
              Laipni lūdzam iepazīties ar EURE projekta piekto kopsavilkumu! 

 

2022. gads EURE projekta ietvaros tiks veltīts pieredzes apmaiņai un rīcības plānu 

izstrādei, aktīvi gatavojotiespirmā posma noslēgumam. Taču, pirms ķeramies pie 

jauniem izaicinājumiem, atgādināsim par notikušo kopš 2021. gada jūlija. 

Spilgtākais notikums noteikti ir iespēja tikties klātienē EURE projekta 

7.starptautiskajā sanāksmē par ES fondu lomu Eiropas pilsētu pārveidošanā, kas 

notika Lugo, Spānijā, 24. un 25. novembrī. Šajās divās piepildītajās dienās 

norisinājās vairāki pasākumi, proti, 7. tematiskais seminārs ar nosaukumu “EURE 

– Spānijas pilsētpolitika un integrēta ilgtspējīgas pilsētu attīstības stratēģija”, 

mācību vizītes par ilgtspējīgas pilsētvides attīstības projektiem Lugo un 

Pontevedrā, kā arī vadības komitejas, ekspertu grupas un kopīgā sanāksme. 

Tā nebija mūsu vienīgā tikšanās kopš septembra sākuma, tiešsaistē tikāmies Alba 

Julija, Rumānijas partnera organizētā pasākumā, lai atklātu iedvesmojošas labas 

prakses piemērus ilgtspējīgas attīstības projektiem, kas veicina ekoloģisko 

rādītāju izpildi ES piepilsētu līmenī, īpaši mazajās un vidējās piepilsētās. Šajā 

EURE projekta 6. sanāksmē galvenā uzmanība tika pievērsta otrreizējās 

pārstrādes, energoefektivitātes un gaisa kvalitātes uzraudzības praksei. Viena no 

tiešsaistes sapulču priekšrocībām ir tā, ka var koplietot ierakstu, tāpēc mēs 

aicinām Jūs ieskatīties mūsu diskusijās Alba Julija. 

Papildus iepriekš minētajam, iespējams iepazīties ar apvienotajā ziņojuma “Par 

labāku un ilgtspējīgāku dzīves kvalitāti Eiropas pilsētās” (the Joint Report 

Executive Summary “For a Better and Sustainable Quality of life in European 

Cities) kopsavilkumu un ziņojumu “Par mazo, vidējo pilsētu un piepilsētu dalības 

uzlabošanu Eiropas pilsētpolitikas definēšanā” (the Opinion Report “To improve 

the participation of small, medium and peripheral cities in the definition of the 

European Urban Policy”). Tagad Jūs varat lasīt šos dokumentus franču, itāļu, 

poļu, portugāļu, spāņu un latviešu valodās. 

Ja Jums ir interese  iepazīties ne tikai ar Rīgas reģionālo ziņojumu, bet arī ar 

pilsētvides politikas instrumentu uzlabošanu citos ES reģionos, mēs iesakam 

iepazīties ar Spānijas/Portugāles, Empoli, Lublinas reģiona ziņojumiem, Kipras un 

Pilzenes izstrādātajiem reģionālajiem ziņojumiem. 

 Savukārt, Latvijā, Rīgā 2022. gada 26.janvārī notika Vietējās darba grupas 

tiešsaites sanāksme, kuras laikā darba grupas dalībniekiem, tai skaitā Finanšu 

ministrijai kā ES fondu vadošajai iestādei un Vides aizsardzības un reģionālās 

attīstības ministrijai kā ES fondu atbildīgajai iestādei bija iespēja iepazīties ar 

izstrādātā rīcības plāna pirmo projektu, kā arī EURE projekta aktualitātēm.  

Sekojiet līdzi mūsu mājas lapai, lai pārliecinātos, ka esat informēti par visām 

projekta aktualitātēm un nepalaistu garām jaunu reģionālo ziņojumu 

publicēšanu!  

Vai Jums trūkst iedvesmas? Abonējiet EUREka! 
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