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Projekta mērķis ir veicināt pilsētvides
noturības un klimata pārmaiņu adaptācijas
labās prakses piemēru popularizēšanu un
ieviešanu starptautiskā, Eiropas un vietējā
līmenī. Projekts tiek īstenots līdz 2019. gada
janvārim. Projekta laikā tiks:
• paaugstināts civilās aizsardzības

speciālistu kvalifikācijas līmenis, veicot
apmācības;

• aktīvi iesaistīti politikas veidotāji un
likumdevēji pilsētvides noturības pret
katastrofām uzlabošanā;

• veicināta iedzīvotāju izpratne par
pilsētvides noturību pret katastrofām un
sekmēta viņu iesaiste pilsētvides
noturības uzlabošanā.

Balstoties uz iegūto pieredzi, 5 organizācijas
un 5 pilsētas no Eiropas sniegs risinājumus
pilsētvides noturībai pret klimata radītajām
katastrofām.

EPICURO projektu līdzfinansē Eiropas
Savienības Humanitārās palīdzības un Civilās
Aizsardzības ģenerāldirektorāts.



ĪSUMĀ PAR EPICURO

Projekta mājaslapā Jūs atradīsiet 
informāciju par projekta stratēģiju 
un dažādām pieejām, kā arī 
iesaistītajiem partneriem. Papildus 
iespējams lejupielādēt arī EPICURO 
projekta vadlīnijas.

Vai zināt, ko nozīmē koncepts 
«pilsētas izturētspēja»?

EPICURO mājaslapā ir 
atrodami videomateriāli, kas 
Jums izskaidros šo konceptu. 

Mūsu oficiālajā Facebook lapā EPICURO DG ECHO
ir iespējams atrast jaunāko informāciju par
projektu, interesantām un pasaules mēroga
konferencēm par izturētspēju un katastrofu risku
novēršanu, kā arī daudz ko citu!

https://www.facebook.com/epicurocivilprotection/


NĀC UN SATIEC MŪS!

5 pilsētas:
• Vičencas pašvaldība, 

Itālija 
• Vejles pilsēta, Dānija
• Skopje, Maķedonija
• Salaspils pašvaldība, 

Latvija  
• Alba Iulia pašvaldība, 

Rumānija 

5 organizācijas:
• Potencas province, Itālija
• Kipras universitāte
• Ekodoma, Latvija 
• EPC srl, Itālija 
• TCPA, Lielbritānija 

Lai mūs iepazītu, spied uz attēla! Vai apmeklē mājaslapu
http://www.epicurocp.eu/partners/

https://www.youtube.com/watch?v=lG9onY3nd-Y
https://www.youtube.com/watch?v=wPV3i-7SqAY
https://www.youtube.com/watch?v=lG9onY3nd-Y
http://www.epicurocp.eu/partners/
https://www.youtube.com/watch?v=wPV3i-7SqAY


1. LABĀS PRAKSES PLĀNOŠANA

Kipras universitāte gala ziņojumā identificēja un detalizēti aprakstīja 23
grupas ar labās prakses piemēriem. Tie tika sagrupēti šādās kategorijās:
pasaules mēroga prakses, «pilsētas siltuma salu» efekts, ilgtspējīgas drenāžas
sistēmas, agrīnās brīdināšanas sistēmas, klimata pārmaiņu adaptācija, plūdu
risku novēršana un sabiedrības izglītošana par pilsētu izturētspēju.
Projekta sadarbības pilsētas šobrīd analizē labās prakses piemērus un izvēlas
tos, kas vislabāk atbilst viņu pilsētvides noturības pret katastrofām
izaicinājumiem, un kuri būs iekļauti pilsētu pielāgošanās stratēģijas plānos.

Darba grupas līderi Kipras universitāte un pilsēta Vejle koordinēja visu partneru
sadarbību, lai atrastu un apkopotu labās prakses piemērus pilsētvides noturībai
pret katastrofām. Informācija tika analizēta dažādos līmeņos - no starptautiskā
līdz vietējam jeb pašvaldības līmenim. Tas deva iespēju ņemt vērā ne tikai plaši
atpazīstamas iniciatīvas, bet arī mazāk zināmas, kas ieviestas kādā no ES
pašvaldībām. Tādā veidā veicinot plašākas diskusijas un iedvesmojot pilsētas
uzlabot un ieviest pasākumus pilsētvides noturībai pret katastrofām.
Šī analīze tika veikta pievēršot uzmanību diviem galvenajiem aspektiem:
tehnoloģijām un iniciatīvām.

Lai iepazītos vai lejupielādētu ziņojumu 
par labās prakses piemēriem, dodieties uz

http://www.epicurocp.eu/download/

MŪSU PIRMIE 10 MĒNEŠI.
SASNIEGTIE REZULTĀTI

http://www.epicurocp.eu/download/


2. PAŠVALDĪBU SVID ANALĪZE

Papildus tam, 2017. gada augustā Salaspilī
TCPA organizēja darba grupas tikšanos
projekta sadarbības pilsētām, lai tās
atbalstītu veiksmīgā SVID analīzes
izstrādē. Šīs tikšanās laikā pilsētu
pārstāvjiem bija lieliska iespēja diskutēt
savā starpā par interesējošiem
jautājumiem.

No 2017. gada maija līdz oktobrim 5 projekta
sadarbības pilsētas strādāja pie SVID analīzes
izstrādes. Šis dokuments veido pamatu pilsētu
pielāgošanās stratēģijas plānam. Turklāt tas bija
pirmais konkrētais solis, kura laikā tika uzrunātas
galvenās organizācijas un institūcijas, kas
iesaistītas pilsētvides noturības jautājumos
projekta sadarbības pilsētās.
Darba grupas līderis TCPA izstrādāja vadlīnijas un
veidni SVID analīzei EPICURO sadarbības
pilsētām, saskaņojot to ar Kipras universitāti un
Vejle pilsētu, lai palīdzētu pilsētām apkopot
nepieciešamo informāciju un datu.
SVID analīzes laikā tika pievērsta uzmanība šādām
tēmām: riski un ievainojamība; pārvaldība un
zināšanas; politika un stratēģijas; ekonomiskie
izaicinājumi; sabiedrības iesaistīšana; ieinteresēto
pušu tīkls.

SVID analīzes vadlīnijas var lejupielādēt šeit: 
ttp://www.epicurocp.eu/download/

http://www.epicurocp.eu/download/


3. LABĀKĀS PRAKSES PIEMĒRU ATLASE UN 
APMĀCĪBU TĒMU IZVĒLE

Balstoties uz SVID analīzes rezultātiem, kā arī informāciju par labās prakses
piemēriem, katra projekta sadarbības pilsēta izvēlējās apmācību tēmas, kas
būtu visnoderīgākās turpmāk stratēģisko plānu izstrādē un pilotprojektu
ieviešanā.
Kipras universitāte kopā ar EPC, Vičencas pašvaldību un Vejle pilsētu
palīdzēs sagatavot apmācību materiālu, kas pielāgots katras pilsētas
pilsētvides izturētspējas izaicinājumiem. Materiāls tiks balstīts uz labās
prakses piemēriem, kuras partneri būs identificējuši, un SVID analīzes
rezultātiem.

Šī darba uzdevuma līderis, Salaspils pašvaldība,
apkopoja informāciju par EPICURO projekta
sadarbības pilsētu stratēģisko darba grupu
izveidi. Stratēģisko darba grupu mērķis ir
izstrādāt un ieviest pielāgošanās stratēģijas
plānu, kā arī īstenot šī plāna pilotaktivitātes
pilsētās.

4. PILSĒTVIDES NOTURĪBAS 
STRATĒĢISKĀS KOMANDAS

EPICURO projekta sadarbības pilsētas uzsāka stratēģisko darba grupu izveidi,
ņemot vērā pilsētvides izturētspējas izaicinājumus, kurus tās plāno risinās
EPICURO projekta ietvaros. Darba grupas dalībnieki vispirms tika iesaistīti
sanāksmēs, kurās tika prezentēta projekta stratēģija, kam sekoja operatīvas
darba sesijas, kurās tās tika iesaistītas SVID analīzes veikšanā un pilsētvides
izaicinājumu risināšanā.

2017. gada septembra beigās tika izveidotas visas stratēģiskās komandas: Vejles
pislētā, Vičences pašvaldībā, Skopjes pilsētā, Salaspils un Alba Iulia pašvaldībās.



SADRAUDZĪBAS 
PROJEKTI

RESIN PROJEKTS: ATBALSTS PILSĒTĀM LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ

RESIN ir starpnozaru uz praksi balstīts pētījumu projekts, kas pēta
Eiropas pilsētu pielāgošanās klimata pārmaiņām metodes un novērtē
klimata pārmaiņu ietekmi un pilsētu neaizsargātību. Rezultātā tiks
izstrādāta standartizēta metodoloģija un atbalsta rīki lēmumu
pieņemšanai, ko pilsētas varēs lietot, lai izstrādātu vietējās pielāgošanās
stratēģijas.

SMR – SMART MATURE RESILIENCE

Projekts piedāvā sistēmu, ar kuras palīdzību pilsētas varētu novērtēt un
aprakstīt pilsētvides izturētspējas stratēģijas kvalitāti. Tas veidotu pamatu
pilsētām jautājumu risināšanā par pilsētu neaizsargātību pret klimata
riskiem un noturīgu mājokļu būvēšanu vietējiem iedzīvotājiem.

EU-CIRCLE

EU-CIRCLE galvenais mērķis ir izstrādāt sistēmu un instrumentu
kompleksu, kas vairos kritiskās infrastruktūras tīkla noturību pret klimata
radītajām briesmām un atbalstīs pielāgošanos klimata pārmaiņām, kā arī
veicinās katastrofu risku mazināšanos.

VAIRĀK INFORMĀCIJAS 

VAIRĀK INFORMĀCIJAS

VAIRĀK INFORMĀCIJAS

http://www.resin-cities.eu/
http://www.eu-circle.eu/
http://www.resin-cities.eu/
http://smr-project.eu/home/



