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E-ziņas nr. 3
LATVIJĀ

Īstenotie pasākumi
2012.gada 29.februārī Labklājības ministrijā notika otrā Eiropas gada (2012) vadības komitejas
sēde. Sēdes protokols ir pieejams šeit http://www.lm.gov.lv/text/2127.

2012.gada 23.martā notika Eiropas gadam (2012) veltīta konference
„Sabiedrības novecošana: izaicinājumi un iespējas”. Konferences
mērķis bija rosināt diskusijas likumdevēju, politikas veidotāju, darba
devēju un darba ņēmēju vidū, kā arī sabiedrībā kopumā par senioriem
kā aktīviem, pilnvērtīgiem, pieredzes un zināšanu bagātiem sabiedrības
locekļiem. Konferences darba kārtība un dalībnieku prezentācijas ir
pieejamas

Labklājības

ministrijas

mājas

lapā,

šajā

vietnē

http://www.lm.gov.lv/text/2230.

Martā un aprīlī mūsu Eiropas gada (2012) sadarbības partneri ir īstenojuši šādas aktivitātes:
-

Paaudžu solidaritātes veicināšanai Ventspilī 2012.gada 9.martā tika organizēti "Muzicējošo
ģimeņu svētki", kur kopā muzicēja skolas audzēkņi ar saviem vecākiem un vecvecākiem.

-

2012.gada 28.martā Valmierā norisinājās diskusija par paaudžu solidaritāti. Diskusijā
eksperti meklēja atbildes uz jautājumiem, kā paaudžu solidaritāti redz Valmieras seniori un
jaunieši, kādas iemaņas nepieciešamas senioriem, cik aktuālas ir mūžizglītības programmas
un kā dažādas paaudzes sadarbojoties var uzlabot savas dzīves kvalitāti.

-

2012.gada 30.martā Saulkrastu novada bibliotēkā nodarbību ciklā ,,Iepazīsti sevi'', notika
diskusijas par jautājumu ,,Konflikti un sadarbība paaudžu starpā''.

-

Rīgas domes Labklājības departaments 2012.gada 12.aprīlī rīkoja Pasaules Veselības
organizācijas Veselības dienai 2012 veltītu pasākumu Rātslaukumā un Rātsnamā, īstenojot
dažādas veselību veicinošas aktivitātes.

-

2012.gada 25.aprīlī ES mājā notika Eiropas gadam (2012) veltīts koncerts.

1

LR Labklājības ministrija, maijs, 2012

Plānotie pasākumi maijā – jūnijā - jūlijā
2012.gada 12.maijā Rīgā, Vērmanes dārzā ceturto gadu pēc kārtas norisināsies
Eiropas Savienības dārza svētki. Kopumā pasākumā būs izvietotas 10 teltis, bet
Labklājības ministrijas pārziņā būs 2.telts „DARBĪGĀ EIROPA”. Darbīgajā Eiropas
teltī darbosies 13 organizācijas: Labklājības ministrija, Nodarbinātības valsts
aģentūra, Valsts darba inspekcija, Valsts policija, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests, Pacientu ombuds, Latvijas Sarkanais Krusts, Latvijas Samariešu apvienība,
Senioru biedrība RASA, Lietuvas vēstniecība, Somijas vēstniecība, interjera
dizainere un Sabiedrības integrācijas fonds. Informācija par ES Dārza svētkiem ir
pieejama šādos sociālajos medijos:
-

Facebook http://www.facebook.com/ESDarzaSvetki2012

-

Twitter http://www.facebook.com/ESDarzaSvetki2012

-

Draugiem.lv http://www.draugiem.lv/esdarzasvetki2012

Lai mazinātu stereotipus un aizspriedumus par un starp jaunāko un vecāko paaudzi, vienlaikus
veicinot labāku un pozitīvāku starppaaudžu komunikāciju, kā arī atzīmētu 29.aprīli, kas ir
pasludināta par Eiropas paaudžu solidaritātes dienu, laikā no 23.aprīļa līdz 31.maijam tiek
organizēts starppaaudžu pasākums skolās. Kopumā 25 Latvijas skolas atvērs savas durvis
senioriem, kuri skolēniem stāstīs par savu pieredzi un zināšanām, kā arī rādīs savas dzīves laikā
iegūtās prasmes, savukārt skolēni senioriem demonstrēs savas iemaņas. Šādi starppaaudžu
pasākumi notiks visās ES dalībvalstu skolās un labākā skola no katras dalībvalsts iegūs naudas
balvu 300 € apmērā. Vairāk informācijas: http://www.historypin.com/gats/en/.

Ir iniciēta jauna konkursa tradīcija „Eiropas gada pašvaldība”, ko aizsākusi Latvijas
Pašvaldību savienība sadarbībā ar 4 nozaru ministrijām1 un Eiropas Komisijas pārstāvniecību
Latvijā. No š.g. 30.aprīļa pašvaldības ir aicinātas pieteikties šim konkursam līdz š.g. 15.maijam.
Konkursā tiks noteikta Eiropas gada (2012) pašvaldība un vēl četras nominācijas – “Pašvaldība
starppaaudžu sadarbībai”; “Pašvaldība senioru vērtības celšanai sabiedrībā”; “Pašvaldība
veselīgam dzīvesveidam”; “Pašvaldība Eiropas Savienības vērtību popularizēšanai un
iedzīvotāju

iesaistei”.

Vairāk

informācijas

LPS

mājas

lapā

http://www.lps.lv/?task=view&article_id=2484.
1

Labklājības ministrija, Veselības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija

2

LR Labklājības ministrija, maijs, 2012

Drīz uzzināsim, kurš uzņēmums Latvijā ir draudzīgākais senioram. Lai popularizētu labās
prakses piemērus par uzņēmumiem, kuros seniori – darbinieki tiek augsti vērtēti un cienīti, kā
arī novērstu aizspriedumus un stereotipus par darbiniekiem pirmspensijas un pensijas vecumā,
Labklājības ministrija sadarbībā ar Ilgtspējas indeksu (www.ilgtspejasindekss.lv) vērtēs un
nominēs senioram draudzīgāko uzņēmumu Latvijā! Līdz maija beigām notiek uzņēmumu
vērtēšana un septembrī senioram draudzīgākais uzņēmums tiks godināts noslēguma pasākumā.

Konkurss žurnālistiem! Lai veicinātu izpratni par paaudžu solidaritātes priekšrocībām un
ieguvumiem, kā arī veselīga un aktīva dzīvesveida nozīmi un ietekmi uz cilvēka dzīves kvalitāti,
Labklājības ministrija no š.g. 1.jūnija līdz 31.jūlijam aicinās žurnālistus piedalīties konkursā
par labākā drukātā raksta, tiešsaistes, radio vai TV sižetu par Eiropas gada (2012) tēmu. Labākie
darbi piedalīsies Eiropas Komisijas konkursā un cīnīsies par naudas balvām trīs kategorijās:
2000 €, 1000 €, 500 €.

2012.gada 26.maijā Saulkrastu estrādē notiks Senioru Dziesmu un deju svētki, ko organizē
Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs (www.knmc.gov.lv) sadarbībā ar novada
pašvaldību.

EIROPAS SAVIENĪBĀ

Joprojām ir iespēja pievienoties Eiropas mediju tīklam! Ja vēlaties pirmie saņemt aktuālāko
informāciju un faktus par Eiropas gada (2012) aktivitātēm gan Eiropas, gan Latvijas mērogā,
reģistrējieties Eiropas mediju tīklā http://registration.eyaa-medianetwork.eu/.

ES veselības balva žurnālistiem! Eiropas gada (2012) ietvaros no 2012.gada 25.-31.jūlijam
žurnālisti tiek aicināti iesniegt līdz 2 rakstiem par veselības tēmu Eiropa Pacientiem
(http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_en.htm) kampaņas ietvaros: pacientu
aizsardzība, garīgā veselība, smēķēšanas pārtraukšana, pārrobežu veselības aprūpe u.c.
Konkursa kārtībā noteikts uzvarētājus, piešķirot šādas naudas balvas: 1.vietai 6000 €, 2.vietai
2500 € un 3.vietas ieguvējam – 1500 €. Speciālā naudas balva 3000 € apmērā tiks piešķirta
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par rakstu, kas saistīts ar smēķēšanas pārtraukšanu. Vairāk informācijas par konkursa
noteikumiem skatīt šeit: http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2012/rules/index_en.htm.

FOTO KONKURSS AMATIERIEM! No š.g. 1.marta līdz
30.jūnijam tiek aicināti fotogrāfi amatieri no ikvienas ES
dalībvalsts iesūtīt fotogrāfijas, kur būtu atspoguļots veids, kā
fotogrāfs uztver seniorus, kuri aktīvi piedalās sabiedrības dzīvē
un attīsta savu potenciālu. Labākās fotogrāfijas saņems šādas
balvas:

1.balva – 2 nedēļas nogales ceļojumi divām personām uz divām Eiropas pilsētām pēc
paša izvēles un planšetdators.
2.balva – 1 nedēļas nogale divām personām uz vienu Eiropas pilsētu pēc paša izvēles
un planšetdators.
3.balva – planšetdators.
Konkursa uzvarētāji tiks uzaicināti piedalīties noslēguma apbalvošanas ceremonijā. Vairāk
informācijas šeit: http://www.pes.cor.europa.eu/life2-0.html.

Apzinoties, ar kādiem izaicinājumiem sabiedrības novecošanas rezultātā ir un būs jāsastopas
veselības un labklājības sistēmām, Eiropas Pacientu forums (The European Patients Forum
http://www.eu-patient.eu/) ir publicējis ziņojumu par senioru-pacientu tiesībām. Ar ziņojumu
angļu

valodā

var

iepazīties

šeit:

http://www.eu-

patient.eu/Documents/Events/2011_rights_needs_older_patients/EPF-FPP_Warsaw_Conference_report.pdf.
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