
CETURTAIS PERIODA
KOPSAVILKUMS

LATVIEŠU VALODĀ
www.interregeurope.eu/eure

@EureInterreg 
#InterregEURE

@rdpad



Esiet sveicināti EURE projekta ceturtā perioda  
kopsavilkumā! 

Ja esat sekojuši līdzi EURE projekta aktualitātēm, visticamāk, 
pamanījāt, ka šī gada pirmā puse projekta ietvaros bija ļoti 
saspringta.

Gada sākumā tika publicēts EURE projekta partneru kopējais ziņo-
jums “Labākai un ilgtspējīgākai dzīves kvalitātei Eiropas pilsētās” (angl. 
-“For a better and sustainable quality of life in European cities”). Tajā tiek 
sniegta informācija par iemesliem, kāpēc Eiropas Savienībai (ES) ir 
nepieciešams turpināt iesaisti pilsētas teritoriju attīstībā, kā arī par to, kā 
pilsētas dalībnieki uztver ES iesaisti iepriekš minētajās aktivitātēs. Tāpat 
ziņojumā ir ietverta svarīga informācija par ES iesaistes pašreizējo stāvokli 10 
galvenajās tematiskajās jomās un apkopoti 55 veiksmes stāsti, tostarp 
10 labas prakses piemēri par integrētām teritoriālām investīcijām (ITI) 
attiecībā uz ilgtspējīgu pilsētu attīstību. Kopējā ziņojumā norādīts, ka vides 
ilgtspējība ir jauns horizontāls reģionālās izaugsmes virzītājspēks, kas 
ierosina jaunā ES fondu plānošanas perioda kohēzijas politikā iekļaut “zaļās 
vienošanās”, t. i., vienošanās, ko paraksta ne tikai reģioni un ES, bet arī 
vietējās iestādes un uzņēmumi. Pašlaik ziņojums ir pieejams tiešsaistē  
angļu valodā, drīzumā tiks publicēts arī ziņojuma apkopojums latviešu valodā.

Pamatojoties uz iepriekš minēto kopīgo ziņojumu, tika sagatavots 
dokuments “Rekomendācijas mazo, vidējo un perifēro pilsētu līdzdalī-
bas veicināšanai Eiropas pilsētvides veidošanā” (angl. -“ To improve the par-
ticipation of small, medium and peripheral cities in the definition of the 
European Urban Policy”). Rekomendācijās galvenā uzmanība tiek pievērsta minēto 
grupu pilsētu nostājai un lomai pilsētu politikas prioritātēs.Galvenie diskutējamie 
jautājumi, kas aktualizēti un ietverti šajās rekomendācijās  ir par to, kā uzlabot šo 
pilsētu klātbūtni Eiropas pilsētvides veidošanā un kā palielināt to līdzdalību ES fondu 

politikas veidotāji ņems vērā šos ieteikumus!

Iespējams, pamanījāt arī pirmos reģionālos ziņojumus, kuros 
detalizēti aprakstīta pašreizējā situācija saistībā ar vides 
politikas instrumentu izmantošanu projekta partneru teritorijās. 
Pašlaik jau ir izvērtēta situācija un publicēti ziņojumi attiecībā uz 
Spāniju/Portugāli un Empoli (Itlāija) un Lubelskie (Polija) reģioniem.

projektos, ko nākotnē plānots realizēt pilsētpolitikas jomas saskaņā ar ERAF reg-
ulas 7. pantu. Šo rekomendāciju ietvaros EURE projekta partneri sagatavoja 

10 ieteikumus politikas veidotājiem, kā uzlabot mazo, vidējo un perifēro 
pilsētu iekļaušanu ES politikas dokumentācijā. Nākotnē redzēsim, vai 
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notika virtuālā viesošanās Pilsenē, kurā tika iepazīstināts ar ITI izmantošanu kā ilgtspējīgas 
pilsētas attīstības instrumentu Čehijā.
 
Abās tikšanās reizēs par pilsētu īstenotajiem ITI instrumentu projektiem tika pastāstīts virtuāli 
parādot arī realizētos projektus un labās prakses piemērus un ikviens EURE projekta dalībnieks 
varēja iegūt praktisku un noderīgu informāciju no citu projekta partneru piemēriem. Video no 
tiešaistes vizītēm Čehijā un Polijā pieejami EURE tīmekļa vietnē, tāpēc aicinām tos apskatīt.

Mazliet par Rīgu un Pierīgu. Šī EURE projekta perioda laikā Rīgas pilsētas pašvaldība EURE 
projekta ietvaros ir izstrādājusi un apstiprinājusi rīcības plānu efektīvākai ES fondu atbalsta 
instrumentu izmantošanai Rīgas un Rīgas metropoles areāla ilgtspējīgas attīstības veicināšanai. 
Tāpat rīcības plāna ietvaros ir izveidots viens pilotpieteikums konkrētai integrētās teritoriālās 
attīstības projekta iecerei, kura veicina sadarbību Rīgas metropoles areāla mērogā starp Rīgas 
pilsētas pašvaldību un divām Pierīgas pašvaldībām – Stopiņu un Salaspils novadiem.

Šī gada 7. jūlijā tika organizēta vietējās darba grupas sanāksme, kurā iepriekš minētā rīcības 
plāna izstrādātājs SIA “CSE COE” dalījās ar EURE projekta vietējās darba grupas dalībniekiem 
par rezultātiem, kas gūti rīcības plāna izstrādes procesā. Tika pārrunātas arī šī brīža EURE 
projekta aktualitātes un nākamajā periodā veicamie uzdevumi. Sanāksmes noslēgumā 
norisinājās diskusija par izstrādāto rīcības plānu, kā arī Finanšu ministrijas un Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji sniedza aktuālo informāciju 
par normatīvo dokumentu izstrādes un saskaņošanas procesa gaitu saistībā ar ES fondu 
nākamo 2021.-2027. gada plānošanas periodu, kā arī norādīja provizorisko laika periodu, kad 
tiek paredzēts izsludināt atlases uz pirmajiem ES fondu projektu konkursiem.

Periodā no šī gada februāra līdz jūli-
jam ne tikai izstrādājām un publicējām 

dažādus ziņojumus, bet bija arī divas visu EURE 
projekta partneru tikšanās reizes, kas norisinājās tiešsaistes 

režīmā. Aprīlī Lubelskie reģions aicināja EURE projekta part-
nerus izpētīt ES pilsētpolitikas nākotni un ITI instrumentu īstenošanu 

Polijā, kas ir ļoti svarīgs temats, ņemot vērā, ka pavisam nesen ir atjaunināta 
Polijas pilsētu politika līdz 2030. gadam. Pēc diviem mēnešiem(jūnija beigās) 

Noslēgumā aicinām Jūs sekot līdzi aktuālajai informācijai mūsu tīmekļa vietnē un 
pieteikties EUREka! jaunumu saņemšanai, lai būtu informēti par EURE projekta jaunumiem 
un nepalaistu garām atlikušo reģionālo ziņojumu publicēšanu.
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