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E-ziņas nr. 4
LATVIJĀ

Īstenotie pasākumi

2012.gada 20.jūnijā Labklājības ministrijā notika trešā Eiropas gada (2012) vadības komitejas sēde.
Sēdes protokols ir pieejams http://www.lm.gov.lv/text/2127.

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 tika aicinātas pieteikties šim konkursam līdz š.g. 15.maijam. Līdz 3.augustam
otrās kārtas vērtēšanas komisija devās uz pašvaldībām, kuras tika nominētas pēc pirmās reģionālās
vērtēšanas kārtas, lai novērtētu paveikto un izvirzītu pašvaldības, kas visvairāk atbalsta
iedzīvotājus aktīvām un veselīgām vecumdienām, starppaaudžu solidaritātei, kā arī Eiropas
Savienības vērtību popularizēšanai un sabiedrības iesaistei starptautiskā sadarbībā. Eiropas gada
(2012) pašvaldība titulu ieguva:
Ventspils pilsētas pašvaldība un Gulbenes novada pašvaldība.
Pašvaldības tika vērtētas arī četrās nominācijās, kur augstāko punktu skaitu ir ieguvušas:
Jelgavas pilsētas pašvaldība un Alojas novada pašvaldība par starppaaudžu sadarbību;
Balvu novada pašvaldība un Daugavpils pilsētas pašvaldība par senioru vērtības
celšanu sabiedrībā;
Liepājas pilsēta un Dobeles novads par veselīgu dzīvesveidu; un
Rīgas pilsētas pašvaldība par Eiropas Savienības vērtību popularizēšanu un iedzīvotāju
iesaisti”.

Apbalvošanas ceremonija plānota 14.septembrī Ventspilī.

1

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

1

LR Labklājības ministrija, septembris, 2012

Jūnijā, jūlijā un augustā mūsu Eiropas gada (2012) sadarbības partneri ir īstenojuši šādas
aktivitātes:


15.jūnijā ES mājā notika seminārs "Pieejama vide visiem", kur tās dalībniekiem bija
iespēja dzirdēt un arī redzēt, kādai jābūt draudzīgai un pieejamai videi, īpaši vecākās paaudzes
cilvēkiem, personām ar funkcionāliem traucējumiem un vecākiem ar bērniem. Video par vides
pieejamību lūdzu skatīties šeit http://www.youtube.com/watch?v=-YloKI3oSAw&feature=plcp



19.jūnijā ES mājā notika seminārs - diskusija „Labāka ikdiena senioriem". Seminārā
diskutēja par uz senioriem orientēta dizaina nepieciešamību, senioru dzīvesveidu neatkarīgas
dzīves nodrošināšanas kontekstā. Par senioriem draudzīgo dizainu var ielūkoties arī šeit
http://www.senioriem.lv/draudzigi-senioriem/.



11.augustā projekta „Neviens nav aizmirsts” ietvaros tika apciemoti Kārsavas pansionāta
"Mūsu māja" iemītnieki. Šī projekta mērķis ir sniegt atbalstu tiem, kuri dzīvo veco ļaužu
namos un pansionātos, kā arī mums apkārt esošiem cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās vai ir
ierobežoti savās iespējās. Projektu īsteno Garīgās attīstības centrs „Raduga 2005”.

Informācija par projektu un tuvākajiem pansionātu un centru apmeklējumiem pieejama šeit:
www.draugiem.lv/nna
https://www.facebook.com/groups/303689182993578/
http://www.raduga2005.lv/ /Biedrības "RAduga2005" mājas lapa/



Latvijas Sarkanais Krusts ir izstrādājis ceļvedi senioriem aktīvai un veselīgai dzīvei
http://www.redcross.lv/faili/Seniori_LV.pdf, kā arī Jelgavas pensionāru biedrība sadarbībā ar
Zemgales reģionālo Kompetenču attīstības centru ir sagatavojusi Veselības ābecīti senioriem
http://www.lm.gov.lv/upload/eg2012/rokasgramata.pdf.

Plānotie pasākumi septembrī un oktobrī


Vēl joprojām Rīgas Sociālā dienesta Dienas centros pieaugušām personām norisinās bez
maksas nūjošanas nodarbības profesionāla pasniedzēja klātbūtnē. Vairāk informācijas šeit
http://www.lm.gov.lv/upload/eg2012/aktual_1v2.pdf.
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No 18.septembra Rīgas Sociālā dienesta dienas centros sāksies lekciju kurss „Aktīvs
dzīvesveids un vingrojumi mājas apstākļos”.



14.septembrī Ventspilī notiks „Eiropas gada pašvaldība (2012)” apbalvošanas pasākums.



15.septembrī projekta „Neviens nav aizmirsts” ietvaros plānots apmeklēt un iepriecināt
Daugavpils pansionātā dzīvojošos seniorus. Pievienojies arī Tu! Vairāk informācijas šeit
http://www.draugiem.lv/nna/.



28. septembrī Rīgas aktīvo senioru alianse „RASA” organizē Baltijas, Krievijas un Vācijas
nevalstisko

organizāciju

starptautisko

forumu

„Dzīvo

ar

prieku”,

kas

veltīts

Starptautiskajai veco ļaužu dienai.



Visā pasaulē 1.oktobrī atzīmē Starptautisko veco ļaužu dienu. Labklājības ministrija aicina
senioru organizācijas un citus aktivitāšu rīkotājus informēt sabiedrību par savām plānotajām
iniciatīvām oktobrī, īpašu uzmanību pievēršot tam ieguldījumam, ko seniori paveic, darbojoties
brīvprātīgi. Lai visā Eiropā arī citi uzzinātu par daudzajām un dažādajām aktivitātēm,
piemēram, brīvprātīgo izstādēm-tirdziņiem, vietējās sabiedrības vai domubiedru grupu
sarīkojumiem, jauniešu brīvprātīgo aicinājumu vecāka gadagājuma ļaudīm pievienoties viņu
pasākumiem u.tml., ikviens ir aicināts piedāvāt savas idejas un iniciatīvas, paziņojot
komunikāciju aģentūrai, kas ir atbildīga par Eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu
solidaritātei (2012). E-pasta vēstules ar īsu plānotā pasākuma aprakstu LM aicina sūtīt uz adresi
euseniorforceday@paueducation.com. Aprakstā ir jāiekļauj organizācijas nosaukums, kas
īsteno iniciatīvu, īss plānotā pasākuma apraksts, laiks un vieta, norādot valsti un apdzīvotu
vietu, kurā pasākums notiks. Tāpat aicinām norādīt interneta vietni, kurā iespējams uzzināt
vairāk par plānoto pasākumu un tā rīkotājiem, organizācijas kontaktpersonu un saziņas iespējas.
Iesūtītās iniciatīvas Eiropas gada komunikācijas aģentūra publicēs oficiālajā interneta vietnē.
Sīkāk

par

šo

ideju

iespējams

lasīt:

http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?langId=lv&catId=970&newsId=1615&furtherNews=yes.



Oktobrī plānots godināt Latvijas uzņēmējus, kuri ir senioram draudzīgākie.

3

LR Labklājības ministrija, septembris, 2012

Ikviens interesents vecumā pēc 50
gadiem var pagūt pieteikties līdz pat
oktobrim, zvanot uz „Pieslēdzies,
Latvija!” bezmaksas tālruni 80000822,
interesējoties savas pilsētas pensionāru
biedrībās, kā arī atsaucoties uz pašu
skolotāju publicēto kontaktinformāciju.
Arī skolotāji, kuri vēlas iesaistīties
projektā, aicināti zvanīt uz minēto
tālruņa numuru. Apmācības noslēgsies
novembrī.
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EIROPAS SAVIENĪBĀ

Eiropas Komisija ir izsludinājusi 5 konkursus
(pieteikšanās līdz 2012.gada 16.septembrim):
1. Konkurss žurnālistiem par labākā drukātā raksta, tiešsaistes, radio vai TV sižetu par Eiropas
gada (2012) tēmu.
2. Konkurss darba devējiem par draudzīgu darba vidi senioriem.
3. Konkurss sociālajiem uzņēmējiem, kas veicina izmaiņas sociālajā jomā, risinot ar novecošanu
saistītus izaicinājumus un stiprinot paaudžu solidaritāti.
4. Konkurss pašvaldībām par draudzīgas vides radīšanu senioriem.
5. Konkurss jauniešiem un senioriem par dalīšanos ar iedvesmojošiem stāstiem par „aktīviem
senioriem” (pieteikumu iesniegšanas termiņš – 16.septembris).
Vairāk informācijas par konkursiem lūdzu lasīt šeit
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=1026&langId=lv.

Pieteikumu dalībai konkursā var atrast šeit
http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=1027&langId=lv.

Eiropas Komisija ir publicējusi ziņojumu „The 2012 Ageing Report: Economic
and budgetary projections for the EU27 Member States (2010-2060)”, kur
analizēta ekonomiskā un finansiālā ietekme uz sabiedrības novecošanos
ilgtermiņā. Šajā pārskatā ir sniegtas prognozes par izdevumiem, kas saistīti ar
sabiedrības novecošanos ilgtermiņā, iekļaujot laika un apjomu izmaiņas
ekonomikas attīstībā, ko varētu izraisīt sabiedrības novecošanās gadījumā, ja
netiks veiktas izmaiņas politikās. Prognozes rāda, kur (kurās valstīs), kad un cik
lielā mērā novecošanās spiediens paātrināsies, jo pēckara jeb baby-boom
paaudze pensionēsies, un vidējais mūža ilgums ES turpinās pieaugt. Tādējādi
precizētās prognozes, kas saistītas ar sabiedrības novecošanās radītajiem
izdevumiem un attiecīgi izrietošo ilgtspēju sniedz nozīmīgu ieskatu par
sabiedrības novecošanās ietekmi uz ekonomiku un par dalībvalstu publiskajiem
finanšu ilgtermiņa ilgtspējas riskiem, atspoguļojot jauno ekonomisko vidi, ko
ietekmē arī esošā krīze, un turpmākās reformas ES dalībvalstīs.
Ar

ziņojumu

angļu

valodā

jūs

variet

iepazīties

šeit

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2012/pdf/ee-20122_en.pdf.

Apvienotajā Karalistē izveidota jauna mājas lapa, kur pieejama informācija tiem cilvēkiem, kuri
rūpējās, palīdz un atbalsta savus vecākus vai vecvecākus. Šajā vietnē var izlasīt gan par ēdināšanu,
aprūpi, tehnoloģijām, iepirkšanos, medicīniskiem un citiem senioram svarīgiem jautājumiem. Mājas
lapas vietne http://www.myageingparent.com/.
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