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PROJEKTS
“IN-HABIT: Veselīgas un iekļaujošas pilsētas” ir Eiropas Savie-
nības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas “Apvārsnis 
2020” projekts, kura mērķis ir identificēt inovācijas, lai veicinā-
tu iekļaujošu veselību un labklājību mazās un vidējās pilsētās. 
Četrās projekta pilotpilsētās tiks pētīts, kā, izmantojot līdz šim 
nepietiekami novērtētus resursus – kultūru, pārtiku, cilvēku un 
dzīvnieku saites, mākslu un vidi, var veicināt veselību un labklā-
jību, īpašu uzmanību pievēršot dzimumu, iedzīvotāju dažādības, 
vienlīdzības un iekļautības aspektiem. Projekta integrētā pieeja 
apvienos tehnoloģiskas, digitālas, vides, kultūras un sociālās 
inovācijas izvēlētās pilsētu sabiedriskās vietās. Šie inovatīvie 
risinājumi tiks izstrādāti un īstenoti kopā ar vietējo kopienu pār-
stāvjiem. Projekts tiek īstenots piecu gadus (no 2020. līdz 2025. 
gadam).

KONTAKTI
Lai uzzinātu vairāk par projektu un iesaistītos, lūdzu, apmeklējiet 
projekta mājaslapu  
inhabit-h2020.eu 
vai sazinieties ar mums sociālajos tīklos:

 facebook.com/inhabith2020 

 
twitter.com/INHABIT_H2020

 
linkedin.com/company/inhabit-h2020

Vietējā kontaktpersona 
email: talis.tisenkopfs@lu.lv 



PILSĒTAS
IN-HABIT projekta uzmanības centrā ir četras mazas un vidējas pil-
sētas Eiropā: Rīga (Latvija), Kordova (Spānija), Luka (Itālija) un Nitra 
(Slovākija). Katrā pilsētā ir paredzētas IN-HABIT aktivitātes, lai veici-
nātu iekļaujošu veselību un labklājību, integrējot inovatīvus risināju-

mus ap kādu no četrām vērtībām: mantojums un kultūra, pārtika, dzīvnieku un 
cilvēku saiknes, māksla un vide.

KOMANDA 
IN-HABIT projektu īsteno daudzdisciplināra komanda, kurā ietilpst 21 partne-
ris no septiņām Eiropas valstīm (Spānija, Itālija, Latvija, Slovākija, Apvienotā 
Karaliste, Vācija, Beļģija) un Kolumbijas. Projekta partneru vidū ir universitā-
tes, pētniecības organizācijas, pilsētu pārstāvji, apkaimju pārstāvji, mazie un 
vidējie uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas, kas visi kopā strādā projekta 
mērķu īstenošanai.

MĒRĶI
Lai sasniegtu projekta virsmērķi veicināt iekļaujošu veselību un labklā-
jību mazās un vidējās pilsētās, IN-HABIT izvirzījis sekojošus apakšmēr-
ķus, kas īstenojami piecos gados:

1. Padarīt pilsētu publisko telpu drošāku, pieejamāku un iekļaujošāku.

2. Veicināt veselīgu uzvedību un palielināt iedzīvotāju labklājību izvēlētajās 
apkaimēs.

3. Izveidot inovatīvas publiskās-privātās-iedzīvotāju partnerības katrā pilsētā 
kopīgai apkaimes attīstības pasākumu izstrādei un īstenošanai.

4. Izveidot iekļaujošu pilsētplānošanas ietvaru, īpašu vērību piegriežot dzi-
mumu, iedzīvotāju dažādības, vienlīdzības un iekļautības aspektiem

5. Izstrādāt jaunas pieejas, kā novērtēt tādu pasākumu ietekmi, kas vērsti uz 
veselības un labklājības veicināšanu, izmantojot iekļaujošu pieeju.

6. Dalīties ar zināšanām par katrā pilsētā īstenotajiem tālredzīgiem un integ-
rētiem risinājumiem, lai veicinātu to izmantošanu citviet.

RĪGA
Latvijas galvaspilsētā un lielākajā pilsētā Rīgā ir 600 000 iedzīvo-
tāju, kuru skaits gan pakāpeniski sarūk. Tā ir arī ekonomiski visattīs-
tītākā un dzīvīgākā pilsēta Latvija. Pilsētas vēsturiskā Āgenskalna 
apkaime Daugavas kreisajā krastā ir dzīvojamais un inovatīvas uz-
ņēmējdarbības rajons ar trīs universitātes pilsētiņām un Nacionālo 
bibliotēku tuvumā. 

IN-HABIT vērtība: pārtika
Pilsētas pilotapkaime: Āgenskalns

Projekta iecere:
izveidot daudzfunkcionālu pārtikas centru ilgtspējīgi ražotai vietējai 
pārtikai vietējā tirgus teritorijā. Tirgus kalpos arī kā izklaidējoša un 
izglītojoša telpa ar integrētām fiziskām aktivitātēm, kas piemērotas 
dažāda vecuma un sociālajām grupām, piemēram, bērnu rotaļlau-
kums, terapijas dārzs u.c.


