“Access City Award 2023”
#EUAccessCity

Norādījumi pieteikuma iesniedzējiem

Pirms reģistrēšanās rūpīgi izlasiet šos norādījumus. Šeit ir atrodama visa nepieciešamā
informācija, lai pareizi aizpildītu pieteikuma veidlapas sadaļas un veiksmīgi aprakstītu savus
pasākumus.
PAMATINFORMĀCIJA
Valoda: pretendenti tiek aicināti iesniegt projekta priekšlikumu angļu valodā, lai atvieglotu
priekšlikumu izskatīšanu un paātrinātu vērtēšanas procesu. Tomēr jāatzīmē, ka tiks pieņemti
arī priekšlikumi, kas iesniegti kādā no ES oficiālajām valodām1.
Pieteikumu iesniegšanas veids: izmantojot tiešsaistes rīku2
Termiņš: 2022. gada 8. septembris, plkst. 23.59 pēc Centrāleiropas laika
PIETEIKUMA AIZPILDĪŠANA
Pieteikumam jābūt uzrakstītam pēc iespējas skaidrāk un konkrētāk, lai valsts un Eiropas
žūrijas varētu izvērtēt jūsu centienus pieejamības jomā. Galveno uzmanību pievērsiet faktiem
un skaitļiem. Ja vien iespējams, norādiet piemērus, iekļaujot kvalitatīvus un kvantitatīvus
datus. Pārliecinieties, vai jūsu pieeja un stratēģija pieejamības jomā ir skaidri izklāstīta un
vai ir uzsvērti visi novatoriskie un īpašie pasākumi, kas ļāvuši gūt panākumus šajā jomā.
Norādiet pasākumu īstenošanas laikposmu — kad tie ir uzsākti un kāda būs to turpmākā
attīstība.
Katrai atbildei pieejamais maksimālais rakstzīmju skaits ietver atstarpes.

ES ir 24 oficiālās valodas: bulgāru, horvātu, čehu, dāņu, flāmu, angļu, igauņu, somu, franču, vācu,
grieķu, ungāru, īru, itāļu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu,
spāņu un zviedru.
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Tiešsaistes rīks ir pieejams konkursa “Access City Award” tīmekļa vietnē:
ec.europa.eu/social/accesscityaward2023
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A/ PILSĒTAS IDENTITĀTE
Īss pilsētas apraksts
Šajā sadaļā iekļaujiet pamatinformāciju par savu pilsētu, tās morfoloģiju un vēsturi, ciktāl šie
aspekti var ietekmēt pieejamību (piemēram, vai tā ir izbūvēta kalnainā apvidū, vai tai ir
viduslaikos tapis centrs ar šaurām ieliņām un šķēršļiem, kurus ir grūti pārvarēt ratiņkrēslu
lietotājiem vai cilvēkiem ar redzes traucējumiem).

B/ INICIATĪVU PIEMĒROŠANAS JOMA
Attiecībā uz katru iniciatīvu/darbību/programmu norādiet tās mērķi, nolūku, labuma guvējus,
īstenošanas sākuma datumu un beigu datumu. Parādiet globālo pieeju un plašo nākotnes
redzējumu turpmākai pieejamības uzlabošanai jūsu pilsētā. Ja iespējams, norādiet
pieejamības līmeni vai procentuālo apjomu turpmāk norādītajās jomās. Piemēram, norādiet
pieejamo metro staciju, darba vides, transportlīdzekļu skaita, tīmekļa vietņu, ēku, valsts
pārvaldes iestāžu u.c. procentuālo apjomu.
Apraksts par iniciatīvām četrās pieejamības jomās:
a) izveidotās vides un publisko vietu pieejamība
Lūdzu, aprakstiet pasākumus, kas saistīti ar pilsētas centra izveidi, ielām un ietvēm, parkiem,
laukumiem, pieminekļiem un atklātām telpām, darba vidi, tirgiem, festivāliem un citiem āra
pasākumiem.
b) Transporta un ar to saistītās infrastruktūras pieejamība
Lūdzu, aprakstiet pasākumus, kas saistīti ar autostāvvietām, lidostām, dzelzceļa stacijām un
autoostām, taksometriem, vilcieniem, autobusiem un tramvajiem, sabiedriskā transporta
tuvumu, savienojamību un informācijas par braucienu pieejamību.
c) Informācijas un komunikāciju, tostarp informācijas un komunikāciju tehnoloģiju
pieejamība
Lūdzu, aprakstiet pasākumus, kas ir saistīti ar piekļuvi pilsētas iestāžu oficiālajai informācijai.
Piemēram: pašvaldības reklāmas multivides informācijas pieejamība, konsultācijas un
iedzīvotāju atsauksmju par tīmekļa vietnes pieejamību iesniegšanas kārtība, tiešsaistes
informācijas sniegšana mākslas, kultūras, izklaides, sporta pasākumos, zīmju un norāžu
izvietojums
sabiedriskās
vietās,
ārpus
telpām
vai
iekštelpās,
informācija
tūristiem/apmeklētājiem, publiskās informācijas kiosku pieejamība, palīgtehnoloģiju
nodrošināšana un iekļaujoši visai sabiedrībai paredzēti IKT resursi publiskajās bibliotēkās un
tiešsaistes centros.
d) Publisko ēku un pakalpojumu pieejamība
Lūdzu, aprakstiet pilsētas sniegtos sabiedriskos pakalpojumus (sociālie pakalpojumi,
veselības aprūpe, pakalpojumi jauniešiem, izglītības, izklaides un sporta aktivitātes un
iespējas, kultūra, nodarbinātības pakalpojumi, apmācība, mājokļi u.c) un norādiet, kādā mērā
tie ir pieejami. Lūdzu, paskaidrojiet, kā šajos pakalpojumos ir ņemta vērā un integrēta
pieejamība. Papildus īpašiem pakalpojumiem cilvēkiem ar invaliditāti, lūdzu, sniedziet arī
informāciju par to, kā cilvēkiem ar invaliditāti ir pieejami vispārējie pakalpojumi. Varat sniegt
piemērus par alternatīviem formātiem, kādos valdība nodrošina e-pakalpojumus, kā arī
multimodālo un pa dažādiem kanāliem sniegto pakalpojumu piemērus.
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C/ ĪPAŠUMTIESĪBAS / SAISTĪBU LĪMENIS
a) Aprakstiet vispārējo pieeju attiecībā uz pieejamību savā pilsētā un kā jūs
īstenojat politiku šajā jomā.
Lūdzu, parādiet globālo pieejamības politiku, kas tiek īstenota jūsu pilsētā. Piemēram,
pieejamības iekļaušana saskaņotā stratēģijā vai politikas sistēmā; augsta līmeņa politikas
paziņojumi un saistības attiecībā uz pieejamību; iekļaušana pilsētas politikā un tās
noteikumos; struktūras vai ietvars, lai īstenotu/koordinētu/uzraudzītu pieejamības pasākumus,
atbildīgā(-s) struktūrvienība(-s), galvenie iesaistītie dalībnieki, privātā sektora resursu
iniciatīvas (ja tādas ir) un piešķirtais personāls; uzraudzības un novērtēšanas mehānisms,
informācija, ja pilsēta ir veikusi pieejamības izmaksu un ieguvumu analīzi.
D/ IETEKME
Lūdzu, iekļaujiet kvantitatīvus un/vai kvalitatīvus datus, kas apliecina jūsu iniciatīvas ietekmi
un efektivitāti + atskaites punktu. Jūs varat augšupielādēt saites, dokumentus vai audiovizuālu
materiālu (filmas vai attēlus), kuros uzskatāmi parādīti iniciatīvas rezultāti un izmaiņas.
Ietekmes novērtējumam ir jāattiecas uz iniciatīvām, kas minētas sadaļā “Iniciatīvu
piemērošanas joma”.
a) Kā pilsētas politika uzlabo/ir uzlabojusi vienlīdzīgu piekļuvi un cilvēku ar
invaliditāti dzīves kvalitāti?
Norādiet piemērus, kā arī kvalitatīvus un kvantitatīvus datus. Ir svarīgi pieminēt projektu(-s),
ja tāds(-i) ir, kurā(-os) iesaistīti cilvēki ar intelektuālās attīstības traucējumiem.
b) Kā šīs iniciatīvas labvēlīgi ietekmē ne tikai personas ar invaliditāti, bet arī
plašākas iedzīvotāju grupas?
Lūdzu, sniedziet konkrētus piemērus.
E/ REZULTĀTU KVALITĀTE UN ILGTSPĒJA
a) Kā jūs nodrošināt pieejamības pasākumu kvalitāti un ilgtspēju?
Rezultātu kvalitāti definē, ņemot vērā pieejamības līmeņa uzlabojumus un tās labāku atbilstību
standartiem un tiesību aktiem. Varat arī norādīt, vai jūsu iniciatīvas ir saistītas ar vietējiem,
reģionāliem, valsts un Eiropas mēroga pasākumiem.
Ilgtspējīgu rezultātu nodrošināšana, lai radītu pilnīgu pieejamību, prasa pastāvīgus centienus,
stabilas struktūras izveidi un uzraudzības mehānismus (regulāra pārbaude, problēmu
paziņošana un risināšana, sūdzību izskatīšana par pieejamību pašvaldības darbiniekiem utt.).
Lūdzu, aprakstiet pilsētā ieviestos novērtēšanas un uzraudzības mehānismus, kā arī piešķirtos
resursus.

b) Kādi ir jūsu plāni un iniciatīvas attiecībā uz šo centienu turpināšanu nākotnē?
Ja iespējams, lūdzu, aprakstiet un norādiet laikposmu.
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F/ CILVĒKU AR INVALIDITĀTI UN ATBILSTĪGO PARTNERU LĪDZDALĪBA
a) Lūdzu, aprakstiet cilvēku ar invaliditāti, viņu pārstāvju organizāciju un
pieejamības ekspertu līdzdalību pilsētas pieejamības uzlabošanas politikas jomu
un iniciatīvu plānošanā, ieviešanā un uzturēšanā.
Aprakstiet šos pasākumus, sniedzot piemērus. Ja iespējams, lūdzu, iekļaujiet cilvēku ar
invaliditāti viedokļus par pilsētas pieejamību.
b) Vai jūs organizējat izpratnes veidošanas vai informēšanas pasākumus par
pieejamību? Vai jūs dalāties pieredzē un labajā praksē ar citām pilsētām vietējā,
reģionālā, valsts un/vai Eiropas mērogā?
Lūdzu, miniet piemērus; jūs varat pieminēt arī savu dalību dažādās organizācijās, kas saistītas
ar pieejamību utt.
c) Vai esat pievērsušies ar invaliditāti saistītu problēmu risināšanai, īstenojot

citas iniciatīvas jūsu pilsētā? Ja jā, varat minēt kādu iniciatīvu, pie kuras
jūsu pilsēta ir strādājusi, pat ja tā nav tieši vērsta uz cilvēkiem ar
invaliditāti, ja tās ietvaros tika veikti pasākumi, lai uzlabotu pieejamību vai
palielinātu izpratni par invaliditāti un pieejamību.

Lūdzu, aprakstiet šīs iniciatīvas, sniedzot piemērus un sīkāk aprakstot ar pieejamību saistītos
pasākumus.
G/ KĀPĒC JŪSU PILSĒTA IR PELNĪJUSI ŠO BALVU?
Īsumā iepazīstiniet ar savu vispārējo pieejamības politiku un pasākumiem. Lūdzu,
paskaidrojiet, kāpēc sasniegtie rezultāti un jūsu pilsētas pieejamības politika ir īpaši un
kāpēc jūs uzskatāt, ka jūsu pilsēta ir pelnījusi šo balvu.
Lūdzu, pastāstiet, ar ko īpaši lepojas jūsu pilsēta. Varat norādīt, ar ko jūsu pieejamības politika
ir atšķirīga un kādus pasākumus ir īpaši vērts popularizēt kā labus piemērus citām pilsētām.
H/ KĀ JŪS UZZINĀJĀT PAR KONKURSU “ACCESS CITY AWARD 2023”?
Lūdzu, pastāstiet mums, kā jūs uzzinājāt par konkursu. Ir iespējamas vairākas atbildes.
I/ PAPILDMATERIĀLI
Papildus četriem obligātajiem dokumentiem, kas ir jāaugšupielādē portālā (mēra
apliecinājums, apliecinājums ar godavārdu, juridiskā statusa veidlapa un finanšu
identifikācijas veidlapa), jūs tiekat aicināti arī augšupielādēt vai nosūtīt saiti uz PowerPoint
formāta prezentāciju, kas sastāv no desmit slaidiem, lai uzsvērtu un ilustrētu (piemēram, ar
attēliem) sava pieteikuma stiprās puses.
Var augšupielādēt līdz pieciem failiem3 (maksimālais viena faila izmērs ir 10 MB) vai saitēm.
Jūs varat augšupielādēt failus savas valsts valodā.
Visiem augšupielādētajiem papildmateriālu failiem jābūt ar atbilstošiem nosaukumiem. Faila
nosaukumam ir jābūt angļu valodā, un tajā ir skaidri jānorāda, ko šis fails attēlo vai satur.
Akceptētie failu formāti ir šādi: doc, docx, rtf, pps, ppsx, ppt, pptx, xls, xlsx, pdf, zip, gif, jpeg, jpg,
png.
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Īsu papildinformāciju par papilddokumentu saturu varat sniegt arī pieteikuma veidlapas laukā
zem šīs sadaļas.
J/ KONTAKTPERSONA, TĪMEKĻA SAITES UN PASTA ADRESE
Šeit norādiet visu vajadzīgo tās personas kontaktinformāciju, kas jūsu pārvaldē ir atbildīga par
šo pieteikumu.
Iekļaujiet arī saites uz jūsu pārvaldes tīmekļa vietni un arī uz lapām par invaliditāti un
pieejamību, ja tādas ir izveidotas.
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