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KAS NOTIEK PROJEKTĀ?

EPI integrācijas stratēģijas
Esam nonākuši projekta noslēguma fāzē, kurā EPI pilsētas īsteno pilotprojektus 
kā pirmo soli, lai formalizētu savas integrācijas stratēģijas.

Pilsētu līmenī katra EPI pilsēta plāno turpmākos soļus, lai izveidotu un parakstītu 
oficiālu pilsētas integrācijas stratēģiju, ko atbalsta pilsētas valdība, vai nu 
formalizējot stratēģijas veidošanas procesu, vai arī plānojot īstenot turpmākās 
darbības un iniciatīvas.

Projekta līmenī partneri strādā pie kopīga ietvara visām līdz šim īstenotajām 
stratēģijām. Tas ietvers vispārīgas vadlīnijas, labo praksi, gadījumu izpēti un 
konkrētas darbības, ko veic katra EPI pilsēta, lai citas ES pilsētas un ieinteresētās 
personas varētu izmantot projektā gūtās zināšanas un uzlabotu savu politiku un 
pasākumus.
 
Starptautiskās tikšanās
Projekta partneri tiksies Kartahenā, Spānijā, 31. martā un 1. aprīlī. Šīs sanāksmes 
mērķis būs dalīties ar EPI partneru īstenoto pilotprojektu rezultātiem, pārrunāt 
projekta rezultātu izplatīšanas pasākumu norisi un plānot turpmākos darbus, 
tajā skaitā nacionālo konferenču  un Eiropas noslēguma konferences 
organizēšanu (paredzēta 30. un 31. maijā Moncā, Itālijā).  

Semināri projekta rezultātu replicēšanai
Balstoties EPI pilsētu aktivitātēs un, konkrētāk, pilsētu integrācijas stratēģijās, 
EPI organizē 4 projekta rezultātu replicēšanas seminārus, kuru mērķis ir 
paplašināt un izplatīt EPI projekta laikā gūto pieredzi un atziņas citās pilsētās 
(“pilsētās sekotājās”), atvieglojot un ļaujot tām veiksmīgi īstenot līdzīgas 
iekļaušanas un integrācijas iniciatīvas, pielāgojot tās savam kontekstam

Resursi

Eiropas Migrācijas tīkla jaunākā ziņu lapa

EMT ziņu lapas tiek izdotas reizi ceturksnī un sniedz  informāciju par jaunākajiem ES 
un valstu notikumiem migrācijas un patvēruma jomā, kā arī sniedz pārskatu par 
statistiku, EMT publikācijām, pasākumiem un notikumiem.

Ielādēt ziņu lapu

Ielādēt ziņu lapas kopsavilkumu

Kurš Kas

Riga, Creative Ideas 1/20/2022
Lieliska iespēja apmainīties ar pieredzi 
un dalīties mācībās, kas gūtas EPI 
projektā Eiropas un vietējā mērogā. 
Pasākumā piedalījās 43 dalībnieki, kas 
pārstāvēja Latvijas pašvaldības, valsts 
institūcijas un NVO.

Cluj, Lublin, Rávena, 
Patrir, CCB

2/10/2022

Iepazīstināt ar Klužas, Ļubļinas un 
Ravennas paveikto, lai veicinātu un 
atbalstītu to pilsoņu integrāciju, kuri nāk 
no valstīm ārpus Eiropas Savienības; EPI 
virtuālās bibliotēkas oficiālā prezentācija, 
apkopojot EPI pilsētu labās prakses

Cartagena, ACI 2/23/2022

Pasākuma laikā Linšēpingas un 
Dīcenbahas pilsētu pārstāvji iepazīstinās 
ar paveikto ārvalstu pilsoņu integrācijas 
jomā. Pasākums sāksies ar Eiropas Pado-
mes starpkultūru pilsētu indeksa prezen-
tāciju un turpināsies ar sesijām, kurās 
pasākuma dalībnieki dalīsies pieredzē un 
labajā praksē.

Dietzenbach, Linköping, 
Pro Arbeit

2/28/2022

Dažādības pārvaldība Kartahenā star-
pkultūru kontekstā, iepazīstinot ar inova-
tīviem piemēriem: iniciatīvas reliģiskās 
daudzveidības pārvaldības jomā un 
izglītojoši semināri skolās

Kad

Kurš KasKad

Kurš KasKad

https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-09/00_eu_emn_35th_bulletin_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-09/00_eu_35th_emn_bulletin_flash_en.pdf
www.epi-project.com
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



