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                 11.Saeimas deputāte Inga Vanaga 
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Sabiedrības novecošana kā globāla problēma 

1999 

• Starptautiskais senioru gads... “Pretim visām paaudzēm 
draudzīgai sabiedrībai” 

2012  

•  Eiropas Aktīvu vecumdienu un paaudžu solidaritātes 
gads... “Mudināt visu līmeņu politiķus ķerties pie konkrētas 
rīcības, lai uzlabotu aktīvu novecošanu” 

2013 

• Latvijā  iniciatīva veiksmīgas novecošanas kontekstā 
sadarbībā ar nevalstisko sektoru... Senioru lietu padome, 
Senioru Sadarbības padome u.c. 

2060  

• Demogrāfiskās prognozes 65+ vecuma īpatsvaram  
Latvijā  - 35,6%... EU-29,5% , bet salīdzinoši 2012.gadā Latvijā - 
18.6% no kopējā iedzīvotāju skaita 
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Dzīves kvalitāti ietekmējošie faktori novecošanās procesā 

Ekonomiskie 

Objektīvie Subjektīvie 

Fiziskā, garīgā 

pašsajūta 

Veselības 

stāvoklis 

Pensijas 

apjoms 

Attieksme pret 

pensionēšanos 

Subjektīvie Objektīvie 

Sociālie 

Citi ienākumi Ekspektācijas 

par ienākumiem 

Vides rādītāji 

Attiecību 

kvalitāte 

Apmierinātība 

ar dzīves vidi 

Kontaktu 

skaits ģimenē 

Dzīves 

standarts

  

Mājokļa 

apstākļi 

Apmierinātība 

ar mājokli 

Sociālo 

aktivitāšu 

skaits 

Attieksme pret 

aktivitātēm 

 

Apmierinātība 

ar patēriņa 

iespējām 



Pensionāru dzīves kvalitātes salīdzinājums  Latvijas reģionos 

  (6 - augstākais vērtējums...1 - zemākais vērtējums) 

0

1

2

3

4

5
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Ienākumi

Patēriņš

Subjektīvais dzīves līmenis

Ekonomiskā spriedze

Mājokļa apstākļi

Apgāde ar ilglietošanas precēm

Troksnis

Piesārņojums

Noziedzība

Veselība

Rīga Pierīga Vidzeme Kurzeme Zemgale Latgale



 

Algota darba 
turpināšana 

Paļaušanās uz 
sociālās drošības 

sistēmu 

Paļaušanās uz 
aktīviem, kuri 

uzkrāti vai mantoti 

Paļaušanās uz 
ģimenes atbalstu 

Nozīmīgākie             
ekonomiskās drošības avoti 

vecumdienās 



 
“Sudraba” 

dienas centri 

“Sudraba” 
sociālā 

iekļaušana  

 

“Sudraba” 
ekonomika 

 

“Sudraba” 
apmācība 

 

 

ES 

 



PĀRRESORU KOORDINĀCIJAS CENTRS 

IZM 

KM 
u.c. 

VARAM 

EM 

VM 

FM 

LM 

Būtiskākie jautājumi  Demogrāfijas lietu 

apakškomisijas sēdē 07.05.2013.: 

 
1. Par  “Sudraba” politikas izstrādi balstoties uz ES 

pieredzi  

2. Par koordinējošas institūcijas nozīmēšanu 

sadarbības nodrošināšanai ministriju līmenī  



Būtiskākais jautājums Reformu partijas frakcijas 

sēdē 10.06.2013.: par darba grupas izveidi 

 

 

Pārresoru  

koordnācijas centrs,  

ministrijas,  

nacionālā līmeņa NVO 
(ieinteresētās puses) 

 

Lokālā līmeņa 
Senioru NVO, 
Pašvaldības 

Plānošanas  

reģionu  

administrācijas 



 

Valsts              
“Sudraba” 

politika 

 Veiksmīgas 
novecošanas 

nodrošināšanas 
funkcija  

Pašvaldības  

“Sudraba” politika 

“Labās” prakses pārmantošana un 
ieviešana 

(NVO, sociālās uzņēmējdarbības u.c. 
komercabiedrības ) 

Valsts līmenī 

Reģionu līmenī 

Pašvaldību līmenī 

Organizāciju līmenī 



Nacionālā līmeņa 
veiksmīgas 
sabiedrības 

novecošanas 
politikas dokumenta 

izstrāde 

Darba grupas 
izveide 

(ieinteresētās 
un iesaistītās 

puses) 

Esošo 
iniciatīvu  

apkopojums 

“Labās 
prakses “ 

izpēte 

Koordinējošas 
institūcijas 

nozīmēšana 

Politikas 
dokumenta 

projekta 
(vadlīniju) 
izstrāde 



Darbības jautājuma risināšanai 

Prezentācija 
Demogrāfisko lietu 

apakškomisijas 
sēdē 07.05.2013. 

Prezentācija RP 
frakcijas sēdē 
10.06.2013. 

Prezentācija 
Koalīcijas 

sadarbības 
padomes sēdē 

17.06.2013. 

Prezentācija 
Senioru lietu 

padomes sēdē 

15.07.2013. 

Informācijas 
apkopošana 
ministrijās  

18.06.–06.08.2013. 

“Labās prakses” 
piemēru 

apkopošana 

18.06.–31.08.2013. 

Prezentācija 
Demogrāfisko lietu 

apakškomisijas 
sēdē 

2013.g.septembrī 



“Labās prakses” piemēri 

65+ ilgāka  paturēšana 
darba tirgū (elastīgs 
darba laiks, ģimenes 

uzņēmumi) 

Senioru (vecmāmiņu) 
kontaktbirža 

(apmācība +darba 
iespējas ģimenēs u.c.) 

Senioru aprūpe mājās 

 (mobilā aprūpe, SOS 
mobilie telefoni) 

Jauno tehnoloģiju, 
moderno komunikāciju 

u.c. produktu un 
pakalpojumu  

pielāgošana senioru 
vajadzībām   

Dienas centrs kā 
sociālo pakalpojumu 
sniedzējs un brīvā 
laika pavadīšanas 

iespēja 

Senioru apmācība, 
(datorprasmes, 

interneta lietošana, 
valodas prasmes u.c.) 

Senioru ciemats kā 
mūžizglītības centrs 

(apmācība, medicīnas 
pakalpojumi u.c.) 

 „Sudraba sēdvietas” 
transporta līdzekļos 

un citās publiskās 
vietās 

„Senioru dienas” 
tirdzniecības vietās, 

 elastīgas atlaižu 
kartes zāļu tirgotavās 



Seniori  

kā sociāli aktīva,  

spējīga sevi uzturēt  

un veselīga vecākā paaudze  

ir resurss,  

kurš ir nozīmīgs ģimenēm, 

 dažādām kopienām un   

Latvijas sabiedrībai kopumā. 

 

PALDIES PAR UZMANĪBU! 


