz 2023. gada 
15. februāra plkst. 12.00 pēc Centrāleiropas laika; 

 
3.3.4 pieteikuma iesniedzējiem jāpievieno Godprātības apliecinājums (III pielikums), ko parakstījis 

mērs vai cita augsta ranga pārstāvis, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarots juridiski 
pārstāvēt pilsētu/reģionu. 

 
 

 

3.4 Papildu informācija 
 

Norādījumi pieteikuma iesniedzējiem (II pielikums) jāskata kopā ar 2023. gada balvu konkursa “Eiropas 

Integrācijas un dažādības galvaspilsētas” pieteikuma veidlapu. 

 

Lai pamatotu pieteikumu, papildus iepriekš minētajam kandidāti var augšupielādēt vai iesniegt arī saiti uz 

PowerPoint prezentāciju (10 slaidi), kurā ilustrētas un uzsvērtas pieteikuma stiprās puses. Šī prezentācija 

var tikt izmantota iepazīstināšanai ar atlasītajiem pieteikuma iesniedzējiem balvu pasniegšanas 

ceremonijas laikā. 

 

Pieteikumus var sagatavot jebkurā no ES oficiālajām valodām — tie tiks tulkoti, izmantojot automatizētās 

tulkošanas sistēmu. Ja iespējams, pieteikuma iesniedzēji tiek mudināti iesniegt pieteikumus angļu valodā, 

lai atvieglotu pieteikumu izskatīšanu un paātrinātu vērtēšanas procesu.  

 

Balvu konkursa sekretariāts var sazināties ar vietējām iestādēm saistībā ar pārrakstīšanās un/vai 

administratīva rakstura kļūdām, kā arī lai informētu par trūkstošiem dokumentiem. 
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3.5 Laika grafiks 
 

 

Pasākumi Laikposms 

Pieteikumu iesniegšanas sākums 2022. gada novembris 

Pieteikumu iesniegšanas noslēgums 2023. gada 15. februāris, plkst. 12.00 pēc 
Centrāleiropas laika 

Neatkarīgo ekspertu novērtējums 2023. gada februāris/marts 

Eiropas žūriju (galvenajās konkursa kategorijās un 
īpašajā LGBTI līdztiesības kategorijā) novērtējums 

2023. gada marts 

Pieteikuma iesniedzēju informēšana 2023. gada aprīlis 

2023. gada konkursa “Eiropas Integrācijas un 
dažādības galvaspilsētas” balvu pasniegšanas 
ceremonija  

2023. gada 27. aprīlis 

 
 

4. VĒRTĒŠANAS PROCESS 
 

4.1 Atlases un vērtēšanas process 
 

Lai nodrošinātu konsekvenci, pārredzamību un taisnīgumu, pašvaldību atlasīšana nolūkā piešķirt 

“Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētas” nosaukumu un Īpašo balvu par LGBTI līdztiesību, kā arī 

vietu piešķiršana notiks, pamatojoties uz standarta vērtēšanas kritēriju kopumu. 

 

Izmantotie balvu piešķiršanas kritēriji un to svērums ir norādīts 4.2. punktā. Pieteikuma iesniedzēji, kas 

par savām atbildēm uz jautājumiem, uz kuriem jāatbild saistībā ar galveno balvu, neiegūst vismaz 60 

punktus, nevar piedalīties Eiropas žūrijas līmeņa konkursā par galveno balvu vai īpašo balvu. 

Atlases process ietver divus posmus: priekšatlasi, ko veic neatkarīgi eksperti, un galīgo atlasi, ko Eiropas 

līmenī veic Eiropas žūrija. Eiropas Komisija patur tiesības izslēgt no konkursa pieteikuma iesniedzējus, 

kuri neievēro Eiropas vērtības, kas minētas Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā2.  

Balvu konkursa sekretariāts pārbauda saņemto pieteikumu atbilstību formālajām un juridiskajām 

prasībām, kas izklāstītas 3.3. punktā “Atbilstības kritēriji”. Šīm prasībām neatbilstošie pieteikumi tālāk 

netiek pārbaudīti un tiek izslēgti no konkursa. 
 

➢ Priekšatlase 

Priekšatlasi veic Eiropas Komisijas iecelti neatkarīgi eksperti.  

 
2 Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā ir noteikts, ka ES ir “dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē 
cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības”. 
Dalībvalstīm ir kopīga “sabiedrība, kur valda plurālisms, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un kur nav 
diskriminācijas, kā arī valda sieviešu un vīriešu līdztiesība”. 
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Neatkarīgo ekspertu veiktās pašvaldību priekšatlases apraksts Eiropas žūrijai pirms tās sanāksmēm tiek 

iesniegts Novērtējuma ziņojuma formā — tas kalpo par atsauces dokumentu Eiropas žūrijas 

apspriešanās procesā. 

Neatkarīgie eksperti sagatavo sarakstu ar ne vairāk kā 20 pieteikumiem (10 pieteikumi katrā kategorijā – 

pašvaldības, kurās ir vairāk vai mazāk nekā 100 000 iedzīvotāju) un kopā ar savu ziņojumu iesniedz to 

Eiropas Žūrijas locekļiem (galvenajā konkursa kategorijā). Īpašās balvas par LGBTIK līdztiesību kategorijā 

Eiropas žūrijai kopā ar ziņojumu iesniedz ne vairāk kā 10 pieteikumus.  

 

 

➢ Galīgā atlase / Eiropas žūrijas apspriešanās process 
Eiropas žūrijas locekļi 2023. gada martā tiksies sanāksmē Briselē (vai tiešsaistē), lai noteiktu uzvarētāju un 
otrās un trešās vietas ieguvējus katrā kategorijā. Žūrijas locekļu apspriešanās process būs balstīts uz 
Novērtējuma ziņojumu, kas saņemts no neatkarīgajiem ekspertiem, un balvu piešķiršanas kritēriju 
(4.2. punkts) piemērošanu. 

➢ Balvu pasniegšanas ceremonija 

2023. gada balvu konkursa “Eiropas Integrācijas un dažādības galvaspilsētas” uzvarētāji un Īpašās balvas 

par LGBTI līdztiesību ieguvēji tiks paziņoti balvu pasniegšanas ceremonijā, kas 2023. gada 27. aprīlī notiks 

Briselē (vai tiešsaistē), kā arī balvu konkursa tīmekļa vietnē. Visās kategorijās uzvarējušo pašvaldību mēri / 

pieteikuma iesniedzēju pārstāvji tiks aicināti uz Briseli (vai tiešsaistes pasākumu), lai saņemtu balvu.  

 

4.2 Balvu piešķiršanas kritēriji 
 
Gan neatkarīgie eksperti, gan Eiropas žūrija izvērtē pašvaldību iesniegtos pieteikumus, pamatojoties uz 

šādiem balvu piešķiršanas kritērijiem:  

 

Iniciatīvu raksturs un tvērums 
 

Pieteikuma iesniedzēji apraksta galvenās dažādības un integrācijas jautājumiem veltītās iniciatīvas, kas jau 

ir īstenotas vai tiek īstenotas šobrīd. Iniciatīvas, kas visaptverošā veidā veltītas dažādiem diskriminācijas 

iemesliem (jo īpaši dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās/rasu izcelsmes, reliģijas un seksuālās 

orientācijas / dzimtes identitātes un dzimtes izpausmes aspektiem) un kurās tiek izmantota 

intersekcionāla pieeja, tiks uzskatītas par priekšrocību.  

 

Pieteikumos jāpierāda, ka pastāv saskaņota pieeja dažādībai un integrācijai dažādās politikas jomās un 

vērienīgs redzējums attiecībā uz diskriminācijas apkarošanu vietējā līmenī.  

 

   Līdzdalība / saistību uzņemšanās līmenis 

 
Pieteikuma iesniedzējiem jāapraksta stratēģija un politika, kas pašvaldībā izstrādāta dažādības un 

integrācijas jautājumu risināšanai, kā arī struktūra, kas nodrošina tās īstenošanu. Pieteikumos jāpierāda, 

ka iniciatīvas ir daļa no saskaņotas stratēģijas vai politikas programmas, nevis tikai vienreiz īstenoti 

projekti. Augsta līmeņa politikas paziņojumam un saistībām attiecībā uz dažādību un integrāciju jābūt 

acīmredzamām. Dažādības un integrācijas aspektiem jābūt iekļautiem pašvaldības rīcībpolitikās, 

programmās un/vai noteikumos. Jāsniedz informācija par attiecīgām struktūrām, kas palīdzēs īstenot šīs 
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stratēģijas un rīcībpolitikas, un attiecīgiem resursiem (darbiniekiem, budžetu u. c.), kas ir piešķirti to 

īstenošanai. 

 

  Ietekme 

 
Pašvaldības iniciatīvām jārada pierādāma pozitīva ietekme uz diskriminācijai pakļautu iedzīvotāju grupu 

situāciju un pieredzi un viņu vispārējo dzīves kvalitāti. Pieteikumā jāizklāsta, kādi ir diskriminācijai 

(dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās/rasu izcelsmes, reliģijas un LGBTIK identitātes dēļ) pakļauto 

grupu ieguvumi, norādot arī to, kādā veidā iniciatīvas sniedz ieguvumus plašākai sabiedrībai. Ietekmes 

pamatošanai pieteikuma iesniedzējiem jāsniedz kvalitatīvi un kvantitatīvi dati, piemēram, konkrēti KPI, 

norādot uz konkrētām iniciatīvām.  

 
 Iniciatīvu kvalitāte un ilgtspēja 
 

Dažādības un integrācijas jomā sasniegto rezultātu kvalitāte tiek noteikta diskriminācijai (dzimuma, rasu 

vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma un/vai LGBTIK identitātes dēļ) 

pakļauto iedzīvotāju grupu dzīves kvalitātes uzlabojumu un plašākai sabiedrībai sniegto ieguvumu ziņā. 

Pieteikuma iesniedzējiem jānorāda, kādi rādītāji un vērtēšanas un uzraudzības mehānismi, piemēram, 

pasūtītie neatkarīgie novērtējumi vai revīzijas, ir izmantoti, lai nodrošinātu iniciatīvu kvalitāti un atbilstību 

valsts standartiem un tiesību aktiem, kā arī saskaņotību ar valsts un/vai Eiropas līmeņa stratēģijām.  

 

Pieteikuma iesniedzējiem jāapraksta pasākumi, kas veikti nolūkā nodrošināt īstenoto iniciatīvu un 

sasniegto rezultātu ilgtspēju. Ilgtspējīgu rezultātu sniegšana ietver centienu nepārtrauktību, iniciatīvu 

īstenošanas laikā gūto mācību izmantošanu un drošus ieguldījumus un resursu nodrošināšanu sasniegto 

rezultātu saglabāšanai un plašākai izvēršanai. 

 
Diskriminācijai pakļautu cilvēku līdzdalība 
 

Pašvaldības dažādības un integrācijas jautājumiem veltīto iniciatīvu plānošanas, īstenošanas un 

izvērtēšanas procesā ir jāpierāda diskriminācijai pakļauto iedzīvotāju un viņus pārstāvošo organizāciju, kā 

arī dažādības ekspertu aktīva un nepārprotama līdzdalība iniciatīvu īstenošanā. Pieteikuma iesniedzējiem 

jānorāda, kā šīm pārstāvības organizācijām tiek nodrošināti resursi un atbalsts un kā tiek panākta to 

efektīva līdzdalība. 

 

 

Kritērijs Maksimālais punktu skaits 

Iniciatīvu raksturs un tvērums 25 

Līdzdalība / saistību uzņemšanās līmenis 25 

Ietekme 20 

Iniciatīvu kvalitāte un ilgtspēja 15 

Diskriminācijai pakļautu cilvēku līdzdalība 15 
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KOPĀ 100 

 
 
 

Pašvaldībām, kuras piesakās Īpašajai balvai par LGBTI līdztiesību, jāaizpilda gan pieteikuma veidlapas 

vispārīgā daļa, gan LGBTIK līdztiesības jautājumiem veltītā daļa. Īpašās balvas kategorijā pieteikumi tiek 

vērtēti, pamatojoties uz tādiem pašiem balvu piešķiršanas kritērijiem kā galvenajās konkursa kategorijās. 

 

 
 

5. PIETEIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN TERMIŅI 

Pieteikumu pieņemšana noslēgsies 2022. gada 15. februārī plkst. 12.00 pēc Centrāleiropas laika. 

Pieteikuma veidlapai jābūt pilnībā aizpildītai; tā jāiesniedz, izmantojot vienīgi tiešsaistes rīku. Lai 

tiešsaistē iesniegtais pieteikums būtu pilnīgs, ir jāiesniedz šādi dokumenti: 

• aizpildīta tiešsaistes pieteikuma veidlapa (I pielikums); 

• Godprātības apliecinājums (III pielikums), ko parakstījis mērs vai cits augsta ranga pārstāvis, 

kurš saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir pilnvarots juridiski pārstāvēt pilsētu/reģionu, un kas 

augšupielādēts pieteikuma veidlapā. 
 

 

6. PERSONAS DATU APSTRĀDE 
 

Komisijai ir jāievēro Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi Savienības iestādēs un struktūrās. Iesniegtajās pieteikuma veidlapās esošie personas dati tiks 

apstrādāti saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Iesniedzot rakstisku pieprasījumu, pieteikuma 

iesniedzēji var piekļūt saviem personas datiem un labot visu informāciju, kas ir nepareiza vai 

nepilnīga. Eiropas Komisijai ir tiesības, izmantojot jebkādus informācijas nesējus, jebkādā formā un 

jebkādos medijos publicēt vai atsaukties uz šādu informāciju: 
 

• uzvarētāju vārdi; 

• balvu konkursa temats. 
 

 

7. PAPILDU INFORMĀCIJA 
 

Pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas procesu, neatkarīgo ekspertu darbu un abu Eiropas žūriju 

darbu atbalsta balvu konkursa sekretariāts, kura darbību nodrošina Tipik. Sekretariāts palīdz īstenot 

arī sabiedrisko attiecību pasākumus, kas saistīti ar balvu konkursu, izmantojot balvu konkursa tīmekļa 

vietni un dažādus citus komunikācijas kanālus, piemēram, brošūras, sociālos medijus, 

videomateriālus utt.  

Sazinieties ar sekretariātu, rakstot uz e-pasta adresi: award@eudiversity2023.eu 
 

8. PIELIKUMI 
 

I pielikums. Pieteikuma veidlapa 
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II pielikums. Norādījumi 

III pielikums. Godprātības apliecinājums 

 


