
Radošā darbnīca “Āgenskalna apkaimes nākotnes labklājības virzieni” 

 

Aicinām piedalīties radošajā darbnīcā “Āgenskalna apkaimes nākotnes labklājības 

virzieni” šī gada 3. decembrī tiešsaistē. 

Darbnīca ir veltīta dažādu jomu ieinteresēto pārstāvju diskusijai par Āgenskalna 

apkaimes attīstību virzošajiem faktoriem un iespējamajiem attīstības virzieniem.  

Radošās darbnīcas mērķi ir: 

1. Iepazīstināt Jūs ar aktivitātēm, kuras paredzēts īstenot Āgenskalna apkaimē 

un Āgenskalna tirgū nākamo piecu gadu laikā; 

2. Izdiskutēt labklājības indikatorus, kas raksturotu Āgenskalna apkaimes 

attīstību; 

3. Apspriest paredzētās darbības, lai sasniegtu plānoto attīstību; 

4. Uzsākt konsultatīvās padomes darbu turpmākais sadarbībai. 

 

Radošā darbnīca tiek organizēta ES “Apvārsnis 2020” programmas projekta “INHABIT 

- Veselīgas un iekļaujošas pilsētas” ietvaros. 

3. decembra darbnīcas  norises laiks: no plkst. 11:00 līdz 13:00 tiešsaistē (Zoom 

platformā). Darba valoda: latviešu. 

Lūdzam reģistrēt savu dalību šajā saitē līdz 2020.gada 30.novembrim. Dalībnieku skaits 

ierobežots. 

IN-HABIT mērķis ir veicināt iekļaujošu veselību un labklājību četrās mazās un vidējās 

pilsētās Eiropas nomalēs – Kordovā (Spānija), Rīgā (Latvija), Lukā (Itālija) un Nitrā 

(Slovākija). Katrā pilsētā projekts izmantos līdz šim nepietiekami novērtētus resursus 

(kultūru, pārtiku, cilvēku-dzīvnieku saiknes un vidi), lai uzlabotu iekļaujošu veselību un 

labklājību, īpašu uzmanību pievēršot dzimtes un iedzīvotāju dažādības aspektiem.  

Projekts sniegs novatoriskas koncepcijas, lai analizētu veselību un labklājību kā pilsētu 

kopīgus resursus, attīstītu sociālo biznesu, nodrošinot iztikas iespējas un veicinot 

veselīgāku dzīvesveidu, piedāvās lietotni ietekmes mērīšanai un uzvedības izmaiņu 

veicināšanai un daudz ko citu. Šie risinājumi tiks kopīgi izstrādāti, kopīgi izvietoti un 

kopīgi pārvaldīti ar vietējām ieinteresētajām personām. Āgenskalna tirgus teritorijā 

tiks veidots multifunkcionāls, iekļaujošs pārtikas centrs. Piecu turpmāko gadu laikā 

īstenojamās aktivitātes ietvers kopienas virtuves izveidi, inovatīvas atkritumu 

apsaimniekošanas salas izveidi, teritorijas labiekārtošanu bērnu un jauniešu 

auditorijai, kā arī interneta tirdzniecības platformas pilnveidi. Visu aktivitāšu izstrāde 

un ieviešana paredzēta ar sabiedrības līdzdalību, kā arī ar paralēlo izglītojošo 

programmu norisi. 

https://docs.google.com/forms/d/19TUdNvelXTBoV1kyP1IfxXYv6BZTGF2q-9yABJL9kmw/prefill


 

Kontaktpersona jautājumiem par darbnīcu: 

Emīls Ķīlis, Baltijas Studiju centrs, e-pasts: emils.kilis@gmail.com, tālrunis: 26596847  

 

Organizāciju LOGO: 

     

 

Baltijas Studiju centrs 

   

Projekta mājaslapa: https://www.inhabit-h2020.eu/ 

 

 

Projektu finansē:  

 

INHABIT projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ 
finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 869227 
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