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KAS PAŠLAIK NOTIEK?

No 2021. gada 10. līdz 12. maijam norisinājās Apmācību nedēļa, trīs dienu laikā tiekoties 
EPI partneriem un ārējiem ekspertiem, proti, pasniedzējiem un lektoriem par 
migrācijas, integrācijas, iekļaušanas, plašsaziņas līdzekļu un stāstniecības, kā arī 
darba tirgus un līdzdalības tēmām.
Apmācību nedēļa tās dalībniekiem deva iespēju izzināt iepriekš minētās tēmas, 
apmainīties ar pieredzi un iepazīties ar labās prakses piemēriem no visas pasaules un 
cilvēkiem, kuri tās ieviesuši. Projekta partneri ir identificējuši prioritārās jomas, kas 
ietvertas to stratēģijās, konkrētas aktivitātes, kas tiks īstenotas, un ar to saistītās 
problēmas. SVID analīze parādīja īstenojamo aktivitāšu stiprās un vājās puses, 
iespējas un draudus.
Šīs nedēļas mērķis bija sagatavot pilsētas (un to amatpersonas un pārstāvjus), lai tie 
savlaicīgi un efektīvi īstenotu stratēģijas un pēc iespējas palielinātu to ietekmi.
Šī nedēļa dalībniekiem deva iespēju tīkloties un mācīties vienam no otra pieredzes, 
piedaloties nodarbībās, lomu spēlēs un neformālu tīklu veidošanā. Apmācību nedēļas 
trīs galvenie pasākumi bija:

Noslēdzot stratēģiju izstrādes posmu, kas vainagojās ar Apmācību nedēļu, mēs 
uzsākām pilsētu integrācijas stratēģiju īstenošanas izmēģinājuma posmu. 
Pilotprojektu īstenošana notiks, veicot trīs turpmāk norādītās darbības:

1. Koordinācijas struktūra (2021. gada jūnijs - 2022. gada marts): pilsētas līmenī
tiks izveidota ekspertu grupa, kuru veido pilsētas darbinieki, EPI tehniskie part-
neri un izraudzīti eksperti, kas vadīs un pārraudzīs stratēģijas īstenošanu.

2. Atklāšanas pasākums (2021. gada jūlijā): katrā EPI pilsētā notiks atklāšanas
pasākums, kura mērķis ir iepazīstināt ar pilotprojektiem, kas tiks īstenoti pilsētas
integrāciajs stratēģiju ietvaros.

3. Pilsētas integrācijas pakts (2021. gada jūlijs - 2022. gada marts): katrā pilsētā
tiks izveidota komiteja, iesaistot galvenās publiskās un privātās ieinteresētās
puses, kuru atbalsts ir būtisks veiksmīgai stratēģiju īstenošanai.  Šī komiteja
uzraudzīs pilotprojektu īstenošanu un sniegs ieteikumus pilsētu integrācijas
strateģiju pilnveidošanai.

Runājot par stratēģiju īstenošanu, to novērtēs, izmantojot šādus rādītājus un 
jautājumus:

FAKTI UN SKAITĻI 
- Migrācijas atlants

PILSĒTU INTEGRĀCIJAS STRATĒĢIJU PILOTPROJEKTI

Migrācija joprojām rada lielas bažas ES iedzīvotājiem. Padarot globālos 
migrācijas datus viegli pieejamus un izmantojamus, Migrācijas atlants 2020 
pievēršas vienai no jaunās Eiropas Komisijas prioritātēm nākamajās 
desmitgadēs.

Migrācijas atlants apkopo saskaņotus, atjauninātus un apstiprinātus datus par 
migrācijas un demogrāfijas stāvokli 27 ES dalībvalstīs un 171 ārpus ES esošā 
valstī un teritorijā.

Piekļūstiet Atlantam, noklikšķinot šeit. 

1. Ekspertu salīdzinošās pārskatīšanas sanāksme, kurā pilsētu pārstāvjiem bija
iespēja dalīties ar prezentācijām par viņu izstrādātajām stratēģijām. Visiem EPI
partneriem bija iespēja apmainīties ar idejām, domām un labāko praksi, kā arī
apmeklēt seminārus, gūstot tajos zināšanas un kompetences, kas sniegs atbal-
stu pilotprojektu īstenošanas posmā.

2. Apmācību semināri, kuros bija uzaicināti ārējie eksperti no publiskajām un
privātajām organizācijām, lai sniegtu viedokļus par migrācijai un integrācijai
būtiskām tēmām. It īpaši tika aicināti piedalīties pārstāvji no pilsētām, kurām ir
liela pieredze migrantu integrācijā, lai viņi dalītos gūtajā pieredzē un izteiktos
par to, kā viņi pārvarēja būtiskākos šķēršļus.

3. EPI Zinātniskās komitejas sēde. Komiteju veido īpaši izraudzīti eksperti, kuri
atbalsta pilsētas to integrācijas stratēģiju izstrādē un īstenošanā. Šīs sesijas
laikā eksperti noklausījās pilsētu sagatavotās prezentācijas par integrācijas
stratēģijām, sniedza pilsētām vispārēju atgriezenisko saiti un izveidoja iekšējās
sadarbības sistēmu efektīvai stratēģiju novērtēšanai un validēšanai.
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Novērtēšanas jautājumi
Vai darbības ir atbilstošas kontekstam?

 Vai darbības veicina pilsētas mērķu sasniegšanu?

Vai iecerētās darbības būs ilglaicīgas?
Vai pilsēta atbilstoši izmanto savus resursus?

Vai darbības atbilst ieinteresēto pušu un kopienu 
interesēm?

Vai darbības panāk reālas un pozitīvas pārmaiņas?

https://migration-demography-tools.jrc.ec.europa.eu/atlas-migration/
https://www.facebook.com/EPI-European-Pact-for-Integration-100669104925819
https://www.instagram.com/EPI_EuropeanPact4Integration/
https://www.linkedin.com/company/epi-european-pact-for-integration/
https://twitter.com/epi_pact
https://epi-project.com/en/

