
 

Jauns ES projekts: ”Iekļaujošas un veselīgas pilsētas (IN-HABIT)” 

Četras maza un vidēja lieluma Eiropas pilsētas – Rīga (Latvija), Kordova (Spānija), 

Luka (Itālija) un Nitra (Slovākija) – uzsāk aktivitātes iekļaujošas veselības un 

labklājības veicināšanai. 

2020. gada rudenī uzsāktais ES programmas “Apvārsnis 2020” projekts katrā pilsētā 

izmantos līdz šim nepietiekami novērtētus resursus – kultūru, pārtiku, cilvēku un 

dzīvnieku saiknes un vidi, lai  uzlabotu iekļaujošu veselību un labklājību, īpašu 

uzmanību pievēršot dzimtes un iedzīvotāju dažādības aspektiem. Projekta integrētā 

pieeja kombinēs tehnoloģiskas, dabā balstītas, kultūras un sociālas inovācijas 

izvēlētās pilsētas teritorijās, lai veidotu tās par augstas kvalitātes, multifunkcionālām, 

atvērtām publiskām telpām. Citu aktivitāšu starpā projekts sniegs inovatīvus 

risinājumus, kā analizēt veselību un labklājību kā kopēju sabiedrības resursu; attīstīs 

sociālo uzņēmējdarbību, kas ļauj nodrošināt iztiku un veicina veselīgāku dzīvesveidu;  

izstrādās aplikāciju, kas ļaus izmērīt projekta ietekmi un veicinās sabiedrības 

uzvedības izmaiņas. Šie inovatīvie risinājumi tiks kopīgi izstrādāti, izmantoti un 

pārvaldīti publiskā un privātā sektora un iedzīvotāju partnerībās, sadarbojoties visām 

vietējām ieinteresētajām pusēm. Projektā tiks izvērtēta šo risinājumu ietekme uz 

garīgo veselību, labsajūtu un veselīgāku dzīvesveidu, kā arī izveidota mērogojama, 

rezultātos balstīta uzraudzības sistēma. 

IN-HABIT projekts reaģē uz Eiropas pētniecības un inovāciju trūkumiem mazo un 

vidējo pilsētu vajadzību risināšanā. Pilsētvides izpēte un inovāciju ieviešana Eiropā 

visvairāk noris centrālajās un ziemeļu valstīs, un galvenokārt lielajās pilsētās, kaut 

gan 65% Eiropas pilsētu iedzīvotāju dzīvo pilsētās, kurās iedzīvotāju skaits 

nepārsniedz 500 000. IN-HABIT projekts padziļinās zināšanas par mazo un vidējo 

pilsētu pētniecības un inovāciju vajadzībām veselības un labklājības jomā, kā arī 

definēs vadlīnijas datu vākšanai un apstrādei pilsētas mērogā, lai uzraudzītu pilsētas 

attīstības virzienus un novērtētu politikas pasākumu ietekmi. Projektā tiks izstrādāta 

sistēmiska pieeja pilsētplānošanai, kuras pamatā būs novatoriskas pieejas dzimumu un 

sabiedrības daudzveidības labklājības veicināšanai. Tā rezultāti uzlabos izpratni par to 

kā neliela izmēra pilsētas praktiski darbojas, lai uzlabotu sabiedrības labklājību. 

“IN-HABIT projekts sniegs zināšanas, kā tehnoloģisku un sociālu risinājumu 

integrācija un uz infrastruktūru un sabiedrību vērstas inovācijas uzlabo iekļaujošu 

sabiedrības veselību un labklājību,” sacīja Mar Delgado, IN-HABIT projekta 

koordinatore no Kordovas Universitātes. 

Kordovas pilotprojekts plāno izveidot nulles emisijas koridoru, kas savienos Las 

Palmeras kvartālu ar Mezina Azahara UNESCO teritoriju, un pārveidos apkaimes 



centrālo laukumu par zaļu un radošu zonu. Luis Maja (Luis Maya), Las Palmeras 

rajona asociācijas prezidents, raksturo IN-HABIT projektu kā: “izcilas pārmaiņas un 

nākotnes iespējas šai apkaimei. Tas ir projekts, kas nes cerību un labklājību līdz šim 

bezcerīgā kvartālā, tādējādi īstenojot vēlmes, kas atspoguļotas pirms trim gadiem 

izstrādātajā rīcības plānā.” 

Tepat pie mums Rīgā projekts tiks iedzīvināts Āgenskalnā, kur Āgenskalna tirgus 

teritorijā plānots izveidot multifunkcionālu pārtikas centru. “Esmu ļoti gandarīta, ka šī 

projekta iniciatīvas tiks ieviestas tieši Āgenskalna tirgus teritorijā,” sacīja Alija 

Turlaja, bijusī Rīgas apkaimju alianses prezidente un Rīgas domes deputāte. “Kopā 

mēs varam virzīties uz pašpietiekamiem rajoniem un daudz veselākiem cilvēkiem 

mūsu pilsētās.” 

Savukārt Luka projekta īstenošanas rezultātā kļūs par vienīgo Eiropas viedo pilsētu 

“Cilvēks un dzīvnieks”. Lukas mērs Alesandro Tambelīni (Alessandro Tambellini) 

sacīja: “Luka ir pilsēta, kurai ir izdevies uzturēt augstu dzīves kvalitāti un saliedētu 

sabiedrību: tā aizņem nelielu teritoriju, kurā līdzās atrodas nozīmīgi uzņēmumi, 

lauksaimnieciskā ražošana, dzīvojamie kvartāli, tūrisms, izklaide, kultūras pieminekļi 

un dabas un ainaviskas teritorijas. IN-HABIT projekts rada lieliskas iespējas, un Luka 

sniegs savu ieguldījumu, attīstot zaļās zonas un vietas, kas veltītas cilvēku un 

dzīvnieku attiecībām un mājdzīvnieku terapijai. Tāpat plānots izveidot jaunus 

pakalpojumus, kas veicinās dzīvnieku klātbūtni darbā, atpūtā un bērnu izglītībā, jo 

tieši dzīvnieki ir būtisks mūsu nākotnes veselības un labklājības elements.” 

Nitrā tiks izveidota multifunkcionāla un brīvi pieejama pilsētvides ainava gar astoņus 

kilometrus garo veloceliņu, kas savieno Dražovces rajonu ar pilsētas centru. “Esmu 

ļoti gandarīts, ka IN-HABIT projektā uzmanība tiek pievērsta veselībai un īpaši 

garīgajai veselībai, vienlaikus pievēršoties arhitektūrai, urbanizācijai un savstarpējai 

saskarsmei,” sacīja Nitras mērs Mareks Hatas (Marek Hattas). “IN-HABIT projektam 

patiešām būs liela ietekme uz mūsu pilsētām, un es jo īpaši priecājos, ka projektā 

līdzdarbojas bezpeļņas sektors, iedzīvotāji, aktīvisti, universitātes un vietējās 

pašvaldības.” 

Lai nodrošinātu risinājumus, kas patiesi darbojas pilsētu un to iedzīvotāju labā, IN-

HABIT projekta stratēģijas centrā ir cilvēki, un to īstenos publiskā un privātā sektora 

un iedzīvotāju partnerības, kurās piedalās iedzīvotāji, politikas veidotāji un 

pilsētplānotāji, (sociālie) uzņēmumi un pētnieki. Lai veicinātu domāšanas un 

uzvedības izmaiņas, projektā tiks iesaistīti bērni un jaunieši, identificēti vietējie līderi 

un izcelti jauni sieviešu lomas paraugi. Papildus vietēja mēroga sadarbībai katrā 

pilsētā IN-HABIT projekts sadarbosies ar institūcijām Eiropas un arī starptautiskā 

mērogā. Ugo Garnači (Ugo Guarnacci), projekta konsultants no Eiropas Komisijas 

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras, paskaidroja, ka “IN-HABIT ietver vīziju, 

kā dažādība, vienlīdzība un iekļaušana var būt galvenie elementi veselības un 

labklājības veicināšanai pilsētās. Projekts iesaistīs iedzīvotājus, īpaši no atstumtajām 

grupām, un ieviesīs novatoriskus risinājumus. IN-HABIT projekta skaistums slēpjas 

tā potenciālā parādīt ES pētniecības un inovācijas pievienoto vērtību dažādos 

mērogos.” 



Projekta  atklāšanas sanāksmē 2020. gada 13. -5.oktobrī piedalījās 21 partneris no 

Eiropas Savienības un Kolumbijas, kas ir apņēmušies iekļaujošu veselību un 

labklājību padarīt par realitāti mazās un vidēja izmēra pilsētās. 

Ja vēlies uzzināt vairāk vai iesaistīties projektā, apmeklē projekta mājas lapu: 

https://www.inhabit-h2020.eu 


