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Latvijas Pašvaldību sociālās aprūpes institūciju apvienība (LPSAIA), Eiropas gada 
aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012) aktivitātes „Aktīva un veselīga 
dzīves veida sekmēšanā” ietvaros, 2012. gada 6. jūnijā organizē sporta pasākumus 

Latvijas sociālās aprūpes institūciju iemītniekiem un darbiniekiem.

Eiropas sabiedrībai kļūstot aizvien vecākai, radot jaunus izaicinājumus izaugsmei un sociālai 
kohēzijai,  Eiropas  Savienība  2012.gadu  ir  pasludinājusi  par  gadu  aktīvai  novecošanai  un 
paaudžu solidaritātei (Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 14.septembra lēmums Nr. 
940/2011/EK).

Eiropas gada aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei (2012) ieviešanai Eiropas 
Savienības līmenī ir izvirzīti 4 mērķi:

1. skaidrot aktīvas novecošanos un paaudžu solidaritātes nozīmi;
2. popularizēt esošās politikas un pasākumus, kas veiksmīgi īstenoti, lai veicinātu aktīvu 

novecošanu un paaudžu solidaritāti;
3. panākt vienošanos par aktīvu rīcību aktīvas novecošanos un paaudžu solidaritātes 

jautājumu risināšanā;
4. risināt ar vecumu saistītus diskriminācijas un stereotipu jautājumus.

Arī Latvija ir izvirzījusi četras prioritātes:                                       

1. Starppaaudžu sadarbība. 
2. Vecu cilvēku vērtības sabiedrībā celšana.
3. Vecuma diskriminācijas darba tirgū mazināšana. 
4. Aktīva un veselīga dzīves veida sekmēšana. 

2011.gada 29.decembrī labklājības ministre apstiprināja darba programmu Eiropas gada 
(2012) ieviešanai. Programmā ir iekļauta informācija par Eiropas gada (2012) pamatojumu, 
mērķiem un īstenošanas pasākumiem. Ar darba programmu Jūs variet iepazīties: 
http://www.lm.gov.lv/upload/eg2012/eg2012_progr_fin.pdf

06.06.2012. LPSAIA aicinājumam organizēt sportiskus pasākumus Latvijas sociālās aprūpes 
institūciju iemītniekiem  ir atsaukušās 28 pašvaldību un 2 privātās sociālās aprūpes institūcijas 
visā  Latvijā  –  Pansionāts  „Madliena”,  Skrīveru  novada  CAC  „Ziedugravas”,  Pansionāts 
„Ogre”,  SAC  „Zemgale”,  Inčukalna  novada  PASAM  „Gauja”,  Pansionāts  „Lauciene”, 
Krustpils novada PA „Jaunāmuiža”,  Barkavas pansionāts,  SARC „Rūjienas senioru māja”,  
SAC  „Tērvete”,  Pansionāts  „Valmiera”,  SIA  „Āgenskalna  saulriets”,  Saldus  novada 
Pansionāts „Ābeles”, Apes novada SAC „Trapene”, Engures novada Pansionāts „Rauda”, SIA 
Pansionāts  „Dzimtene”,  RSAC  „Mežciems”,  Skrundas  novada  Aprūpes  nams  „Valtaiķi”, 
PSIA „Sloka”, Kuldīgas novada SAC „Venta”, Brocēnu novada SAC „Atpūtas”, Aizputes 
novada SIA Pansionāts „Rokaiži”, SAC „Lubāna”, SAC „Jūrmala”, SAC „Mālpils”, Raunas 
ovada  Gatartas  pansionāts,  SAC  „Madona”,  VSPC  „Dagda”,  Alojas  novada  Pansionāts 
„Urga”, Cēsu pansionāts.   

LPSAIA  (Latvijas  Pašvaldību  sociālās  aprūpes  institūciju  apvienības)  organizētos  sporta 
svētkus,  kas  norisināsies  pansionātos  un sociālās  aprūpes  centros  visā  Latvijā,  šā  gada 6. 
jūnijā.  atbalsta  SIA "Bella  Rīga"  ar  uzņēmuma  pārstāvēto  inkontinences  līdzekļu  zīmolu 
SENI .
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