
 

ES 2019. gada Zaļā nedēļa – konteksts 
 
 

 
ES Zaļā nedēļa 2019. gadā norit no 13. līdz 17. maijam. Oficiālo atklāšanas pasākumu, kurā 

piedalīsies Eiropas vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisārs Karmenu Vella un Mazovijas 

reģiona vadītājs Adams Struziks, rīkos Mazovijas reģions, un tas notiks Varšavā, Polijā, 13. maijā. 

 

ES Zaļās nedēļas augsta līmeņa konference ir plānota Briselē no 15. līdz 17. maijam. Tā ir 

pieejama ieinteresētajām personām vides jomā, kā arī plašai sabiedrībai un ietver Eiropas 

Atkritumu samazināšanas nedēļas apbalvošanas ceremoniju, ko rīko ES Reģionu komiteja, un 

programmas LIFE apbalvošanas ceremoniju attiecīgi 15. un 16. maijā. 

 

Iespēja diskusijai 

Zaļā nedēļa, ko Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāts rīko jau gandrīz 20 gadus un kas 

piesaista vadošās personas no visas pasaules, ir gada lielākā iespēja apspriest ES vides politiku. 

Tā veicina debates starp Eiropas, valstu un vietējā līmeņa ieinteresētajām personām, lai sniegtu 

ieguldījumu politikas veidošanā un īstenošanā. 

 

Šādas debates atbalsta vides spēju veidošanā un prakšu izplatīšanā iesaistītu dalībnieku kopienas 

izaugsmi Eiropas mērogā, kā arī motivē iedzīvotājus piedalīties ES centienos vides jomā un sniegt 

pašiem savu ieguldījumu. 

 

2019. gada tēma 

ES vides tiesību akti būtiski ietekmē mūsu dzīvi. Tie ļauj uzlabot ūdens un gaisa kvalitāti, aizsargāt 

dabu un sekmēt pārstrādi. Taču, lai radītu reālu ietekmi, tie ir jāīsteno pilnībā. 

 

2019. gada 27. martā Eiropas Komisija publicēja vairākus ziņojumus par vides tiesību aktu 

īstenošanas situāciju Eiropā jeb vides politikas īstenošanas pārskatu. ES 2019. gada Zaļajā nedēļā 

tiks izvērtēts pārskatā konstatētais, uzdodot šādus jautājumus: Kā ES vides tiesību akti sniedz 

labumu iedzīvotājiem? Kāda ir veiksmīga īstenošana? Kāpēc un kur pastāv īstenošanas 

nepilnības? Kā ieinteresētās personas var uzņemties atbildību par ES tiesību aktiem? Un kā ES 

var to veicināt, vienlaikus nodrošinot, ka tiek sadzirdētas iedzīvotāju balsis? 

 

Partneru pasākumi 

Kā ik gadu, ES Zaļā nedēļa ietver daudzus partneru pasākumus, ko aprīlī un maijā visā Eiropā rīko 

dažādas ieinteresētās personas, tostarp vietējās pašvaldības, NVO un uzņēmumi. Daži piemēri: 

izmēģinājuma tiesas process par problēmu saistībā ar vides tiesību aktu piemērošanu, ko 26. aprīlī 

rīkos Lionas Juridiskās augstskolas studenti; dzīvā laboratorija Gēteborgā 8. maijā, kas ļauj 

fosilijas nesaturošu produktu piegādātājiem ar tiem iepazīstināt potenciālos pircējus, piemēram, 

Hoppet bērnudārzu, kura būvniecībā netiek izmantoti fosilie materiāli; un darbsemināru Uzzini, kas 

atrodas zem ūdens par zemūdens mantojuma saglabāšanu, kas notiks no 15.–19. maijam, 

lielākoties uz kuģa pie Itālijas Egadu salām. 

 

 

 

 

 

 

https://www.eugreenweek.eu/lv
https://www.eugreenweek.eu/en/session/european-week-for-waste-reduction-awards
https://www.eugreenweek.eu/en/session/european-week-for-waste-reduction-awards
https://www.eugreenweek.eu/en/session/the-life-awards-ceremony
https://www.eugreenweek.eu/en/partner-events
https://www.eugreenweek.eu/en/partner-events/living-lab-event-hoppet
https://www.eugreenweek.eu/en/partner-events/know-whats-below
https://www.eugreenweek.eu/en/partner-events/know-whats-below


 

#MyGreenAction izaicinājums 

#MyGreenAction izaicinājums, kas notiek no 21. marta līdz 10. maijam, aicina gados jaunos 

Eiropas iedzīvotājus savos Instagram vai Twitter kontos vai komentāros pie oficiālajiem Eiropas 

Komisijas #MyGreenAction izaicinājuma ierakstiem Facebook portālā dalīties ar fotoattēliem, video 

vai ilustrācijām par darbībām, ko viņi veic zaļākas nākotnes nodrošināšanai. Ik pēc divām nedēļām 

tiks izvēlēti trīs pieteikumi, kas būs redzami Komisijas sociālo plašsaziņas līdzekļu kanālos, un 10 

paši labākie ieraksti tiks iekļauti kopsavilkuma video, kas būs redzams ES Zaļajā nedēļā. 

 

Eiropas Parlamenta vēlēšanas 

ES 2019. gada Zaļā nedēļa notiek īsi pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām 23.–26. maijā. 

Apliecinot pievienoto vērtību, ko sniedz ES pēdējo gadu darbs vides jomā, tā rada iespēju veicināt 

pilnībā informētu demokrātisko līdzdalību (jo īpaši starp tiem, kuri balsos pirmo reizi). 

https://www.thistimeimvoting.eu/

