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Labklājības ministres priekšvārds
Vai jūs esat kādreiz iztēlojušies, kādas varētu būt jūsu vecumdienas? Cik ilgi jūs
strādāsiet? Vai jūsu zināšanas būs pietiekamas un atbilstošas pēc 20, 30 vai 40
gadiem? Ko jūs vēlētos darīt, aizejot pensijā? Kādas attiecības jūs vēlētos ar saviem
ģimenes locekļiem, draugiem, kaimiņiem? Cik aktīvi jūs iesaistīsieties dažādos
sabiedriskos, kultūras un politiskos pasākumos? Kāda būs jūsu veselība un cik
dažādi būs pieejamie sociālās aprūpes veidi? Šie un vēl daudzi citi jautājumi noteiktā
vecuma posmā kļūst aizvien svarīgāki.
Nenoliedzami daļai cilvēku šie jautājumi patlaban šķiet tāli un ne tik būtiski. Tomēr
to, kāda būs mūsu nākotne, lielā mērā nosaka šodien paveiktais. Un mums jau
šodien ir skaidri priekšnosacījumi, kas mūs sagaida pēc vairākiem gadu desmitiem.
Mēs dzīvosim ilgāk un arī strādāsim ilgāk. Mums būs nepieciešams apgūt jaunas
zināšanas, prasmes un iemaņas, jo jaunās tehnoloģijas attīstās nepārtraukti. Mums
būs nepieciešams aizvien plašāks klāsts dažādu veselības un sociālās aprūpes
pakalpojumu, jo mūsu būs vairāk. Mums būs svarīgi veidot harmoniskas un
pozitīvas attiecības ar saviem tuvākajiem, jo globalizācija, urbanizācija un starpvalstu
migrācija attīstās aizvien straujāk. Mums būs jābūt pastāvīgi aktīviem ikvienā dzīves
posmā un jomā.
Patiesībā viss minētais ir aktuāls jau šodien. Vienīgā atšķirība ir tā, ka vairākus
desmitus gadus atpakaļ šie jautājumi netika uzsvērti un nebija aktuāli citu
vēsturisko, sociālo un ekonomisko procesu un apstākļu rezultātā. Bet, vai tāpēc mēs
varam nerēķināties ar esošās vecākās paaudzes vajadzībām, vēlmēm un interesēm?
Noteikti nē. Arī šodien mūsu senioriem ir jārada visi iespējamie priekšnosacījumi, lai
viņi justos novērtēti, piederīgi un vajadzīgi mums katram personīgi un mūsu
sabiedrībai kopumā!
BŪSIM AKTĪVI VISĀS PAAUDZĒS!
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I. Kāpēc Latvijai ir svarīga aktīva novecošana un paaudžu solidaritāte?
Aktīva novecošana un paaudžu solidaritāte ir svarīga vairāku iemeslu dēļ.
Pirmkārt, mūsu sabiedrības struktūra mainās. Liela daļa no mums dzīvo ilgāk nekā
jebkad agrāk. Dzimst mazāk bērnu. Tāpēc pieaug un nākotnē ievērojami palielināsies
to cilvēku proporcionālais īpatsvars, kuriem ir pāri 60.
Prognozētais mūža ilgums sievietēm 2000.gadā – 76 g. /2009.gadā – 78,1 g.
Prognozētais mūža ilgums vīriešiem 2000.gadā – 64,9 g. /2009.gadā – 68,3 g.
Darbspējas vecumu nesasniegušo un pārsniegušo personu skaits vidēji uz 1000
personām darbspējas vecumā: 1990.g. – 403/368; 2000.g. – 305/393; 2009.g. – 207/303

Otrkārt, pārāk bieži vecie cilvēki tiek uztverti kā slogs un drauds (pensiju, veselības
un aprūpes sistēmām), nevis sasniegums un priekšrocība ikvienam indivīdam un
sabiedrībai kopumā. Bet tas ir sasniegums, ko panākusi veselības politika un
sociālekonomiskā attīstība. Un tā ir priekšrocība, ko mēs nepietiekami novērtējam un
izmantojam.
8 % Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka vecie cilvēki ir slogs sabiedrībai
¼ atzinuši, ka nevienlīdzīga attieksme vecuma dēļ ir pieņemama
⅓ atzinuši, ka nevienlīdzīga attieksme ir pieņemama veselības stāvokļa vai
invaliditātes dēļ
Veco cilvēku (65 +) nodarbinātības līmenis 2010.gadā – 11,4 % vīriešiem, 8,9 %
sievietēm

Treškārt, gados jaunākiem un gados vecākiem cilvēkiem ir zināms pašcieņas
trūkums. Jaunieši un seniori nereti jūtas atstumti, nošķirti un nesaprasti no citu
ģimenes locekļu puses – seniori no savu bērnu un mazbērnu puses, jaunieši – no
vecāku un vecvecāku puses, kā arī sabiedrības kopumā (darba tirgus, izglītības
sistēmas u.c.). Šo abu paaudžu starpā ir vāja komunikācija un sadarbība, kas
palielina sociālo atstumtību un ietekmē abu paaudžu dzīves kvalitāti.
74 % uzskata, ka jauniem cilvēkiem un gados vecākiem cilvēkiem nav viegli
vienoties par to, kas ir labākais sabiedrībai
2009. gadā nabadzības riskam bija pakļauti 19 % veco cilvēku (65 +)
Bez darba (55-64 g.v.) 2010.gadā – 47,6 % vīrieši, 48,7 % sievietes

\
Tāpēc, lai risinātu sabiedrības novecošanas izaicinājumu, cilvēkam, kļūstot vecākam,
ir jābūt aktīvam un paaudzēm savā starpā ir jāsadarbojas un jārespektē vienai otru.
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Aktīva novecošana
Aktīvas novecošanas mērķis ir pagarināt
veselīgos dzīves gadus un uzlabot dzīves
kvalitāti, cilvēkam novecojot1.
Aktīva novecošana attiecas uz veco cilvēku dzīvi dažādās dzīves jomās –
personīgajā, ģimenes, sociālajā un profesionālajā. Aktīva novecošana ietver
līdzdalību darba tirgū; ar mājsaimniecību saistītas aktivitātes, ieskaitot mājas darbus
un citu aprūpi; aktīvu līdzdalību kopienas dzīvē, kas ietver arī brīvprātīgo darbu;
aktīvu brīvā laika izmantošanu vaļaspriekos, sportā, ceļojot, radošās aktivitātēs2.
Aktīva novecošana ļauj cilvēkiem īstenot savas fiziskās, sociālās un garīgās spējas
visā dzīves cikla periodā, kā arī līdzdarboties sabiedrībā, tajā pat laikā saņemot
nepieciešamo aizsardzību, drošību un aprūpi.

Paaudžu solidaritāte
Paaudžu solidaritātes mērķis ir veidot pozitīvas,
harmoniskas un cieņpilnas attiecības abu
paaudžu starpā, novērtējot un
izmantojot jaunākās un vecākās paaudzes
priekšrocības un resursus.
Paaudžu solidaritāte ir sociālais stabilizators, kur iesaistītās puses savstarpēji
apmainās, lai saņemtu to, kas katrai no pusēm trūkst. Tās nav vienpusējas attiecības
starp aktīvo jauno paaudzi un neaktīvo vecāko paaudzi. Abām paaudzēm ir pieejami
daudz un dažādi formālie un neformālie resursi, kas nosaka abu paaudžu dzīves
kvalitāti. Un šie resursi ir ģimene, kā arī dažāda veida finansiālie, materiālie un
nesataustāmie instrumenti3. Paaudžu solidaritāti var veicināt, kopā pārņemot
zināšanas, prasmes un pieredzi, kopā strādājot, kopā viens otru un citus atbalstot,
kopā veicot brīvprātīgo darbu, kopā dzīvojot, kopā apmeklējot dažādus kultūras un
izklaides pasākumus.
1

Pasaules
Veselības
organizācija
(World
Health
Organization).
Pieejams
http://www.who.int/ageing/active_ageing/en/index.html. Skatīts 07.12.2011.
2
Latvijas Universitātes aģentūra “LU Filozofijas un socioloģijas institūts”. Veco cilvēku situācijas raksturojums
un salīdzinājums Baltijas valstīs nodarbinātības, sociālās nevienlīdzības un sociālos politikas aspektos. Rīga,
2010.
3
Pour la Solidarité. Active Ageing and Intergenerational Solidarity: findings, issues and perspectives. (2011)
Pieejams http://www.pourlasolidarite.eu/Active-Ageing-and?lang=en. Skatīts 14.12.2011.
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II. Eiropas gada (2012) mērķi, prioritātes un pasākumi
Eiropas Savienība 2012.gadu ir pasludinājusi par gadu aktīvai novecošanai un
paaudžu solidaritātei4, lai efektīvāk un aktīvāk risinātu jautājumus, kas saistīti ar
sabiedrības novecošanas tendencēm un izaicinājumiem. Šādus tematiskos gadus
Eiropas Savienībā atzīmē jau kopš 1983.gada, bet Latvijā – kopš iestāšanās ES.
Eiropas gada (2012) ieviešanai ir izvirzīti četri mērķi:
c skaidrot aktīvas novecošanas un paaudžu solidaritātes nozīmi;
d popularizēt esošās politikas un pasākumus, kas veiksmīgi īstenoti, lai veicinātu
aktīvu novecošanu un paaudžu solidaritāti;
e panākt vienošanos par aktīvu rīcību aktīvas novecošanas un paaudžu solidaritātes
jautājumu risināšanā;
f risināt ar vecumu saistītus diskriminācijas un stereotipu jautājumus.
Labklājības ministrija sadarbībā ar iesaistītajām pusēm Eiropas gada (2012)
īstenošanai Latvijā ir izvirzījusi četras prioritātes:

1. Starppaaudžu sadarbība.
Mērķis: veicināt komunikāciju un sadarbību starp jaunāko un vecāko paaudzi.
radīt iespējas jauniešiem un senioriem mācīties kopā – zināšanu un prasmju pārņemšana
vienam no otra;
veidot savstarpējo sapratni, iecietību un cieņu starp paaudzēm, īstenojot dažādus
interaktīvus pasākumus;
veicināt abpusēja dialoga attīstību, mazinot stereotipus un aizspriedumus par otru
paaudzi;
sekmēt jauniešu un senioru nodarbinātību un sadarbību caur brīvprātīgo darbu.

2. Vecu cilvēku vērtības sabiedrībā celšana.
Mērķis: apzināt un popularizēt senioru sasniegumus un doto ieguldījumu indivīdam un
sabiedrībai kopumā.
vecāka gadagājuma cilvēkiem sniegt iespējas pilnvērtīgi piedalīties sabiedriskajā
dzīvē, iesaistot viņus dažādos politiskos, ekonomikas un sociālos procesos;
4

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 14.septembra lēmums Nr. 940/2011/EK.
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sniegt iespēju gados vecākiem cilvēkiem iesaistīties brīvprātīgā darba aktivitātēs,
iesaistot savas ģimenes cilvēku, draugu vai citu cilvēku aprūpē;
popularizēt senioru sasniegumus dažādās dzīves jomās.

3. Vecuma diskriminācijas darba tirgū mazināšana.

Mērķis: veicināt senioru nodarbinātības iespējas, mazinot stereotipus un popularizējot labās
prakses piemērus.
iesaistīt seniorus izglītības un apmācības pasākumos, lai uzlabotu veco cilvēku
prasmes un apvienotu esošās zināšanas un kompetences ar darba tirgū strauji
pieaugošām vajadzībām – valodas, IKT u.c.,
īstenot ar vecumu saistīto diskriminācijas un stereotipu darba tirgū mazināšanas
aktivitātes.

4. Aktīva un veselīga dzīves veida sekmēšana.
Mērķis: radīt priekšnosacījumus senioriem dzīvot neatkarīgu, pilnvērtīgu un veselīgu dzīvi.
veicināt veselīgu novecošanu, organizējot dažādus sporta pasākumus;
uzlabot un pilnveidot zināšanas par veselīgu uzturu;
organizēt interešu un kultūras aktivitātes,
veicināt dažādu veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu pieejamību senioriem.
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Nr.p.k.

Aktivitāte

1.

Organizēt sistemātisku un regulāru informācijas
publiskošanu par Eiropas gadu (2012) Labklājības
ministrijas mājas lapā.
Nodrošināt informāciju par Latvijā īstenotajām
aktivitātēm Eiropas gada (2012) ietvaros Eiropas
Komisijas
mājas
lapā
http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp?langId=en.
Sagatavot un izplatīt e-ziņu biļetenu par Eiropas
gada (2012) pasākumiem Latvijā un citās ES
dalībvalstīs.
Organizēt Eiropas gada (2012) atklāšanas un
noslēguma pasākumus.
Labās prakses piemēru par aktīvas novecošanas un
paaudžu solidaritātes veicināšanu apkopošana un
izplatīšana pašvaldībās.
Organizēt piecus reģionālos pasākumus aktīvas
novecošanas un paaudžu solidaritātes jautājumu
skaidrošanai, labās prakses apmaiņai un ideju
radīšanai.
Iesaistīt pasākumos Eiropas gada (2012) Labas
gribas vēstniekus.
Organizēt interaktīvus, izglītojošus pasākumus par
Eiropas gada (2012) tematiku „Eiropas Savienības
mājas” tematisko mēnešu ietvaros

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Atbildīgais

Termiņš

LM

visu gadu

LM

visu gadu

LM

reizi 2
mēnešos

LM, EKP5

Janvāris,
decembris
visu gadu

LM

LM, pašvaldības, Marts-oktobris
LBAS6, LDDK7,
Tiesībsarga birojs
LM

visu gadu

EKP,
EPIB8
sadarbībā ar LM
un
citām
ministrijām, NVO9
Veicināt visu paaudžu iedzīvotāju informētību par LPS10, LBF11, LM,
pasākumiem Eiropas gada (2012) ietvaros un par EKP
pakalpojumiem tuvāk dzīvesvietai, izmantojot
www.iespejukarte.lv.

visu gadu

visu gadu

1.prioritāte „Starppaaudžu sadarbība”
1.1.

Koordinēt un piedalīties Eiropas Savienības dārza ĀM12,

5

LM,

EM13,

janvāris-

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
7
Latvijas Darba devēju konfederācija
8
Eiropas Parlamenta informācijas birojs
9
NVO, kuri iesaistīti Eiropas gada (2012) īstenošanā – Eiropas gada (2012) vadības komitejā deleģētie NVO
(skat. III. sadaļu), gan tie, kuri nav minēti šajā programmā, bet plāno iesaistīties Eiropas gada (2012) īstenošanā
10
Latvijas Pašvaldību savienība
11
Latvijas Bērnu forums
12
LR Ārlietu ministrija
13
LR Ekonomikas ministrija
14
LR Kultūras ministrija
15
LR Izglītības un zinātnes ministrija
16
LR Satiksmes ministrija
6
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svētkos 2012.gada 12.maijā.
1.2.
1.3.

Popularizēt Eiropas solidaritātes dienu 29.aprīlī.
Organizēt Eiropas amatu dienas „Atrodi savu
meistaru”.

1.4.

Organizēt kampaņu „Jelgavas pašvaldības veco
cilvēku apciemošana ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijās, slimnīcās un
mājās ”.

1.5.

Organizēt Ziemassvētku pasākumus un dāvanu
gatavošanu senioriem.

1.6.

Īstenot
aktivitātes
starppaaudžu
sadarbības
veicināšanai, īstenojot pasākumus veco vientuļo
cilvēku atbalstam - palīdzība pie mājas un sadzīves
solī.

1.7.

Sadarbībā ar sporta pārvaldi organizēt veselības
spartakiādi „Kopā ar vecvecākiem”.

1.8.

Organizēt paaudžu vakaru Kalnienas iedzīvotājiem.

1.9.

Organizēt sociālā darba veterānu NVO „Dzīves
prieks” un Sociālo lietu pārvaldes forumu „Paaudžu
saite” ar lomu spēļu elementiem „Agrāk un tagad”.
Organizēt starppaaudžu pasākumus, lai veicinātu
pieredzes,
informācijas
par
vēsturiskiem
notikumiem apmaiņu un dažādu amata prasmju
nodošanu.

1.10.

1.11.
1.12.

17
18

Organizēt vecu un vientuļu cilvēku apmeklējumus
mājās, dienas centros un pansionātos.
Apstiprināt Labās gribas Memorandu19 par
brīvprātīgo darbu kā starppaaudžu sadarbības

LR Veselības ministrija
Pašvaldības iestāde „Jelgavas Sociālo lietu pārvalde”
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KM14, IZM15, SM16,
NVO, VM17, EKP,
EPIB
LM, EKP, ĀM
KM, Kultūrizglītības
un
nemateriālā
mantojuma centrs
P/i JSLP18,
Latvijas
Sarkanā
krusta
Jelgavas
komitejas Jaunatnes
nodaļa
Lielvārdes
novada
sociālais
dienests,
Lielvārdes Jauniešu
organizācijas,
Pensionāru
un
Invalīdu
biedrības,
Elejas
bērnu
un
jauniešus centrs un
citas NVO
Gulbenes
novada
dome,
"Jauniešu
klubs
"Dēms", Stāmerienes
pagasta pārvalde
Daugavpils Sociālās
aprūpes
un
rehabilitācijas dienas
centrs,
Daugavpils
sporta pārvalde
Gulbenes
novada
Kalnienas tautas nams
Daugavpils pilsētas
domes Sociālo lietu
pārvalde
Europe
Direct
Informācijas
centrs
Jelgavā,
Jelgavas
novada
jauniešu
padome, kā arī citi
Europe
Direct
informācijas
centri
Latvijā
Latvijas
Sarkanais
Krusts
IZM, LM

maijs
aprīlis
marts aprīlis
martsjūnijs

decembris

jūnijs-jūlijs

jūlijs

decembris
aprīlis
visu gadu

Oktobrisdecembris
decembris

1.13.

veicinātāju valsts līmenī.
Godināt brīvpratīgā darba veicējus, kas sekmē IZM, LM
starppaaudžu sadarbību.

decembris

2.prioritāte „Vecu cilvēku vērtības sabiedrībā celšana”
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.

2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.

Organizēt pasākumus starptautiskās veco ļaužu Latvijas
dienas (1.oktobris) atzīmēšanai sociālās aprūpes Pašvaldību
centros visā Latvijā.
Sociālās aprūpes
institūciju
apvienība.
Latvijas
novadu
senioru biedrības.
Latvijas pilsētu un
pašvaldību sociālie
dienesti.
Organizēt Eiropas gada (2012) balvas žurnālistiem LM
konkursu.
Identificēt pašvaldību sadarbības modeļus un LPS
risinājumus vecāka gada gājuma iedzīvotāju
iesaistīšanai pašvaldības dzīvē un aktivitātēs.
Organizēt jauniešu iniciatīvas un jaunatnes IZM, LBF, IMKA
organizāciju pasākumus starppaaudžu solidaritātes Latvija, LJP20
stiprināšanai uz brīvprātīgā darba bāzes.
Organizēt veco ļaužu mūža ieguldījuma novērtējuma Lielvārdes novads
pasākumu „Goda Lielvārdietis”.
Organizēt senioru brīvprātīgo darbu Latvijā un Gulbenes novada
Anglijā dārzkopībā, apzaļumošanā un vides dome
labiekārtošanā, sociālās iekļaušanas un Eiropas
dimensijas izpratnes veicināšanai.
Direct
Organizēt tematisku Ziemassvētku sarīkojumu Europe
senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai Informācijas centrs
iepazīstinātu ar Eiropas tautu Ziemassvētku Jelgavā, Jelgavas
novada pašvaldība,
tradīcijām.
pensionāru
apvienība, sociālās
aprūpes centri
Organizēt Ziemassvētku un Lieldienu Labdarības Daugavpils pilsētas
akcijas ar pensionāru piesaistīšanu.
dome
Iesaistīt pensionārus darbā ar bērniem bērnudārzos, Daugavpils Sociālo
skolās, bērnu namos.
lietu
pārvalde,
Izglītības pārvalde
Organizēt pasākumus Starptautiskās ģimenes dienas Daugavpils pilsētas
atzīmēšanai pensionāriem.
dome.
Izveidot Daugavpils ilgdzīvotāju laika grāmatu.
Daugavpils Sociālo
lietu pārvalde
Īstenot pasākumus paaudžu dinastiju ieguldījuma Daugavpils Sociālo
novērtēšanai pilsētas attīstībā (stāsti, fotogrāfijas, lietu
pārvalde

19

oktobris

Februārisaugusts
jūnijs
Visu gadu
decembris
visu gadu

decembris

aprīlis,
decembris
februāris maijs
maijs
oktobris
jūnijs-augusts

Labās gribas Memorands par brīvprātīgo darbu tika izstrādāts Eiropas Brīvprātīgā darba gada (2011) ietvaros
valsts, pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām savstarpēji vienojoties.
20
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zīmējumi).

2.13.

Daugavpils
Novadpētniecības
un mākslas muzeju
Organizēt sociālā darba veterānu svētku pasākumu Daugavpils Sociālo
Starptautiskās
sociālā
darbinieka
dienas lietu pārvalde
(8.novembris) ietvaros.

novembris

3.prioritāte „Vecuma diskriminācijas darba tirgū mazināšana”
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

Organizēt datora apmācības novada senioriem un Daugavpils,
sociāli izolētajiem cilvēkiem.
pensionāru
un
invalīdu biedrības,
Gulbenes
bibliotēka
Veikt pētījumu „Šķēršļi, kas attiecas uz Daugavpils Sociālo
pirmspensijas vecuma personu nodarbinātību”.
lietu pārvalde
Noteikt „Senioriem draudzīgāko uzņēmumu”.
LM,
LDDK
LBAS, Tiesībsarga
birojs
Piedalīties projekta „Senioru mūža izglītība” Daugavpils pilsētas
realizēšanā sadarbībā ar Lietišķo sieviešu apvienību. domes
Sociālo
lietu pārvalde
Organizēt seminārus par diskriminācijas aizlieguma Tiesībsarga birojs
pārkāpumu dažādām mērķgrupām reģionos, īpašu
uzmanību pievēršot vecuma diskriminācijas
mazināšanai.
Informēt sabiedrību par diskriminācijas aizlieguma Tiesībsarga birojs
pārkāpumu ietverot jautājumus, kas skar multiplo
diskrimināciju.

visu gadu

janvāris augusts
janvārisoktobris
visu gadu
aprīlis – jūnijs
septembris decembris
aprīlis – jūnijs
septembris decembris

4.prioritāte „Aktīva un veselīga dzīves veida sekmēšana”
4.1.
4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

21

Organizēt interaktīvus pasākumus Latvijas pilsētu
svētku ietvaros.
Organizēt sporta pasākumus Latvijas pašvaldību
sociālās aprūpes institūciju iemītniekiem un
darbiniekiem.

EPIB, EKP, LM,
NVO
Latvijas
Pašvaldību sociālās
aprūpes institūciju
apvienība
svētkus KM, LBF, RASA21

jūlijs-augusts

Organizēt Senioru dziesmu un deju
Saulkrastos 26.maijā.
Attīstīt pašvaldību kontaktpersonu tīklu metodiskā
atbalsta
sniegšanai
pašvaldībām
iedzīvotāju
veselības veicināšanā, sabiedrības informēšanas
uzlabošanai par dažādiem veselības veicināšanas
jautājumiem.
Īstenot pasākumus fiziska un aktīva dzīvesveida
veicināšanai vecāka gada gājuma iedzīvotājiem
Rīgas pašvaldībā.

janvāris-maijs

VM

Rīgas
domes
Labklājības
departaments,
PVO
Īstenot aktivitātes, kas paredzētas vecāka gada Rīgas
domes
gājuma iedzīvotāju garīgās veselības veicināšanai un Labklājības

Rīgas Aktīvo senioru alianse
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jūnijs

visu gadu

aprīlis

oktobris

stiprināšanai.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.

4.12.
4.13.

4.14.

4.15.

departaments.

Sekmēt aktīvu un veselīgu dzīves veidu Rīgas
Sociālā dienesta Dienas centros (nūjošana,
vingrošana telpās un ārpus tām, dejošana).
Organizēt Gulbenes novada senioru svētkus.

Rīgas
domes
Sociālā
dienesta
Dienas centri
Gulbenes novada
dome
Uzstādīt īpašu sporta aprīkojuma Ventspils Ventspils
pašvaldības pansionāta teritorijā fizisko aktivitāšu pašvaldība
veikšanai.
Veicināt senioru kolektīva „Magones” aktivitātes Daugavpils novada
veselīga dzīvesveida uzturēšanai ar Eiropas deju pašvaldība
palīdzību.
Piedalīties projekta „Daugavpils pilsētas Stropu Daugavpils pilsētas
ezera pludmales aprīkošana invalīdu un pensionāru domes
Sociālo
ar kustību traucējumiem vajadzībām pilnvērtīgai lietu
pārvalde,
atpūtai ūdenī un uz sauszemes” realizēšanā
Pensionāru
un
invalīdu
organizācijas
Īstenot pasākumus programmas „Es nejūtos vientuļa, Daugavpils pilsētas
vientuļš” ietvaros Sociālo lietu pārvaldes Sociālās domes
Sociālo
aprūpes un rehabilitācijas dienas centrā.
lietu pārvalde
Pilnveidot Višķu dienas centrā īstenotās aktivitātes Daugavpils novada
pensijas vecuma cilvēkiem izmantojot radošās Višķu
Sociālās
darbnīcas un sporta nodarbības, lai uzlabotu aprūpes centrs
pašsajūtu un stiprinātu veselību visas dzīves garumā.
Izstrādāt programmu veselīga dzīves veida Daugavpils novada
uzturēšanai sadarbībā ar ģimenes ārstiem un Sociālais dienests
izmantot to dažādos pasākumos, kas saistīti ar
pensijas vecuma cilvēku dalību.
Informēt seniorus par veselīga dzīvesveida nozīmi Latvijas Sarkanā
labas pašsajūtas saglabāšanā un uzturēšanā.
Krusta Veselības
istabas
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visu gadu
augusts
maijs-augusts
visu gadu
visu gadu

visu gadu
visu gadu

visu gadu

Visu gadu

III. Eiropas gada (2012) pārraudzība un koordinācija
Atbildīgā institūcija
Eiropas gada (2012) atbildīgā institūcija Latvijā ir Labklājības ministrijas Vienlīdzīgu
iespēju politikas nodaļa. Atbildīgās institūcijas uzdevumi ietver Eiropas gada (2012)
pasākumu organizēšanu un koordinēšanu, komunikācijas aktivitāšu īstenošanu, kā
arī pārraudzības un novērtēšanas mehānismu ieviešanu.
Vadības komiteja
Lai organizētu un īstenotu Eiropas gadu (2012), Labklājības ministrijā ir izveidota
vadības komiteja, kuras uzdevumos ietilpst pārraudzīt Eiropas gadu (2012) kopumā,
sekot līdzi programmā iekļauto aktivitāšu gaitai un nodrošināt Eiropas gada (2012)
pasākumu efektīvu mijiedarbību. Vadības komitejā ir iekļauti pārstāvji no nozaru
ministrijām, pašvaldībām, NVO22, Tiesībsarga biroja, augstākām izglītības iestādēm,
kā arī sociālie partneri. Vadības komitejas sēdes plānots sasaukt ne retāk kā reizi
ceturksnī.
Komunikācijas aktivitātes
Lai veicinātu efektīvu un aktīvu komunikāciju ar sabiedrību par Eiropas gada (2012)
mērķiem un plānotajiem pasākumiem, Labklājības ministrijas mājas lapā šim Eiropas
gadam (2012) ir izveidota atsevišķa sadaļa. Bez tam Eiropas gada (2012) ietvaros tiks
sagatavotas e-ziņas par īstenotajiem un plānotajiem pasākumiem, metodiskajiem
materiāliem u.c. aktivitātēm, kas tiek vai tiks īstenotas nacionālajā un ES līmenī
Eiropas gada (2012) ietvaros.

22

Rīgas aktīvo senioru alianse, Latvijas Ārstu biedrība, Biedrība "Baltā māja", Latvijas Sieviešu nevalstisko
organizāciju sadarbības tīkls, Latvijas Sarkanais Krusts, Sorosa fonds Latvija, Latvijas Bērnu forums, SLO
Seniori un jaunatne, Latvijas Pensionāru federācija, IMKA Latvija.
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