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Par projektu 
 

LABĀKIE DRAUGi kustībā pret novecošanos – starppaaudžu sadarbība: kopīgās aktivitātēs 

satiekas vecie cilvēki un bērni, tā mazinot senioru izolāciju un atbalstot viņu sociālo 

iekļaušanu sabiedrībā ir Erasmus + finansēts projekts (KA2: Stratēģiskā Partnerība | 

Pieaugušo izglītība), kura mērķis ir  samazināt  vecāka gadagājuma cilvēku izolāciju, 

izstrādājot inovatīvu mācību programmu sociālās aprūpes darbiniekiem/brīvprātīgajiem un 

radīt spēles, kas veicina paaudžu saziņu un mācīšanos. Projekta fokuss vērsts uz 

neatbalstošas attieksmes mazināšanu pret vecāka gadagājuma cilvēkiem un viņu 

novecošanos, kas šodienas sabiedrībai ir kļuvis par izaicinājumu.  

Galvenie projekta “LABĀKIE DRAUGI” mērķi: 

▪ Attīstīt inovatīvas metodes sociālās aprūpes centru darbiniekiem, brīvprātīgajiem 

un mācību personālam. 
▪ Samazināt senioru izolētību izmantojot sociālās līdzdalības aktivitātes un to 

iekļaušanos mūsdienu sabiedrībā. 
▪ Uzlabot senioru fizisko un mentālo veselību caur sadarbību ar bērniem. 
▪ Pilnveidot senioru mācību procesu sadarbībā ar jauniem cilvēkiem. 
▪ Caur dažādām aktivitātēm veicināt paaudžu attiecības, pārvarot stereotipus un 

veicinot paaudžu solidaritāti pret novecošanos.  

▪ Paaugstināt bērnu pašapziņu un atbildības sajūtu, cieņpilnā sadarbībā ar senioriem. 

Projekta “LABĀKIE DRAUGI” sasniedzamie rezultāti:  

▪ Senioru un sociālo darbinieku pašreizējo vajadzību salīdzinošais pētījums un 

novērtējums. 

▪ Mācību programmas izstrāde. 

▪ Starppaaudžu izglītības pasākumu un sociālās līdzdalības instrumentu izstrāde. 

▪ Projektu rezultātu integrēšanas politika, izmantojot atbalstu Eiropas tīklā. 

Plašāka informācija pieejama:  https://bestfriendsproject.eu/  
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IEVADS  
 

Šis Eiropas ziņojums par vecāka gadagājuma cilvēku starppaaudžu izglītību un sociālo 

integrāciju ir pirmais intelektuālais rezultāts, ko izstrādājuši projekta “LABĀKIE DRAUGI” 

dalībnieki, un tajā atspoguļoti analīzes rezultāti par novecošanās jautājumiem un senioru 

izolācijas mazināšanu sešās Eiropas valstīs: Apvienotajā Karalistē, Francijā, Latvijā, 

Austrijā, Itālijā un Grieķijā. 4enior sešu valstu ziņojumu kopsavilkums, ko izveidojušas 

organizācijas, kas piedalās pētījumā, intervijās un analīzē. Dokumentu izpēte sniedza 

pārskatu par pašreizējo situāciju vecāka gadagājuma cilvēku aprūpes jomā, jo īpaši par 

viņu sociālās integrācijas statusu sabiedrībā, labās prakses piemēriem, pedagoģiskām 

pieejām un prasmēm, kas vajadzīgas, lai strādātu ar vecāka gadagājuma cilvēkiem. Turklāt 

veiktās intervijas ar sociālajiem un aprūpes darbiniekiem, kā arī ar vecāka gadagājuma 

cilvēkiem vecumā no 65 gadiem palīdzēja noteikt, kas viņiem nepieciešams, lai mazinātu 

viņu izolāciju un veicinātu veco cilvēku aktīvāku līdzdalību sociālajā dzīvē. Visi projekta 

partneri sagatavoja valstu ziņojumus, 4enior kopīgā Eiropas ziņojuma pamatā. Šis 

analītiskais darbs ļauj precīzi noteikt mērķa grupu vajadzības, ņemot vērā katras 

partnervalsts nacionālās īpatnības. 

Ņemot vērā faktu, ka Eiropas iedzīvotāju skaits ir pieaudzis, un to cilvēku skaits, kuri dzīvo 

ilgāk nekā līdz šim, ir lielāks, tiek prognozēts, ka gados vecāku cilvēku (kuru vecums ir 65 

gadi vai vairāk) skaits Eiropas Savienībā līdz 2050. Gadam sasniegs 129,8 miljonus, 4enior 

gandrīz pusmiljons pamatiedzīvotāju. 

Vecāka gadagājuma cilvēku īpatsvara pieaugums galvenokārt ir ekonomiskā, sociālā un 

medicīniskā progresa rezultāts, kas cilvēces vēsturē paver iespēju vadīt ilgāku, veselīgāku 

un drošāku dzīvi. 

Saskaņā ar dokumentu “Aktīvā novecošanās: Politika un stratēģija” (WHO’s “Active Ageing: 

Policy Framework”), cilvēka mūža pagarināšanās vienlaicīgi  ir viens no cilvēces 

sasniegumiem un vienlaikus  - viena no lielākajām sociālajām problēmām. Lai veicinātu 

vecāka gadagājuma cilvēku integrāciju sabiedrībā, ir svarīgi izmantot iespējas, kas pilnībā 

attīsta viņu potenciālu: vecāka gadagājuma iedzīvotājiem ir jābūt nodrošinātai piekļuvei 

sabiedrības izglītības, kultūras un pilsoniskajiem resursiem; viņiem ir jābūt spējīgiem 
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pilnvērtīgi piedalīties sabiedriskajā dzīvē un būt aktīviem, autonomiem un pilnvērtīgi 

novecot.  

Katrā no projektā iesaistītajām dalībvalstīm tika fiksēts liels skaits vecāka gadagājuma 

cilvēku, kas nesaņem vajadzīgo aprūpi un atbalstu, tādējādi viņus tuvinot sociālās 

izolētības riskam. Lai šos draudus mazinātu, nepieciešami būtiski uzlabojumi sociālās 

aprūpes un mūžizglītības jomā. Tāpēc jau šobrīd ir būtiski nodrošināt kvalitatīvas mācību 

iespējas vecāka gadagājuma cilvēkiem, viņus kā mērķgrupu iekļaut dažādu līmeņu 

mūžizglītības stratēģijās. Tieši gados vecāko cilvēku vajadzībām mūžizglītības kontekstā ir 

jākļūst par prioritāti, dažādām institūcijām izstrādājot mācību programmas. 

Šajā Eiropas ziņojumā sniegts sešu iesaistīto valstu pārskats par demogrāfiskajām 

tendencēm, vecāka gadagājuma cilvēku sociālo iekļaušanu, pakalpojumiem, ko tās var 

saņemt, starppaaudžu politiku un iespējamajiem uzlabojumiem labākām vecumdienām.  

Ziņojumā iekļauts galveno vajadzību, grūtību un problēmu apraksts, ar ko saskaras vecāka 

gadagājuma cilvēki, un uzskaitītas nepieciešamās prasmes, kas senioriem nepieciešamas, 

lai turpinātu sevi attīstīt mūža nogalē. Tāpat Ziņojumā izklāstītas katras valsts sociālo 

darbinieku un aprūpētāju vajadzības, kā arī sniegti labās prakses piemēri un galvenie 

ieteikumi veiksmīgai paaudžu sadarbībai. Lai iegūtu plašāku ieskatu par situāciju katrā 

projektā iesaistītajā valstī, aicinām skatīt katra partnera izstrādāto nacionālo ziņojumu. 

Eiropas Ziņojums ir izstrādāts laikā, kad sociālās izolētības problēmu visā pasaulē 

pastiprina un aktualizē Covid-19 pandēmija. Tas parāda, ka visās valstīs ir kopīgas 

intereses un vienojoši mērķi, lai apvienotos un meklētu jaunus risinājumus vecāka 

gadagājuma cilvēku izolācijas samazināšanai. 

Jāpiebilst, ka starppaaudžu mācīšanās var veicināt sociālo kohēziju, stiprinot sadarbību 

starp dažādām paaudzēm. Pēdējos gados ir apzinātas daudzas starppaaudžu iniciatīvas un 

prakses. Arvien biežāk tiek atzīts, ka iespēja īstenot paaudžu sadarbību praksē, ir veids, kā 

panākt iekļaujošas, spēcīgas un pilnībā demokrātiskas sabiedrības nostabilizēšanos 

(EPALE 2020). 

. 
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DALĪBVALSTIS  
Demogrāfiskās tendences 

Demogrāfiskā tendence, kas tika fiksēta sešās valstīs, kuras piedalās pētījumā, ir līdzīga: 

iedzīvotāji noveco, vidējais mūža ilgums pieaug, un turpmākajos gados vecāka gadagājuma 

cilvēki veidos arvien lielāku iedzīvotāju daļu. Pateicoties zinātniskajam un tehnoloģiskajam 

progresam, šis iedzīvotāju segments, atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, joprojām ir fiziski 

aktīvs un mentāli spēcīgs, tomēr daudzi vecāka gadagājuma cilvēki ir pakļauti izolētības 

riskam atbilstošu pakalpojumu vai saturīga brīvā laika pavadīšanas piedāvājuma trūkuma 

dēļ. Tāpat veco cilvēku vidū palielinās kognitīvā disfunkcija, demence un Alcheimera 

slimība. Tādēļ sabiedrībai aizvien vairāk un jaudīgāk ir jāiesaistās, lai risinātu šīs 

problēmas.  

Apvienotajā Karalistē ir gandrīz 12 miljoni cilvēku, kas vecāki par 65 gadiem (2018. Gads), 

un tiek prognozēts, ka 50 gadu laikā vēl 8,6 miljoni būs gados vecāku cilvēku, tajā skaitā 

500 000 cilvēku, kas būs 90 + gadu vecumā. Šis ir apliecinājums, ka paredzamais mūža 

ilgums pieaug ātrāk nekā jebkad. Aptuveni 850,000 no 65 gadus veciem un vecākiem 

cilvēkiem sadzīvo ar demenci vai kognitīviem traucējumiem, un tiek lēsts, ka līdz 2025. 

Gadam šis skaits pieaugs līdz 1 miljonam (The Kings Fund, 2018). 

Arī Francijā iedzīvotāji turpināja novecot. 20,5% iedzīvotāju ir vecumā virs 65 gadiem, un 20 

gadu laikā tiek prognozēts, ka vairāk nekā viens no četriem iedzīvotājiem būs 65 gadus 

vecs vai vecāks. Saskaņā ar iedzīvotāju skaita prognozes scenāriju, ja šī demogrāfiskā 

tendence turpināsies, tad līdz 2070. Gadam lielu Francijas sabiedrības daļu veidos cilvēki, 

6enior 65 gadus veci vai vecāki (INSEE, 2016). 

Līdzīga situācija ir Latvijā, kur kopš 2011. Gada vecāka gadagājuma cilvēku skaits vecumā 

no 65 gadiem un vairāk ir pieaudzis par vairāk nekā 10 tūkstošiem. Valstī 2020. Gada 

sākumā bija 380 personas pensijas vecumā uz 1000 iedzīvotājiem darbspējīgā vecumā, un 

vidējais Latvijas iedzīvotāju vecums bija 42,7 gadi, 6enior par 1,6% vairāk salīdzinājumā ar 

2011. Gadu, kad tas bija 41,1 gads. 
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Austrijā 2020.gada 1.janvārī aptuveni 1,694 miljoni iedzīvotāju bija vecumā virs 65 gadiem, 

7enior, 19,0% no iedzīvotāju kopskaita. 2021. Gadā procentuālais rādītājs pieauga līdz 19,4%, 

kas pierāda straujo novecošanas procesu – vidējais vecums 2021. Gadā sasniedza 43,1 gadu 

(Statistik Austria). 

Situācija Itālijā neatšķiras no citām valstīm. Iedzīvotāju noveco.  2019. Gada 1. Janvārī 

personu skaists, kas vecākas par 65 gadiem, bija 13,8 miljoni jeb 22,8% no kopējā 

iedzīvotāju skaita, bet 2009.gadā tie bija tikai 20,3%. Tiek pieņemts, ka no 2040. Līdz 2045. 

Gadam šis procents pieaugs līdz 33% (ISTAT). 

Arī Grieķijā vairāk nekā 22% valsts iedzīvotāju ir vecāki par 65 gadiem, un paredzams, ka 

nākamajos 15 gados skaits sasniegs 35%. Grieķijā 2019. Gadā bija 6. Lielākais apgādājamā 

vecuma rādītājs pasaulē – 37 personas 65 gadu vecumā attiecībā pret 100 personām 

vecumā no 20 līdz 64 gadiem. 

Salīdzinot situāciju katrā iesaistītajā valstī, var redzēt, kā iedzīvotāju struktūra 21. Gadsimtā 

ir būtiski mainījusies. Demogrāfiskā tendence visās valstīs ir vienāda, un tā atspoguļo 

Eiropas tendenci: daudzos reģionos bērnu un jauniešu skaits un īpatsvars ir samazinājies, 

savukārt pensijas vecuma personu skaits un īpatsvars ir ievērojami palielinājies. 

Eiropas iedzīvotāji strauji noveco, palielinot slogu darbspējīgā vecuma iedzīvotājiem, kuru 

skaists, savukārt, samazinās. Nākamajās desmitgadēs, Eiropai, visticamāk, nāksies 

saskarties ar daudziem izaicinājumiem, jo tiek prognozēts vidējā dzīves ilguma 

palielinājums – tie būs vairāk nekā 80 gadi. Pamatojoties uz šo tendenci, nākamajos 

piecdesmit gados aptuveni viena trešdaļa Eiropas iedzīvotāju būs vismaz 65 gadus veci 

(salīdzinājumā ar 20,3% 2019. Gadā) un vairāk nekā viens no 10 iedzīvotājiem (13,2%) būs 

vecāks par 80 gadiem (EK, 2020. Gads). 

Sociālā iekļaušana 

Attiecībā uz gados vecāku pilsoņu sociālās integrācijas procesu projektā iesaistītajās 

valstīs, pētījumā ir definēti galvenie šķēršļi un grūtības, kā arī norādīti aspekti, ko ir 

ietekmējusi KOVID–19 pandēmija. 

Ņemot vērā, ka nākamajos gados veco iedzīvotāju skaits pieaugs, tiek prognozēts, ka 

cilvēku skaits ar sarežģītām aprūpes vajadzībām pieaugs visās valstīs. Līdz ar to 
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palielināsies mazākaizsargāto cilvēku skaits. Viņu dzīves kvalitāte būs atkarīga no tādiem 

faktoriem kā cilvēka paša attieksmes pret dzīvi un apkārt notiekošo, attiecībām ar ģimeni 

un draugiem, atbalsta pieejamību no valsts un pašvaldības iestādēm, finanšu resursiem 

utt. 

Lai gan daži faktori, piemēram, fiziskās veselības pasliktināšanās un dažādu slimību 

rašanās ir dabiska novecošanās procesa sastāvdaļa, tomēr vientulība un izolētība ir 

sociāls problēmjautājums. 

Gados vecāko cilvēku izolētības un vientulības problēma ir nekavējoties jārisina, jo tā 

negatīvi ietekmē visus seniorus, ietekmējot viņu fizisko un garīgo veselību.  

Apvienotajā Karalistē vientulība un zema labbūtība ir problēma daudziem vecāka 

gadagājuma cilvēkiem: 24% cilvēku, kas vecāki par 60 gadiem, apgalvo, ka viņi dažkārt vai 

bieži jūtas vientuļi, tajā pašā laikā aptuveni 50% cilvēku, kas vecāki par 55 gadiem, ir 

saskārušies ar trauksmi vai nemieru (English Longitudinal Study of Ageing). 

Francijā 2017. Gadā aptuveni 300 000 vecāka gadagājuma cilvēku nonāca sociālās krīzes 

apstākļos, kas galvenokārt bija saistīts ar nekontaktēšanos ar savu ģimeni vai draugiem. 

Ik gadu situācija pasliktinās un visvairāk tā skar iedzīvotājus virs 85 gadu vecumam (Les 

Petits Frères des Pauvres, 2017. Gads). 

Latvijā pensijas vecuma personas, īpaši sievietes un vientuļie pensionāri, ir starp 

iedzīvotāju grupām, kurām draud nabadzība un sociālā atstumtība. Tāpēc sociālā aprūpe 

un veselības aizsardzība ir viena no prioritātēm valstī (Valsts kontrole, 2019). 

Arī Austrijā daudzi vecāka gadagājuma cilvēki reti iesaistās sociālajā dzīvē, it īpaši, ja nav 

kontakta ar radiniekiem, un tas pats notiek Itālijā, kur vecāka gadagājuma cilvēki, kas vairs 

nav ekonomiski aktīvi un viņiem ir zemi ienākumi, dzīvo vientulībā. Nesen veiktie pētījumi 

skaidri liecina, ka senioru sociālajai integrācijai Itālijā nepieciešamas svarīgas reformas 

sociālo un veselības pakalpojumu, administrācijas un sociālo projektu jomā (Auser, 2017). 

Kā liecina pētījums, Grieķijā 2019. Gadā viens no desmit senioriem bieži jutās vientuļš, bet 

vairāk nekā četri no desmit (43%) tikai reizi mēnesī tikās ar ģimeni vai draugiem (EK KPC). 

Vientulība ir nopietna problēma, ar ko saskaras vecāka gadagājuma cilvēki, tāpēc arī 

Grieķijā ir nepieciešamas pārmaiņas, lai novērstu vecāka gadagājuma cilvēku sociālo 

izolāciju. 
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Dažas valstis ir īstenojušas pasākumus, lai atbalstītu vecāka gadagājuma cilvēkus un 

mazinātu sociālo izolāciju. Piemēram, Austrijā ir izstrādāts “Federālais plāns senioriem”, 

lai saglabātu un uzlabotu visu vecāka gadagājuma cilvēku un to grupu dzīves kvalitāti, 

uzsverot aktīvās novecošanas būtību, kā mērķis ir stiprināt veselību, drošību un līdzdalību, 

lai nodrošinātu cilvēkiem cienīgu novecošanu. Savukārt  Apvienotajā Karalistē divpadsmit 

lielpilsētas ir Apvienotās Karalistes senioru apvienības locekles, kas rūpējas par gados 

vecāku cilvēku dzīves kvalitāti, nodrošinot labākus pakalpojumus un piekļuvi 

infrastruktūrai, kā arī ar savu darbību cenšas mainīt sabiedrības attieksmi pret 

novecošanu, uzsverot pozitīvos aspektus un atgādinot par gados vecāko cilvēku 

ieguldījumu sabiedrībā. 

Jāatzīst, ka Covid – 19 pandēmija ir izraisījusi virkni seku uz ikviena cilvēka dzīvi, īpaši uz 

vecāka gadagājuma cilvēku veselību. Neatkarīgi no tā, vai cilvēki dzīvo paši savās mājās 

vai pansionātā, sekas ir bijušas diezgan nopietnas, ja ņemam vērā aizliegumu iziet ārpus 

mājas, tāpat tās ir bailes no inficēšanās, ir notikusi kontaktu samazināšanās ar draugiem 

un ģimeni, 9enior veicinājis sociālās izolācijas palielināšanos tieši vecāka gadagājuma 

cilvēku vidū. 

Dažās valstīs ir īstenoti atsevišķi atbalsta pasākumi, piemēram, Francijā Solidarities un 

veselības ministrs izveidoja valsts ārkārtas mobilizācijas plānu, lai cīnītos pret vecāka 

gadagājuma cilvēku un mazāk aizsargātu cilvēku izolāciju ārkārtas situācijas laikā. 9enior 

valstis, kurās vecāka gadagājuma cilvēku atbalstam netika piešķirts papildu finansējums, 

izņemot tos, kuri tiek uzskatīti par neaizsargātiem vai nelabvēlīgā situācijā nonākušiem, 

piemēram, personas ar invaliditāti vai personas, kuras ir nonākušas nabadzībā (Itālija). 

Tāpat šajās valstīs darbojas pārraugošās institūcijas, kas atbild par sociālajiem 

pakalpojumiem un sociālo aprūpi, bet tām nav pietiekami daudz līdzekļu, lai visos 

gadījumos nodrošinātu augstas kvalitātes mājas aprūpi neaizsargātajiem iedzīvotājiem 

(Latvija). Dažās valstīs, piemēram, Grieķijā un Itālijā, ir spēcīga ģimenes tradīcija un 

starppaaudžu saikne, kur vienā mājā dzīvo vairākas paaudzes, kas viens otru atbalsta un 

sniedz visu nepieciešamo.  Pandēmija ir bijis laiks, kas pārbauda sabiedrību, uzdodot 

jautājumu, cik esam iecietīgi un toleranti, atbalstoši un iejūtīgi. Tāpat 9enior jautājums, cik 

esam gatavi palīdzēt viens otram, īpaši gados vecākajiem cilvēkiem. Pandēmijas laikā 

Latvijā izveidojās brīvprātīgo kustība #viegli palīdzēt, kuru brīvprātīgais darbs bija palīdzēt 

tieši mazākaizsargātajām grupām. 
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Jāatzīst, ka pandēmija ir ievērojami pasliktinājusi vecākā gada gājuma cilvēku dzīvi, 

veicinot izolāciju un vientulību. Iespējams, tās neatgriezeniski jau ir ietekmējušas indivīdu 

labbūtību. 

Sociālā izolācija ir globāla problēma, kas prasa nekavējošu rīcību visos līmeņos: gan valsts 

politikas līmenī, gan pašvaldību, gan citu iesaistīto organizāciju līmenī. Īpaši palīdzības 

plāni senioriem nepieciešami šobrīd, Covid-19 pandēmijas apstākļos.  

Lai gan nav vispārēja risinājuma, kas novērstu un mazinātu sociālo izolētību, ir 

nepieciešama iesaistīšanās vairākos līmeņos: politiskās stratēģijas, kas veicina vecāka 

gadagājuma cilvēku integrāciju sabiedrībā, regulāri kontakti starp vecāka gadagājuma 

cilvēkiem un sociālās aprūpes speciālistiem, plašākas mobilitātes iespējas, pakalpojumu 

sniegšana un sociālās, izglītības un aktīvas mācīšanās darbības. 

Pakalpojumi 

Analizējot sociālās aprūpes aspektu, katrā projektā iesaistītajā valstī ir izpētīti galvenie   

atbalsta veidi  un pakalpojumi, kas paredzēti vecāka gadagājuma cilvēkiem. Ir būtiski, lai 

šā segmenta grupas cilvēki saņemtu visu viņiem paredzēto atbalstu, kas skar veselības 

aprūpi, sociālās garantijas un citus pakalpojumus, kas nodrošina cilvēka cienīgas 

vecumdienas.  

Apvienotajā Karalistē sociālajai aprūpei paredzētais finansējums kopš 2010. Gada ir 

samazinājies par aptuveni 770 miljoniem sterliņu mārciņu, radot problēmas, kas saistītas 

ar sociālās aprūpes pieejamību (Age UK). Turklāt aptuveni  1,2 miljoniem vecāka 

gadagājuma cilvēku ir vientuļi. Lai vecākā gadagājuma cilvēki dzīvotu sev cienīgu un 

komfortablu dzīvi, valsts veselības sistēma sniedz tam īpaši paredzētu un sagatavotu 

aprūpes paketi. 10enior pakalpojumu grozs personas pamatvajadzību nodrošināšanai, 

piemēram, mājokļa uzkopšana, klienta aprūpe mājās, ja tas nepieciešams, ikdienas 

iepirkšanās un tamlīdzīgi. Pakalpojumu grozs ietver visu vecā cilvēka vajadzību 

nodrošināšanu, ko finansē valsts.  

Lai atbalstītu vecāka gadagājuma cilvēkus, Francijas Kopienas sociālie centri sniedz 

finansiālu atbalstu, administrē un sedz izmitināšanas iespējas un mājas pakalpojumus, 

īsteno pasākumus, lai novērstu sociālo izolāciju. Francijā ir vairākas iniciatīvas valsts 

līmenī, piemēram, bezmaksas palīdzības līnija vientuļiem cilvēkiem, kas vecāki par 50 
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gadiem; Solitud’ écoute līnija jeb valsts mobilizācijas programma, kas darbojas pret vecāka 

gadagājuma cilvēku izolāciju, ko dēvē par “Monalisu”, kur brīvprātīgie pilsoņi apvieno 

spēkus, lai kopīgi darbotos, mazinot vecāka gadagājuma cilvēku vientulību un sociālo 

izolāciju savā apkaimē, pilsētā vai ciematā. 

Latvijā tieši pašvaldībām ir svarīga loma sociālās iekļaušanas politikas īstenošanā, tostarp, 

iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanā. 

Tāpat tā ir sistemātiska sadarbība ar Labklājības ministriju, monitorējot pašvaldību 

sociālos pakalpojumus. Lai gan šie ir mērķtiecīgi centieni attiecībā uz pensijas vecuma 

personu dzīves kvalitātes uzlabošanu, nabadzības riska indekss ir palielinājies no 9,1% 

2010. Gadā līdz 47,9% 2018. Gadā (Valsts kontrole, 2019). 

Lai palīdzētu vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība, Austrijā ir 

daudz iespēju ~ 800 pakalpojumu visā valstī. Dienas centri ir vieta, kur vecākie cilvēki tiek 

aprūpēti, šeit uzturoties pa dienu, ieskaitot transporta pakalpojumus, maltītes, aprūpes 

pakalpojumus, pasākumus un konsultācijas ģimenes aprūpētājiem. Dienas centri un tajos 

pieejamie pakalpojumi ir piemēroti senioriem, jo šeit viņi saņem konkrētu un sev vajadzīgu 

servisu, ko sniedz aprūpētājs, kurš ir profesionāls speciālists. Turklāt ne vienmēr seniora 

ģimenes locekļi spēj nodrošināt adekvātu aprūpi, kas prasa zināšanas un medicīnisku 

izglītību. Tādēļ izplatīts pakalpojums ir  tā sauktās aprūpes mājas, kurās uzturas tie vecie 

ļaudis, kam nepieciešama sistemātiska pieskatīšana un medicīnas atbalsts. Visbiežāk tie ir 

cilvēki ar hroniskām slimībām vai cilvēki, kas pārcietuši, piemēram insultu. 

Itālijā vecajiem cilvēkiem ir daudz iespēju, ko nodrošina valsts un reģionālās iestādes. 

Darbojas Dienas centri, kuros cilvēki uzturas galvenokārt sociālās atpūtas nolūkā (viņi ir 

pašpietiekami un paši veic pašapkalpošanos); ir Dienas centri, kas sniedz sociālos un 

veselības aprūpes pakalpojumus – tajos uzturas tie vecāka gadagājuma cilvēki, 11enior 

daļēji atkarīgi no medicīniskās aprūpes. Tāpat darbojas tā sauktie kopienas dzīvesvietas 

aprūpes nami un dzīvojamie veselības aprūpes centri. Jāatzīst, ka starp reģioniem pastāv 

milzīgas atšķirības esošo pakalpojumu skaitā, piedāvājumā un efektivitātē. Viens no 

pamatpakalpojumiem vecāka gadagājuma cilvēkiem Itālijā ir mājas aprūpe, kas paredzēta 

kā plašs profesionālu aprūpes pakalpojumu klāsts tiem vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri 

dzīvo savās mājās, bet viņiem nepieciešama palīdzība, jo ir vājas kognitīvās funkcijas un 

zemas fiziskās spējas. Šo pakalpojumu parasti administrē vietējās pašvaldības, un tas 

sniedz personīgu aprūpi un palīdzību mājas apstākļos. 
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Grieķijā nav darīts daudz, lai uzlabotu vecāka gadagājuma cilvēku dzīvi aktīvas un veselīgas 

novecošanas jomā. Joprojām nav vienas, centrālās struktūras valsts līmenī, kas īstenotu 

novecošanas politikas koordinēšanu un/vai attīstību. Atbildības un pienākumi ir 

sadrumstaloti starp dažādām ministrijām (Veselības, Iekšlietu, Izglītības ministriju). 

Svarīgākie pasākumi, kas izstrādāti, lai mazinātu sociālo izolāciju un atbalstītu vecāka 

gadagājuma cilvēkus, ir Veco ļaužu atklātie aizsardzības centri un programma “Palīdzība 

mājās”. Pirmajā ir iekļauti vairāki centri, kas cilvēkiem, kas vecāki par 60 gadiem, piedāvā 

programmas, sākot ar atpūtu un beidzot ar medicīnu, lai integrētu un socializētu visus 

kopienas locekļus. Tomēr šie centri darbojas neatkarīgi, tiem ir neliels valsts un pašvaldību 

atbalsts. Programma “Palīdzība mājās” paredzēta plašam cilvēku lokam, ieskaitot 

seniorus, kuri nav pilnībā neatkarīgi savā ikdienas dzīvē. Tās mērķis ir uzlabot vecāka 

gadagājuma cilvēku dzīves kvalitāti. Piedāvātie pakalpojumi ietver medicīnisko aprūpi 

mājās, fizioterapiju, konsultācijas un emocionālo atbalstu, iepirkšanos, rēķinu apmaksu utt. 

Starppaaudžu politika 

Apvienotajā Karalistē, Francijā, Latvijā, Austrijā, Itālijā un Grieķijā ir definētas atsevišķas  

starppaaudžu politikas, kurām bija pozitīva ietekme sociālās integrācijas līmenī. 

Piemēram, 2018. Gadā Lordu palāta Apvienotajā Karalistē izveidoja Starprezultātu un 

uzkrājumu atlases komiteju, lai “apsvērtu valdības politikas ilgtermiņa ietekmi uz 

starppaaudžu taisnīgumu un nodrošināšanu”. Viņu ziņojumā teikts, ka paaudžu 

savstarpējais taisnīgums ir neatliekams jautājums, ko ietekmē iepriekšējo valdību 

bezdarbība, iedzīvotāju novecošanās, globālā finanšu krīze un nesen ienākušais Covid-19. 

Tika konstatēts, ka ir nepieciešami uzlabojumi politikas un datu uzskaitē izglītībā, 

nodarbinātībā, vietējo kopienu darbībā un nodokļu sistēmā, kā arī jautājumos par 

ekonomiskās drošības nodrošināšanu cilvēkiem katrā dzīves posmā. Valsts ministrs 

Ministru kabineta sēdē norādīja, ka “paaudžu solidaritāte ir vitāli svarīga, jo mēs visi 

mācāmies caur šo krīzi”. Starppaaudžu izglītībai ir ļoti nozīmīga loma valsts nākotnes 

aspektā – šai jomai nepieciešama turpmāka izpēte un tās integrēšana Apvienotās 

Karalistes izglītības sistēmā, lai visi sabiedrības locekļi varētu gūt labumu no mācīšanās 

visā dzīves garumā. 

Pašreizējās paaudžu sadarbības iniciatīvas, kas īstenotas veco ļaužu dzīvojamajās mājās 

un senioru dzīvesvietās Francijā, ir starppaaudžu sadarbība starp jauniešiem un veco ļaužu 
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māju iemītniekiem. Visbiežāk šis aktivitātes ietver kopīgus sarunu vakarus, kopīgu 

darbošanos un dalīšanos ar zināšanām, kas noder kā vienai, tā otrai paaudzei. Šis ir lielisks 

veids, kā veicināt starppaaudžu sadarbību. Piemēram, netālu no veco ļaužu dzīvojamās 

mājas “Villa Pia” Bordeaux kopš 2018. Gada atrodas bērnudārzs, kas regulāri rosina 

apvienot atpūtas pasākumus starp vecajiem cilvēkiem un bērniem, lai veicinātu paaudžu 

sadarbību un mazinātu vecāka gadagājuma cilvēku izolāciju. 

Latvijā kā starppaaudžu politikas aizsākumu var minēt projektu Trans eSkūts, kā ietvaros 

tika izstrādāta mācīšanas metodika starppaaudžu sadarbībai, kuras pamatā ir līdzdalības 

un atgriezeniskās saites princips, to papildinot ar mācīšanās metodoloģiju. Projekts 

“TRANS Trans e-Scouts – Atbalsts e-prasmju veicinātājiem starppaaudžu dialoga 

veidošanā” ir iepriekšējā veiksmīgā projekta “e-Scouts” pieredzes pārnese no Spānijas uz 

Horvātiju, Latviju un Lietuvu. Projekts ir daļa no EK Mūžizglītības programmas. Projekta 

mērķis – veicināt jauniešu un senioru sociālo un digitālo iekļaušanos, kopības sajūtu, 

paaudžu savstarpējo dialogu un sapratni. Projekta ietvaros tika izveidota mācību metodika, 

kurā jaunieši māca seniorus izmantot informācijas tehnoloģijas, savukārt seniori dalās ar 

jauniešiem pieredzē, kā risināt dažādas pieaugušo dzīves problēmas, iekļauties darba tirgū 

u.c. 

Austrijā ir ierīkoti vairāki pieaugušo izglītības centri, kuros kopīgi darbojas dažādu paaudžu 

cilvēki. Šeit īstenotā pieeja palīdz stiprināt attiecības starp veciem un jauniem cilvēkiem 

ārpus mājas. Organizētās kopīgās aktivitātes ir vērstas uz to, lai saglabātu dažādu paaudžu 

prasmes un zināšanas. Gados jaunākie palīdz gados vecākajiem cilvēkiem, tā viens otru 

atbalstot un stiprinot, mazinot sociālo izolāciju. 

Grieķijā, pamatojoties uz visu organizāciju, institūciju un citu sociālo partneru darbu, kas 

strādā un īsteno starppaaudžu politiku, kopš 2013. Gada nav fiksētas būtiskas izmaiņas. 

Viena no nedaudzajām iniciatīvām, kas joprojām darbojas, ir iniciatīva “Starppaaudžu 

sadarbība – līdzeklis veselīgai novecošanai”, ko iniciē Agioi Anargiroi Kamatero pašvaldība. 

Projekta mērķis ir aktīvo vecāka gadagājuma iedzīvotāju aktivizēšana sadarbībai ar 

pirmsskolas vecuma bērniem, lai dažādās aktivitātes viņi viens no otra bagātinātos, 

papildinot dzīves pieredzi. Grieķijā paaudžu izglītības jomā aktīvākas ir vairākas 

nevalstiskās organizācijas, kuras veicina iespēju palielināšanos un organizē iekļaušanās 
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pasākumus, un nodrošina inovatīvu apmācību gados jaunākiem un vecākiem 

izglītojamajiem. 

Līdzīga situācija ir Itālijā, kur nav iestrādātas tiesību normas un politika valsts mērogā, kas 

vērsta uz paaudžu izglītības veicināšanu. Taču vairākas nozīmīgas aktivitātes ir īstenojuši 

atsevišķi fondi, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes, uzņēmēju apvienības, 

skolas un profesionālās izglītības centri. Lielākā daļa šo pasākumu tiek veidoti brīvprātīgi, 

piesaistot ES fondu finansējumu. 

Novecošanās  

Novecošanās ir stereotips (kā mēs domājam), aizspriedumi (kā mēs jūtamies) un 

diskriminācija (kā mēs rīkojamies) pret indivīdiem vai grupām, pamatojoties uz viņu 

vecumu (KAS, 2021. Gads), un tā ir problēma, ar kuru saskaras visa Eiropas sabiedrība. To 

atklāj pētījums Shirley Cramer CBE, Royal Society for Public Health, The Age Old Question, 

2018: “Mēs visi novecojam. Tomēr diskurss par novecošanos ir visbagātākais aizspriedumu 

un diskriminācijas summējums 14eni Eiropā.” Pasaules Veselības organizācijas pētījumā 

“Globālais ziņojuma par novecošanos”, kas veikts   2021. Gadā, norādīts, ka novecošanās 

diskurss ir atklāta un sociāli atzīta diskriminācija. 

Apvienotajā Karalistē sabiedrībā plaši izplatīta ir negatīvā attieksme pret vecāka 

gadagājuma cilvēkiem un novecošanu, tāpēc vecāka gadagājuma cilvēki bieži saskaras ar 

diskriminējošu attieksmi, piemēram, ar sliktāku veselības aprūpes pakalpojumu  

pieejamību. 

Tas pats notiek Francijā, kur tiek uzskatīts, ka vecuma diskriminācija ir galvenais kritērijs, 

ar ko saskaras privātā sektora darbinieki saistībā ar darba piedāvājumiem un apmācības 

iespējām (“Tiesību aizstāvis”). Nodarbinātības līmenis 60–64 gadus veciem cilvēkiem 

Francijā faktiski ir 18% salīdzinājumā ar 30%, kas  vidēji fiksēts  27 Eiropas valstīs. 

Latvijā novecošana saistīta ar galvenajām kritiskajām problēmām valstī, jo iedzīvotāju 

novecošanas problēmai ir tieša ietekme uz valsts ekonomikas attīstību. Latvijā pēdējos 

divdesmit gados valda dziļa demogrāfiskā krīzē, šajā laika posmā zaudējot aptuveni 15 000 

– 17 000 cilvēku darba tirgū gadā (Centrālā statistikas pārvalde). 
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Austrijas valdības izdotie likumi joprojām pieļauj vecāka gadagājuma cilvēku nosacītu 

diskrimināciju, jo Austrijas Vienlīdzīgas attieksmes likums reglamentē tikai aizsardzību 

pret diskrimināciju dzimuma un etniskās piederības dēļ. Piemēram, gados vecākajiem 

iedzīvotājiem vairs netiek piešķirts aizdevums, jo viņi nav ekonomiski aktīvi un nevar 

uzrādīt papildu ienākumus. 

Itālijā interese un uzmanība vecāka gadagājuma cilvēku problēmām un jautājumiem  

plašsaziņas līdzekļos ir niecīga, un šī cilvēku grupa ir pilnībā izstumta no šī segmenta 

problēmu atspoguļošanu publiskajā telpā. Tiesa, pēdējā gada laikā Covid-19 pandēmijas 

kontekstā beidzot vairāk tiek runāts par vecākā gadagājuma cilvēkiem, bet tas saistīts ar 

mediju savtīgo dienas kārtību un ziņu pārdošanu.  Tas ir radījis neapmierinātību, jo īpaši 

jaunās paaudzes vidū, kas saasina paaudžu atšķirības: 49,3% no tūkstošgadē dzimušajiem 

(dzimuši laikā no 1980. Līdz 1995. Gadam) uzskata, ka ir pareizi piešķirt prioritāti jauniešiem 

ārkārtas situācijā, savukārt 35% uzskata, ka vecāka gadagājuma cilvēkiem atvēlēto valsts 

izdevumu daļa ir pārāk liela (CENSIS, 2020). 

Situācija daudz neatšķiras arī Grieķijā, kur vecumdienas tiek uzskatītas par sabiedrībai 

svarīgu faktoru, taču ir problemātiski atrast finansējums pensijām, atbalstīt veselības 

aprūpes jomu, tajā skaitā atbalstīt sociālās aprūpes centrus. Ir fiksēta diskriminācija darba 

vidē, jo tiek kultivēts uzskats, ka cilvēki, kas vecāki par 65 gadiem, apdraud darba vietu 

pieejamību jaunajiem. 

Un visbeidzot, ir arī labi piemēri, kas runā par novecošanās aizspriedumu mazināšanu. 

Francijā  ir izveidots valsts  palīdzības tālrunis 3977, uz kuru var zvaīt, ziņojot par vecākā 

gadagājuma cilvēku ļaunprātīgu izmantošanu. Savukārt Austrijā ir ieviesta “Veco  cilvēku 

diena”, kuras aktivitātes ik gadu atgādina, ka novecot ir cienīgi, bet diskriminācija ir 

nosodāma. 

Attiecībā uz novecošanās problemātiku 2020. Gada 14. Septembrī tika īstenota pasaules 

mēroga ietekmes iniciatīva saistībā ar ES Pamattiesību hartas 25. Panta 20. Gadadienu, 

kurā oficiāli atzīts “vecāka gadagājuma cilvēku tiesības dzīvot cilvēka cienīgu un neatkarīgu 

dzīvi un piedalīties sociālajā un kultūras dzīvē”. Organizācijas 29 dažādās valstīs uzsāka 

globālu izpratnes veidošanas kampaņu par vecāka gadagājuma cilvēku tiesībām ar 

lozungu #OldLivesMatter – Vecie cilvēki ir mums līdzās. Kampaņas mērķis bija aizliegt 
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stereotipu kopumu, kas 16enior vecumdienas kā “otrās šķiras” dzīvi, kas rada nosodījumu 

un diskriminējošu attieksmi ikvienā sociālās dzīves jomā. 

Visbeidzot, diskriminācija vecuma dēļ ir definējama kā nevienlīdzība, ko gandrīz 16enio 

valstīs joprojām uzskata par normālu un dažkārt pamatotu. Ir acīmredzams, ka ir 

nepieciešamas reālas iniciatīvas, lai veidotu un attīstītu “veciem cilvēkiem draudzīgu” 

sabiedrību. Publiskā, privātā un uzņēmējdarbības sektora pakalpojumu sniedzējiem 

jāatbalsta iniciatīvas, kas veicinātu plašāku starppaaudžu sadarbību, lai cīnītos pret 

novecošanās stereotipiem, bet plašsaziņas līdzekļu nozarei jākliedē priekšstati par vecāka 

gadagājuma cilvēkiem kā pasīviem un atkarīgiem cilvēkiem, to visu aizstājot  ar pozitīvām 

publikācijām, sižetiem, kas runā par veiksmīgu sociālo iekļaušanu, savukārt visu valstu 

valdībām jāatbalsta politika, kas vērsta uz novecošanās stereotipa apkarošanu. 
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VECĀKĀ PAAUDZE 
Galvenās vajadzības un kompetences, kas jāatīsta  

Katras projekta partnervalsts sociālās situācijas pētījumā, kā arī  mērķgrupu intervijās, 

kas tika veiktas Apvienotajā Karalistē, Francijā, Latvijā, Austrijā, Itālijā un Grieķijā, tika 

uzsvērts, ka vecāka gadagājuma iedzīvotāju vajadzības ir daudzveidīgas un komplicētas, 

un, lai tās risinātu, pastāv sociālās aprūpes sistēmas atšķirības starp valstīm. Tajā pašā 

laikā ir vairākas kompetences, kas gados vecākajiem cilvēkiem ir jāattīsta, ņemot vērā 

starppaaudžu sadarbības faktoru, kas iespējams 17enio valstīs. 

Vecāka gadagājuma iedzīvotāju vajadzības ir atšķirīgas, kas atkarīgas no dažādiem 

aspektiem:  indivīda dzīves kvalitāte, socializācija, medicīniskās aprūpes resursi un cilvēka 

zināšanas. Jāņem vērā tādi objektīvi faktori kā veselības stāvoklis, dzīves līmenis, mājoklis, 

sociālo kontaktu biežums, kā arī tādi subjektīvi faktori kā veselības nozīme indivīda dzīvē, 

gaidas un sociālo kontaktu kvalitāte. Piemēram, izšķiroša nozīme var būt pat dzīves vietai 

– lauku vai pilsētu teritorija. Piemēram, Francijā 2018. Gadā pētījumā tika norādīts, ka 

gandrīz 56% pilsētnieku uzskata, ka vecāka gadagājuma cilvēki nav pietiekami aprūpēti, jo 

nesaskata dažādu paaudžu saikni. Savukārt lauku apvidos dzīvojošie respondenti uzvēra, 

ka dzīve laukos 17enior problēmas dažādu paaudžu sadarbībai, jo pat pakalpojumu 

pieejamība šeit ir labāka (VILLES ET SÉNIORS, 2018). 

Viennozīmīgi nepieciešamība pēc socializācijas ir viena no svarīgākajām labbūtības 

nodrošināšanā gados vecākajiem iedzīvotājiem. Pētījumā tika konstatēts, ka iekļaujoši 

kopienas projekti, kā arī starpppaaudžu projekti un uz kopienu balstītas stratēģijas ir 

veiksmīgākie veidi, kā veicināt vecāka gadagājuma cilvēku iesaistīšanos un viņu līdzdalību 

sabiedrībā, kas nodrošina un veicina vispārēju labklājību un sociālo mijiedarbību. Parasti 

šīs stratēģijas ietver gados jaunāku cilvēku līdzdalību, lai mudinātu vecāka gadagājuma 

cilvēkus pārvarēt pretestību un bailes no līdzdalības, un ļautu dažādām paaudzēm strādāt 

kopā, sasniedzot kopīgu mērķi, kas palielina viņu uzticēšanos, dodot iespēju dalīties ar 

savām prasmēm, zināšanām un dzīves pieredzi. Tādā veidā vecāka gadagājuma cilvēku 

vajadzība pēc pašcieņas, piederības, vajadzības sajūtas, noderības ir jāstiprina, lai 

mazinātu viņu vientulības un izolētības sajūtu.  
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Vajadzība pēc visa veida drošības ir ļoti svarīga, un gados vecākajiem cilvēkiem tā ir 

veselības drošība. Lai indivīds, kam tā ir svarīga, justos droši, visām iesaistītajām valsts 

un aprūpes institūcijām tā ir jāgarantē. Ir pierādījies, ka daudzu vecāka gadagājuma cilvēku 

vispārējā vēlme ir palikt mājās pēc iespējas ilgāk, nenonākot kādā no aprūpes centriem: 

Veco cilvēku neatkarības saglabāšana viņu ierastajā dzīves telpā (pēc iespējas ilgāk) ir 

galvenais pamatnoteikums viņu sajūtām, apmierinātībai ar dzīvi un dzīvotpriekam. Ja 

seniors ir izvēlējies palikt savā dzīves vietā, nedodoties uz kādu no aprūpes centriem, tad 

sociālo aprūpi pārraugošajai institūcijai ir jānodrošina visi nepieciešamie pakalpojumi.  

Jāatzīst, ka vecāka gadagājuma cilvēku aprūpei ir nepieciešama dažāda pieeja, un viena no 

galvenajām ilgtermiņa veselības aprūpes vajadzību apmierināšanas pamatlietām ir tādas 

valstiskās politikas izstrāde, kas akceptē neformālus aprūpētājus, tos atbalstot darbā ar 

gados vecākajiem cilvēkiem.  Tam būtu jāveidojas kā sadarbības tīklām starp visiem 

sociālajā aprūpē iesaistītajiem.  

Vēl viena svarīga vajadzība mūsdienās ir jaunu kompetenču un prasmju apgūšana, īpaši 

digitālā pratība.  Gados vecāki cilvēki bieži vien lēni un negribīgi pieņem jaunas tehnoloģijas 

un to piedāvātās iespējas. Jebkāda veida digitalizētie pakalpojumi, ja cilvēks nav advancēts 

lietotājs, viņu izslēdz no daudzām sociālajām aktivitātēm, pat darba tirgū. Piemēram, kā 

norādīts Grieķijas Valsts ziņojumā, Grieķijā 93,6% ilgstošo bezdarbnieku ir 50 + gadus veci, 

viņiem ir zemas digitālās prasmes, kas neļauj konkurēt darba tirgū un morāli nomāc 

cilvēku. Laba stratēģija, kas varētu uzlabot vecāka gadagājuma cilvēku kompetenci un 

stiprināt paaudžu dialogu, ir mentoringa programmu īstenošana, lai tās prasmes un 

pieredzi, ko nodarbinātie ar bagātu darba stāžu, ir gadiem krājuši, nodod jaunajai paaudzei. 

Tas veicinātu saprātīgu novecošanos un paaudžu solidaritāti darba vietā. Ja gados jaunāki 

cilvēki mācās no vecāka gadagājuma cilvēkiem, gados vecāki cilvēki jūtas vērtīgi un 

novērtēti, bet jaunajai paaudze tiek sniegta lieliska pieredze. Šādā sadarbībā un 

mijiedarbībā visi ir ieguvēji.  

Tāpat ir svarīgi, lai gados vecākie cilvēki dzīvotu viņu vajadzībām atbilstošā vidē, piemēram, 

ērts sabiedriskais transports, labi pieejamas sabiedriskās, publiskās ēkas un tamlīdzīgi.  

Neatsveramas indivīda ikdienā ir fiziskās spējas, kas saistītas ar kustībām, pārvietošanos, 

mobilitāti. Ja senioram ir laba veselība, viņš ir pašpietiekams, bet ja grūtības sagādā mājas 
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uzkopšana, došanās uz veikalu, ēstgatavošana, tad nepieciešama sociālā palīdzība un 

atbalsts. 

Ļoti svarīgas ir cilvēka estētiskās vajadzības (kārtība un tīrība mājās, gaume mājokļa 

iekārtošanā un apkārtējās vides skaistums) un garīgās vajadzības, kas paaugstina kopējo 

labbūtības līmeni.  

Apkopojot iepriekš teikto, aktīva novecošana ietver visu to, kas patiešām ir nepieciešams 

senioriem. Tas nozīmē, ka gados vecais cilvēks ne tikai spēj pilnvērtīgi parūpēties pats par 

sevi, bet arī spēj plānot, organizēt savu ikdienu, aktīvi izmantojot veselības, līdzdalības un 

drošības vajadzības, kas kopumā uzlabo viņa dzīves kvalitāti vecumā. Kā uzsver Istituto 

Superiore della Sanità (Itālija), 19enior veids, kā indivīds “īsteno savu fizisko, sociālo un 

garīgo labklājību visa mūža garumā un personīgi piedalās sabiedriskajās norisēs, bet no 

valsts saņem pienācīgu aizsardzību un aprūpi”. Vārds “aktīvs” attiecas ne tikai uz fizisko 

aktivitāti, bet tā ir arī aktīva līdzdalība kopienas ekonomiskajā, kultūras un pilsoniskajā 

dzīvē. (ISS, 2012. G.) 

Minētās 19enior vajadzības, kas tika apzinātas, veicot dokumentu izpēti, izkristalizējās arī 

intervijās ar vecāka gadagājuma cilvēkiem. Lai apzinātu gados vecāku cilvēku vajadzības 

un to, kas darāms, lai mazinātu izolētību un veicinātu viņu aktīvāku līdzdalību sociālajā 

dzīvē, projektā tika intervētas mērķgrupas, kuru dalībnieki bija vecumā no 65 un vecāki, kā 

arī tika intervēti sociālie darbinieku, kuru ikdiena saistīta ar vecajiem ļaudīm. Kopumā tika 

nointervēti  29 sociālie darbinieki un 40 vecāka gadagājuma cilvēki. Jāpiebilst, ka intervētie 

vecie cilvēki prezentē dažādus dzīves modeļus: vieni dzīvo veco ļaužu namos vai sociālās 

aprūpes centros, daži – vecumdienas vada vieni vai kopā ar savu dzīvesbiedru. Līdz ar to 

iegūtās atbildes par vajadzībām un emocionālā nokrāsa ir dažāda.   

Daži no viņiem joprojām ir ļoti aktīvi, ik dienu veicot dažādas aktivitātes esošajā  (izvēlētajā) 

dzīvesvietā, piemēram, tīrot un uzkopjot māju, iepērkoties, gatavojot ēst, lasot, 

pastaigājoties. Turpretim citi norādīja, ka šodienas apstākļos viņiem bieži vien ir garlaicīgi, 

viņi nespēj atrast sev piemērotu nodarbošanos vai hobiju, viņus dažkārt kaitina apkārt 

notiekošais. Atklājās, ka tiem, kas dzīvo aprūpes namā, ir visorganizētākā un piepildītākā 

diena, kur ir sava dienas kārtība, un viņiem ir piederības sajūta vietai un cilvēkiem, kur viņi 

dzīvo (tie ir seniori no Itālijas, Austrijas, Latvijas). Protams, ir izņēmumi, piemēram 

Francijas nacionālajā pētījumā kāds seniors norādīja, ka nejūtas kā daļa no kopienas, kurā 
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viņš dzīvo. Attiecībā uz tiem, kas dzīvo vieni, cilvēki atzīmēja, ka jūtas integrētāki vietējā 

sabiedrībā, dzīvojot ciematā vai mazā kopienā – tur viņi viens otru labi pazīst, satiekas, 

kopā pavada laiku. Tāpat ir indivīdi, kuriem šī socializācija nav vajadzīga, un tā ir viņa izvēle. 

Šāds piemērs ir Grieķijas pētījumā, kur kāds indivīds norāda, ka vietējā kopienā ir 

pietiekami daudz aktivitāšu un piedāvājuma, taču viņam tas nav saistoši.  

Vairāki pētījuma dalībnieki teica, ka viņi nejūtas vientuļi, jo dzīvo aprūpes namā vai dzīvo 

kopā ar partneri, bet tie, kuri dzīvo vieni, atzina, ka tomēr reizēm jūtas vientuļi un cenšas 

atrast veidu, kā piepildīt savu ikdienu. Īpaši emocionāla ir kādas sievietes pieredze no 

Grieķijas. Jautāta par to, vai viņa jūtas vientuļa, sieviete teica, ka viņai pietrūkst cilvēku, ar 

kuriem parunāt un  kurus samīļot, un ka viņai pietrūkst cilvēku pieskārienu. To visu viņa 

rod, samīļojot savu kaķi. 

Grūtības, ar kurām viņi saskaras savā ikdienas dzīvē, saistītas ar viņu vecumam 

neatbilstošu apkārtējo (pat nedraudzīgu) vidi, veselības problēmām, apgrūtinātu mobilitāti, 

zemām prasmēm. Kopumā šīs grūtības ir saistītas ar kļūšanu vecākam (no vienas puses – 

finansiālas grūtības, no otras – kognitīvo funkciju pazemināšanās). 

Bieži intervijās tiek minēts, ka vecajiem cilvēkiem ir grūti uzturēt sociālus kontaktus, jo 

daudziem ģimenes dzīvo tālu vai viņiem vairs nav draugu. Piebilstams, ka šo situāciju 

saasina Covid-19 pandēmija. Lielākā daļa aptaujāto vecāko cilvēku uzskata, ka pandēmija 

viņus ir ļoti ietekmējusi, un tā ir palielinājusi viņu vientulības un izolētības sajūtu. Lielākā 

daļa no viņiem ilgu laiku ir bijuši šķirti un nav redzējušies ar saviem draugiem, ģimeni un 

mazbērniem, kas viņos raisa dziļas skumjas un ilgas. Respondenti bilda, ka kaut gan radi 

un draugi ļoti atbildīgi attiecas un ievēro noteiktos ierobežojumus, taču viņi ir noraizējušies, 

ka tas cilvēkus atsvešina. Daudziem pietrūkst kādreiz  baudīto kultūras un atpūtas 

aktivitāšu, ko viņi darīja pirms pandēmijas, piemēram, kopīga došanās uz klubiem 

koncertiem teātriem, interešu pulciņiem, jo tā bija būtiska viņu dzīves sastāvdaļa. Tāpat 

pandēmija ir liegusi doties iepirkties, kas arī bija viens no 20enior dienas kārtības 

veicamajiem darbiem. Daži respondenti atzīst, ka joprojām mēģina atrast veidu, kā aizpildīt 

pirmspandēmijas nodarbes, taču ne vienmēr tas izdodas. Viņi tic un cer, ka Covid-19 kaut 

kad atkāpsies, ļaujot atgriezties pie agrākās dzīves. Taču vienlīdz viņi ir nobažījušies, vai 

tas nebūs pārāk liels izaicinājums – atgriezties ierastajā ritmā. 
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Pētījumā tika konstatēts, ka gados vecākiem cilvēkiem parasti ir maz kontaktu ar viņu 

vienaudžiem, ja vien viņi nav ģimenes locekļi. Parasti 21enior atkarīgs no dažādām 

aktivitātēm, ko viņi veic, piemēram, savstapējā saziņa parādās gadījumos, kad tiek veikts 

brīvprātīgais darbs vai tā ir kopīga došanās uz baznīcu. Atsevišķiem respondentiem 

kopīgas intereses ar vienaudžiem ir svešas. Starppaaudžu aktivitātes un pasākumi kopā ar 

bērniem aptaujāto vidū  tika vērtēti kā ļoti jaukas iniciatīvas: daži no respondentiem bija 

ļoti aizkustināti (Austrijas dalībnieki) un teica, ka ir gatavi piedalīties šādās aktivitātēs, ja 

vien būs tāda iespēja. Protams, ir arī izņēmums – pārstāvim no Francijas šādas aktivitātes 

neinteresē. Atzīmējams, ka pētījumā parādās vairāku valstu labās prakses piemēri -  ir 

valstis, kurās jau pirms pandēmijas norisinājušās aktivitātes un projekti, kas saistīti ar 

starppaaudžu stiprināšanu. Lielākajā daļā piemēru tās ir kopīgas aktivitātes un darbošanās 

starp senioriem un bērniem, kuri ir apmeklē’juši sociālās aprūpes centrus (Latvija, 

Apvienotā Karaliste un Austrija). 

Piebilstams, ka izolācija nav Covid-19 radīta problēma – tā vienmēr ir pastāvējusi.  

Fokusgrupas, kas 21enio partnervalstīs tika organizētas aprūpes centru sociālajiem 

darbiniekiem, bija izzinošas un lietderīgas, lai fiksētu vecāka gadagājuma cilvēku 

vajadzības. Piemēram,  sociālie aprūpes darbinieki Austrijā atzīst, ka gados vecākajiem 

cilvēkiem bieži vien trūkst motivācijas un gribas. Savukārt aprūpētāji  Itālijā savos klientos 

novērojuši nepieciešamību pēc efektīvākas sociālās palīdzības un sociālajiem 

pakalpojumiem, tajā skaitā plašākam Dienas centru piedāvājumam un aktivitātēm, kas 

stiprina socializāciju. Pretējs piemērs ir partneriem Latvijā. Sociālo centru darbinieki 

atzīst, ka tieši pašvaldība ir tā, kas  sniedz milzīgu atbalstu senioriem: vecākā gadagājuma 

cilvēkiem ir gan plaši sociālie pakalpojumi, gan tiek  atbilstoši nodrošinātas viņu fiziskās 

un emocionālās vajadzības. Tajā pašā laikā iezīmējas cita problēma – trūkst  cilvēkresursu, 

kas strādātu aprūpes centros, jo atalgojums ir mazs, bet darba slodze milzīga. Katrs 

aprūpes centra iemītnieks vēlas nedalītu uzmanību no aprūpes darbinieka: vēlas 

parunāties, pastāstīt par savu dzīves stāstu vai vienkārši pajokot. Ikdienas darbā Latvijā 

problēmas rada specializēto resursu trūkums, piemēram, ratiņkrēsli, specializētais 

transports. Apvienotajā Karalistē personas, kas ir iesaistītas aprūpes darbā, uzskata, ka 

viņu kopienās nav pietiekami daudz aktivitāšu, kas integrē vecos cilvēkus, un ka daudzi 

vecāka gadagājuma ļaudis ir izolēti savās mājās, taču pietiekami nepiekāpīgi savos 

uzskatos, atsakoties no jebkādas palīdzības no malas. Francijas sociālie darbinieki ir 
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pārliecināti, ka ikvienam senioram, kas to patiešām vēlas, ir iespēja iesaistīties plašās 

aktivitātēs un radošā darbībās, respektējot šā brīža Covid-19 situāciju. Taču ir indivīdi, 

kuriem netiek pievērsta pienācīga uzmanība. Jāatzīmē, ka starppaaudžu iniciatīvas lielākā 

vai mazākā mērā tiek realizētas 22enio partnervalstīs.  Grieķijas pētījumā atzīsts, ka 

vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri apmeklē pasākumus dažādos centros, sniegtais 

atbalsts ir apmierinošs. Tie, kas regulāri nepiedalās sabiedriskajā dzīvē, socializācijas 

gandarījumu 22eni ģimenē. Grieķijā ir senas ģimenes tradīcijas – vienā mājā dzīvo vairākas 

paaudzes, kas nesavtīgi viens par otru rūpējas. Līdz ar to nav aktuālas diskusijas par 

izolāciju. Valsts un pašvaldību kompetencē ir sociālo pakalpojumu un atbalsta 

nodrošinājuma politika. 

Pedagoģiskā pieeja  

Pēdējos gados katrā partnervalstī ir sekmīgi īstenotas aktivitātes, kas ietver  pedagoģiskās 

pieejas principus, samazinot sociālās izolācijas risku vecāka gadagājuma cilvēku vidū. 

Šāda veida pieeja ir stiprinājusi veco cilvēku pašapziņu un viņu gribu iesaistīties 

sabiedriskajās norisēs, kas vienlīdz ir uzlabojusi  viņu emocionālo labsajūtu un piešķīrusi 

lielāku dzīvotprieku un degsmi iesaistīties piedāvātajās aktivitātēs. 

Tālāk minēti daži piemēri, kā veicināt vecāka gadagājuma cilvēku sociālo līdzdalību. 

Lielbritānijā projekts “Dzīvības ēdiens” (“Food for Life”) tika īstenots, lai stiprinātu 

starppaaudžu sadarbību. Projektā iesaistījās vecvecāku grupa, kas darbojās ar 

pamatskolas bērniem, aktivitātēs runājot par galda kultūru, veselīga uztura paradumiem 

un diskutēja par veselības jautājumiem, labsajūtas priekšnoteikumiem un sociālo 

iekļaušanu.  Bērni vecumā no 4 līdz 5 gadiem mācījās no vecākajiem cilvēkiem, kā 

jāuzvedas pie galda, piemēram, kā pareizi lietot galda piederumus, jo, uzsākot skolas 

gaitas, pašapkalpošanās ieradumam būs jābūt pašsaprotamam. Nākamā aktivitāte – kā 

savā piemājas dārzā izaudzēt to, kas nepieciešams patēriņam. Šeit tika pieaicināti 

eksperti-dārzkopji. Nākamais projekts “Anam Kara” – vēl viena starppaaudžu aktivitāte, 

kas tika uzsākta 2015. Gadā. Projekta galvenais uzdevums bija kliedēt stereotipus par 

demences saslimšanu, sadarbībā apvienojot gados vecākos cilvēkus un mazus bērnus. 

Desmit bērni vecumā no 3 līdz 5 gadiem apmeklēja “Anam Kara” dzīvojamās aprūpes nama 

iemītniekus, kuri bija vecumā no 55 līdz 98 gadiem. Projekta aktivitāšu rezultātā tika 
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veicināta paaudžu savstarpējā mijiedarbība, paaugstinot gados vecāko cilvēku dzīves 

kvalitāti: palielinājās viņu mobilitāte, prasmes un elastīgums. 

Francijā asociācija “Anima “Vie40” veic individuālu darbu ar tiem vecajiem ļaudīm, kas 

nonākuši izolācija un mājās dzīvo vieni. Asociācijas darbinieku uzdevums ir caur dažādām 

aktivitātēm un rīcībām palīdzēt vecajiem cilvēkiem rast dzīves jēgu gan fiziskā, gan 

emocionālā kontekstā: kognitīvo funkciju trenēšana, tajā skaitā atmiņas un sajūtu 

stimulēšana, drošas vides nodrošināšana, novēršot negadījumu varbūtību, fiziskas 

aktivitātēs, piemēram, joga, kā arī citu sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšana, piemēram, 

kopīgs kino apmeklējums, došanās uz izstādēm. Kā vēl vienu piemēru var minēt asociāciju 

“Vivre Avecs”, kas dibināta 2004. Gadā un kuras darbības pamatā ir starppaaudžu 

sadarbība. Vecāka gadagājuma cilvēkiem dažkārt ir grūti uzturēt sociālās attiecības, 

savukārt jaunieši ir gatavi sniegt atbalstu. Daudzos gadījumos tie ir 23enior23, kam līdzās 

mācībās nepieciešams praktizēt, un šī ir lieliska iespēja. Šāda sadarbība starp paaudzēm 

atrisina vairākas problēmas: gados vecākie cilvēki zina, ka vairs nav vieni un ka pie viņiem 

ik pa laikam atnāks jauni cilvēki, lai kopīgi parunātos un pavadītu laiku.  

Austrijā starppaaudžu darbs kā inovatīva pieeja veselības veicināšanai tika realizēts 

pilotprojektā “Generationen bewegen”. Reizi nedēļā vecie cilvēki tikās ar bērnudārza 

bērniem, lai veiktu fiziskas aktivitātes kopīgā vingrošanas nodarbībā, pakāpeniski tajā 

iesaistot arī savus radiniekus un aprūpes centra darbiniekus.  Nodarbības vadīja viens 

23enior pārstāvis un viens centra darbinieks. Šis projekts sasniedza vairākus pozitīvus 

rezultātus: tā bija starppaaudžu sadarbība starp senioriem un bērniem, kā arī jauna 

pieredze centra darbiniekiem. Projekta aktivitātes tika dokumentētas un prezentētas, 

noslēgumā sagatavojot arī dokumentālu filmu.   

Turklāt Austrijā ir izveidotas  tā sauktās paaudžu mājas, kurās dzīvo gan  vecāka 

gadagājuma cilvēki, gan jaunieši. 

Latvijā kanisterapija daudzos aprūpes centros  tiek izmantota kā metode 23enior izolētības 

mazināšanai. Dzīvnieku terapiju lieto, lai sirmgalvim mazinātu vientulības sajūtu, sniegtu 

pozitīvu fizisko kontaktu, uzlabotu sirdsdarbību, mazinātu nemieru un veicinātu 

komunikāciju. Tāpat atsevišķi sociālās aprūpes centri, pansionāti, dienas centri, slimnīcas 

piedāvā vizuālās mākslas terapijas nodarbības. Latvijā mākslas terapija ir viena no četrām 

mākslu terapijas specializācijām (līdzās mūzikas, deju un kustību, 23enior terapijai), kurā 
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izmanto mākslu un radošo procesu terapeitiskā kontekstā, lai uzlabotu un veicinātu cilvēka 

garīgo, emocionālo un fizisko labklājību. 

Itālijā zinātniskais projekts “Ri-Generiamoci” tapa, lai veicinātu paaudžu solidaritātes 

savstarpējās kultūras popularizēšanu. Tajā tika izmantotas aktivitātes ar augstu sociālo 

mijiedarbību, piemēram, dziedāšana, darbošanās individuāli vai grupās, dzimtas koka 

zīmēšana, par ko pēc tam dalībnieki savstarpēji diskutēja.  “Le radici profonde non gelano” 

ir vēl viens projekts, kura mērķis bija veicināt paaudžu socializāciju starp jauniešiem un 

vecāka gadagājuma cilvēkiem. Aktivitātes ietvēra bērnu, jauniešu un vecāka gadagājuma 

cilvēku kopīgu darbošanos, sākot no rotaļām un senu pasaku stāstīšanu, līdz pat vecvecāku 

pieredzes stāstiem par seniem amatiem un tradīcijām. Tāpat itāļi lepojas ar projektu 

“Aktīva novecošana starp kultūrām un paaudzēm”, kas realizēts 2012. Gadā. Tajā galvenā 

uzmanība tika pievērsta starppaaudžu sadarbībai kultūras un tradīciju kontekstā: tika 

organizētas dažādas kopīgas aktivitātes, kurās sadarbojās bērni, vecāki un vecvecāki.   

Grieķijā vairākas organizācijas un pašvaldības iestādes 24enior24e IT mācības senioriem, 

lai viņi uzlabotus savas datorprasmes un digitālo pratību. Pateicoties vietējai  universitātei, 

mācības var notikt attālināti, izmantojot tiešsaistes priekšrocības. 

Covid-19 ierobežojumu dēļ ir izveidota e-mācību platforma tiešsaistē, kurā dalībnieki ik 

nedēļu mācās, pilda mājasdarbus, sazinās, diskutē un socializējas. Vēl viena iniciatīva ir 

“Draudzība iespējama jebkurā vecumā – mācības vecāka gadagājuma cilvēkiem, lai 

mazinātu vientulību un sociālo nošķirtību”. Mācību procesā ir iesaistītas vietējās kopienas 

brīvprātīgo grupas, kas sniedz atbalstu gados vecajiem cilvēkiem, izmantojot saziņu pa pa 

telefonu vai apmeklējot viņus mājās. Jāpiebilst teic, ka pandēmijas uzliesmojumi ne 

vienmēr ļauj doties mājas vizītē, tādēļ  biežāk sakari tiek uzturēti sazvanoties.   
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SOCIĀLIE DARBINIEKI 
Kompetences un kvalifikācijas 

Sociālās aprūpes darbiniekiem, kas strādā ar vecāka gadagājuma cilvēkiem, jābūt ar 

augstu empātijas līmeni, pacietību, lielu mīlestību pret cilvēkiem, spēju kontrolēt emocijas, 

patiesu pieķeršanos vecāka gadagājuma cilvēku uzticībai, īpaši labām komunikācijas 

prasmēm, lai veiktu savu darbu iespējami labākajā veidā, rūpējoties par veciem cilvēkiem. 

Būtiska ir atbildība, kā arī sapratne, cieņa, pieņemšana, objektivitāte un taisnīgums, spēja 

novērtēt un analizēt datus, izvērtēt situācijas, kā arī tās ir zināšanas par valsts un 

pašvaldību sociālo politiku un juridiskiem jautājumiem. Runājot par darbu ar gados 

vecākiem cilvēkiem, sociālajam darbiniekam bez nepieciešamajām profesionālajām 

prasmēm un kompetencēm vēl vajadzīga spēju izprasts aprūpes centru klientus 0 viens ir 

tas, ko vecais cilvēks saka, bet otrs – tas, ko jūt iekšēji.   Vēl viena svarīga īpašība, kas 

svarīga, strādājot ar vecāka gadagājuma cilvēkiem, ir radošums, lai spētu iesaistīt seniorus 

aktivitātēs, uzturot viņus ieinteresētus un aktīvus, vienmēr pievēršot uzmanību viņu 

vajadzībām un vēlmēm. Turklāt sociālās jomas darbinieku kvalifikācija, kas nepieciešama 

darbā ar vecāka gadagājuma cilvēkiem, dažādās valstīs atšķiras.  

Apvienotajā Karalistē ir daudz aprūpes veidu vecāka gadagājuma cilvēkiem, sākot no 

aprūpes pašu mājās, līdz aprūpei sociālajos centros. Lai kļūtu par aprūpētāju, Apvienotajā 

Karalistē palīdzības sniegšanai mājās vai aprūpes centros, nav nepieciešama augstskolas 

kvalifikācija, bet ir pietiekami, ja darbinieks ieguvis kādu no kvalifikācijas līmeņiem kursos 

vai mācībās.  Kvalifikācijas 1., 2. Un 3. Līmenis nodrošina labas pamatzināšanas, bet tie 

nepierāda, ka aprūpētājs ir prasmīgs un spējīgs veikt aprūpi. Veselības un sociālās aprūpes 

izglītības diploma 2. Un 3. Līmenis ir aprūpētāju pamatkvalifikācija. Viņi nodrošina, ka 

aprūpētāji var piedāvāt kvalitatīvu aprūpi un atbalstu, un ir piemēroti praksei.  Jebkurai 

personai ar neiroloģisku diagonozi, demenci un sarežģītām aprūpes vajadzībām, medicīnas 

māsas kvalifikācija var būt noderīga, jo kvalificētas medmāsas var nodrošināt tehnisko un 

klīnisko aprūpi, lai risinātu sarežģītākus jautājumus. Pētījumā intervētie sociālās aprūpes 

darbinieki uzskatīja, ka viņiem piemīt visas kompetences, lai veicinātu vecāka gadagājuma 

cilvēku sociālo līdzdalību vai sociālo iekļaušanu. Kā kompetences tika minētas: pacietība, 

uzmanība, elastība, bet kā specifiskākas prasmes respondenti norādīja: uzturvērtīga 
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ēdiena pagatavošana, cilvēciskās rūpes, entuziasms, cieņa, pacietība, uzmanība, 

elastīgums un vienlīdzība. 

Francijā līdzās profesionāliem mediķiem strādā dažādi sociālās aprūpes darbinieki ar 

zemāku kvalifikāciju, kurus pārrauga konkrēts mediķis. Šiem sociālajiem darbiniekiem 

visbiežāk ir svarīga atbalsta loma attiecībā uz veco cilvēku fizisko aprūpi. Viņi strādā gan 

ar tiem ļaudīm, kas dzīvo paši savās mājās, gan strādā aprūpes centros, gan slimnīcās. 

Mājas aprūpes darbinieki sadarbojas ar dažādiem veselības un sociālajiem partneriem, lai 

pēc iespējas labāk sniegtu palīdzību saviem klientiem. Francijas sociālo darbinieku 

fokusgrupas dalībnieki uzskatīja, ka ieklausīšanās cilvēku vajadzībās un vēlmēs palīdz rast 

risinājumus, kā labāk dažādās aktivitātēs iesaistīt gados vecākus cilvēkus bez īpašas 

pārliecināšanas vai piespiešanas. Ļoti svarīgas ir pedagoģiskās un komunikāciju prasmes, 

kā arī sava darba  specifikas pārzināšana.  

Latvijā sociālajam darbiniekam obligāti ir jābūt augstākajai izglītībai sociālajā un/vai 

medicīnas jomā, pēc kuras iegūšanas var apmeklēt speciālistu mācību kursus un 

seminārus, lai atjauninātu zināšanas. Intervētie sociālie darbinieki norādīja, ka spējas un 

prasmes vadīt 26enior sociālās iekļaušanas procesus galvenokārt ir darbinieku 

profesionālās kompetences jautājums, piemēram, labas sadarbības prasmes, uz vērtībām 

orientēta profesionālā darbība, labas dzīves prasmes (organizatoriskās un tehniskās 

prasmes) un labas sociālās prasmes (savstarpējā komunikācija, verbāla, neverbāla 

saskarsme). 

Geriatrijas (geriatrija jeb geriatriskā medicīna ir specialitāte, kas vērsta uz vecāka 

gadagājuma cilvēku veselības aprūpi. Tās mērķis ir veicināt veselību, novēršot un ārstējot 

slimības un invaliditāti gados vecākiem pieaugušajiem) aprūpētāja profesija Austrijā ir 

diezgan populāra. Veco ļaužu aprūpētāji pieskata vecāka gadagājuma cilvēkus, kuriem 

nepieciešama aprūpe kā savās mājās, tā slimnīcās, pansionātos vai aprūpes iestādēs 

atbilstoši viņu fiziskajām, garīgajām un sociālajām vajadzībām, sākot no pārtikas precēm, 

līdz savlaicīgai medicīniskajai palīdzībai, personīgajai higiēnai un informācijas sniegšanai 

par pensijām un pabalstiem. Ārkārtas gadījumā viņi var organizēt medicīnisko aprūpi vai 

konsultēties ar medmāsu. Atkarībā no kvalifikācijas šie cilvēki strādā par geriatrijas 

māsām slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos; geriatrijas māsiņas un aprūpes 

asistentes ir cieši iesaistītas ambulatorās operācijās un atskaitās nodaļas medmāsai. 

Profesionāli atbilstošu apmācību var apgūt sociālās aprūpes profesiju skolā vai 
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geriatriskās māsu skolā. Apmācības praktiskā daļa notiek aprūpes iestādē. Apmācību, lai 

kļūtu par sertificētu sociālās aprūpes darbinieku, specializējoties uz geriatrisko aprūpi, var 

iegūt kā papildinājumu citai profesijai (piemēram, māsas palīga). 

Itālijā sociālais darbinieks palīdz vecāka gadagājuma cilvēkiem sadarbībā ar citiem 

speciālistiem, kas atbild par veselības aprūpi un sociālo aprūpi. Dzīvojamās mājās sociālo 

darbinieku uzdevums ir veidot savstarpējas attiecības un iesaistīties ikdienas norisēs. Lai 

kļūtu par asistentu gados vecākiem cilvēkiem, universitātē ir iespējams studēt sociālo 

palīdzību, gerontoloģiju vai geriatriju vai pamatlīmenī apmeklēt sociālās un veselības 

aprūpes kursus. Intervijās jautāti par to, kādām ir jābūt sociālā darbinieka galvenajām 

prasmēm, respondenti atzina, ka tā ir iejūtība, uzkausīšana un godprātīga darba veikšana. 

Darbs ar vecākā gadugājuma cilvēkiem ir komplicēts, tādēļ to nevar darīt visi. Šajā darbā  

nepieciešams radošums, iespēju saskatīšana katrā situācijā, labas  organizatoriskās 

prasmes, darbs komandā, lai senioriem  piedāvātu arvien labāku dzīves kvalitāti. 

Lai Grieķijā strādātu tādā profesijā kā sociālais darbinieks, nepieciešama Veselības 

ministrijas atļauja, ko tā piešķir pēc augstskolas absolvēšanas, kurā studēta kāda no 

sociālā darba mācību programmām. Tāpat profesionālo izaugsmi var veicināt dažādos 

kursos, semināros un konferencēs, pieredzes un prakses apmaiņā ar kolēģiem citās 

iestādēs, kā arī aktīvi pašam darbojoties savā jomā. Visi sociālie darbinieki, kas piedalījās 

Grieķijas fokusa grupā, sacīja, ka cenšas noturēt savus seniorus pēc iespējas ilgāk aktīvus, 

motivētus un ieinteresētus par dzīvi. Tas nav viegli, jo darbiniekam ir jābūt radošam, jāspēj 

uzklausīt klientu vajadzības, jāspē radīt droša uzticības vide, jāizrāda pacietība un mīlestība 

pret vecajiem cilvēkiem. No personiskā viedokļa kritiska domāšana un pašnovērtējums ir 

būtiski profesijas aspekti.   

 

Problēmas un izaicinājumi 
 

Protams, sociālie darbinieki, kas strādā ar vecāka gadagājuma cilvēkiem, saskaras ar 

būtiskām grūtībām, veicot savu darbu. Vispārīgi runājot, 27eni pasaulē trūkst veselības 

aprūpes darbinieku. Pasaules Veselības organizācija 2016. Gada dokumentā “Veselības 

darbaspēka prasības universālam veselības nodrošinājumam un ilgtspējīgas attīstības 

mērķi” informē, ka līdz 2030. Gadam veselības aprūpes darbaspēka trūkums būs aptuveni 
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14,5 miljoni. Pieaugušo sociālās aprūpes jomā strādājošo  personālu ietekmē sabiedrības 

sociālās aprūpes vērtību trūkums un nesamērīgs atalgojuma līmenis. Kā nākamais 

negatīvais apstāklis ir nepietiekams mācību un papildu kursu piedāvājums sociālās 

aprūpes darbiniekiem, kā arī ierobežotais finanšu trūkums inovatorisku aktivitāšu ieviešā 

aprūpes centros. Izmantojot fokusgrupu intervijas un anketas, ko aizpildīja 

aprūpes/sociālie darbinieki un brīvprātīgie, kas strādā ar gados vecākiem cilvēkiem, tika 

noskaidrots, ka tikai nedaudziem trūkst informācijas par apmācību iespējām, kas 

fokusētas uz veco cilvēku izolācijas un vientulības mazināšanu.  

Savukārt Apvienotajā Karalistē visi mājas aprūpētāji, kas piedalījās fokusgrupā, nezināja 

par viņiem pieejamajām mācību iespējām, kas saistītas ar vecāka gadagājuma cilvēku 

izolāciju un kas būtu noderīgas viņu ikdienas darbā, inicējot jaunas aktivitātes vecajiem 

ļaudīm. Viņi vēlas gūt jaunas zināšanas, lai savu darbu pansionātos veiktu vēl labāk un 

interesantāk aprūpes centru iemītniekiem. Tāpat viņi norādīja, ka viņus interesē 

bezmaksas vai valsts apmaksātas mācības, jo viņu alga ir parāk maza, lai no tās atlicinātu 

naudu mācībām. Arī finansiālais aspekts ir viens no tiem, kas kavē dažādu jaunu aktivitāšu 

ieviešanu aprūpes centru ikdienā.  

Arī Francijā sociālajiem darbiniekiem trūkst kopīgas informācijas par apmācību iespējām. 

Lielākā daļa intervēto darbinieku nezināja, ka ir apmācības, kas vērstas starppaaudžu 

aktivitāšu virzienā. Daži no viņiem uzskatīja, ka tās ir pavisam ikdienišķas aktivitātes 

senioriem, kuru organizēšanai nav nepieciešami kursi, piemēram, tā ir kopīga dziedāšana 

vai ēdiena gatavošana. Citi respondenti norādīja, ka viņu darba prioritāte nav mūžizglītība 

darbā ar vecajiem cilvēkiem, bet gan zināšanu papildināšana geriatrijas virzienā. Vēl viņi 

minēja, ka piedāvātās un pieejamās mācības galvenokārt domātas tiem darbiniekiem, kas 

strādā  ar visneatkarīgākajiem vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri ir pašpietiekami un spēj 

darboties dažādās darba grupas un interešu pulciņos. Tāpat kā respondenti citās 

partnervalstīs, arī Francijas pārstāvji atzīmēja, ka lai noorganizētu labas un jēgpilnas 

aktivitātes senioriem, nepieciešami papildu naudas līdzekļi, kuru visbiežāk trūkst.  

Latvijā zināšanas un prasmes tiek regulāri palielinātas un pilnveidotas dažādos semināros 

un kursos, cik vien iespējams. Piemēram, pandēmijas 28enior iztaujātie sociālās aprūpes 

darbinieki ir saņēmuši plašu tiešsaistes apmācību programmu par galvenajām veco 

cilvēku izolācijas problēmām un kā tās risināt. 

Viņi apgalvo, ka ir informēti par virkni aktivitāšu un 28enior integrācijas iespējām centros, 

kur viņi strādā, un darbinieku vadība vienmēr ir atbalstījusi jaunas aktivitātes. Tāpat kā 
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citās valstīs, sociālo darbinieku vidū pastāv problēmas, kas saistītas ar izmaksām un darba 

pārslodzi. 

Darba slodze ir jautājums, kas ir aktuāls arī Austrijā. Slimnīcās un aprūpes centros parasti 

trūkst darbinieku. Nemitīgās darbinieku rotācijas, pienākošies atvaļinājumi, slimības lapas 

un atalgojuma samazināšanās pasliktina to centros strādājošo noslodzi, kas ne vienmēr 

izmanto visu sev pienākošos sociālo atbalstu un strādā vairāk nekā to prasa pienākumi. 

Veselības aprūpes speciālistiem (gandrīz) vienmēr ir pārāk zems atalgojums. Psiholoģiskā 

un fiziskā spriedze ir vēl viens svarīgs jautājums, jo aprūpētājiem jāspēj tikt 29eni gan ar 

savu garīgo, gan fizisko stresu. 

Attiecībā uz vecāka gadagājuma cilvēku aprūpi Itālijā būtiska problēma ir publiskā atbalsta 

sadrumstalotība, ko nodrošina dažādas struktūras, kas nav savstarpēji koordinētas (Gori, 

2021). Jāpiebilst, ka finansējuma trūkst 29enio valstīs: zemais budžets aprūpes centros 

ierobežo aktivitātes senioriem un liedz izaugsmi tur strādājošajiem. Vēl viena Itālijas 

problēma ir valsts veco ļaužu aprūpes uzraudzības sistēmas vājums un atbalsta 

pakalpojumu trūkums, kas palīdzētu vecāka gadagājuma cilvēkiem atrast jaunu 

integrācijas veidu ar jaunajām paaudzēm (NNA, 2021). Aptaujātie sociālie darbinieki nebija 

informēti par apmācību iespējām par sociālo iekļaušanu un starppaaudžu mācīšanos un 

piekrita, ka pieejamās aktivitātes ir ierobežotas. Tomēr viņi jūtas kolēģu un aprūpes 

vadības atbalstīti, ierosinot jaunas aktivitātes, kuras, ja tās uzskata par lietderīgām, 

iespējams īstenot.  

Sociālie darbinieki no Grieķijas norādīja par motivācijas trūkumu starp kolēģiem un 

vadītājiem, kuri bieži vien darbu dara “mehāniski”, nedomājot par inovācijām vai jaunu 

pakalpojumu ieviešanu, kā arī neveicot papildu pasākumus, kas varētu uzlabot 29enior 

ikdienu. Šis motivācijas trūkums Grieķijas darbiniekos saistāms galvenokārt ar 

finansējuma trūkumu, kas, savukārt, rada personāla resursu trūkumu un ierobežo 

pasākumu un iniciatīvu īstenošanu. Piedāvāto apmācību klāsts ir mazs, tāpēc zināšanu un 

jaunu ideju meklēšana ir katra paša ziņā. Respondenti atzina, ka viņi nav informēti par 

apmācību piedāvājumu sociālās integrācijas jomā, izmantojot starppaaudžu aktivitātes, 

izņemot neliela mēroga aktivitātes, ko piedāvā NVO. Ir skaidrs, ka sociālās aprūpes jomā 

ir nepieciešamība pēc jaunām apmācību programmām, kā ārī pēc pašiem darbiniekiem.  

Fokusgrupu dalībnieki Grieķijā īpaši norādīja uz nepieciešamību pēc apmācības medicīnas 

jautājumos, personīgās attīstības jautājumos un administrācijas prasmēs: no viņu 
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personiskā viedokļa kritiska domāšana un pašnovērtējums arī it būtiski aspekti, papildu 

tam, lai atrastu veidus, kā sevi pasargāt no profesionālās izdegšanas. 

Citas izplatītas problēmas, ar kurām saskaras profesionāli un neprofesionāli aprūpētāji, ir 

spēja nodrošināt individuālu pieeju katram klientam, emocionālā izdegšana, spēja iesaistīt 

aktivitātēs tuviniekus, zināšanas par smagiem garīgiem traucējumiem. Situāciju saasina 

Covid-19 pandēmija. Ierobežojumi ir skāruši sociālos darbiniekus gan psiholoģiski, gan 

profesionāli, jo viņi nevar ieplānot aktivitātes saviem klientiem, kas raisa rutīnas 

iestāšanos kā darbos, tā domāšanā.  
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LABĀS PRAKSES PIEMĒRI 
 

Kā pierādījumu tam, ka sociālās integrācijas pasākumiem ir pozitīva ietekme gan uz vecāka 

gadagājuma cilvēkiem, gan uz jauniešiem/bērniem, kas piedalās aktivitātēs, projekta 

partnervalstīs ir daudzi labas prakses piemēri, kas vērsti  uz to, kā samazināt vecāka 

gadagājuma cilvēku izolāciju un atbalstīt viņu sociālo integrāciju. Šādi piemēri Apvienotajā 

Karalistē, Francijā, Austrijā, Latvijā, Itālijā un Grieķijā. Šī prakse ir saistīta ar tādiem 

tematiem kā  “stāstu stāstīšana”, “paaudžu mācīšanās”, “spēles/spēlēšanās”, “vecāku 

cilvēku sociālās līdzdalības uzlabošana”, un katra no tām ilustrē aktivitātes īstenošanas 

kontekstu, mērķi, kādas vajadzības tiek risinātas, tiek parādīta izmantotā pedagoģiskā 

pieeja, izaicinājumi un problēmas, noslēgumā sniedzot noderīgas atsauces tēmas 

padziļināšanai. To visu esam iekļāvuši šajā nodaļā.  

Tālāk šajā ziņojumā piedāvājam ieskatu katras projektā iesaistītās valsts labās prakses 

piemēros.  

  

Apvienotā Karaliste 

Nosaukums “Paaudžu apvienošana”  

Īstenošanas 
konteksts 

Stundu nodarbības notiek 13 aprūpes namos visā Vorčesteršīrā, 
Apvienotajā Karalistē, kur ik pēc divām nedēļām līdz 12 bērniem 
no 10 vietējām pirmsskolām un bērnudārziem apmeklē iestādes, 
lai piedalītos kopīgās nodarbībās ar cecajiem ļaudīm. 

Mērķis/ 
mērķauditorija 

Aprūpes namu iemītnieki 

Risinātās vajadzības Cīņa pret vientulību un izolāciju, mijiedarbība un starppaaudžu 
attiecības un mācīšanās. 

Prakses apraksts Galvenās nodarbības ietver unikālu interaktīvas stāstīšanas un 
teātra spēles mijiedarbību. Katras sesijas pamatā ir oriģināls 
stāsts, piemēram, “Vai redzi, kā mēs esam piesārņojuši jūru?”, 
kurā cilvēki iejūtas delfīna lomā, kas dzīvo jūrā.kas pilna ar 
atkritumiem. 



 

32 
 

Izmantotā 
pedagoģiskā pieeja 

Bērni sēž vienā aplī, bet otru apli (ārējo) veido seniori. Tad bērni 
iedomājas, ka ir delfīni, bet vecie ļaudi - jūra un jūras viļņi. Fonā 
skan kāds no 1940. un 1950. gadu mūzikas ierakstiem, kas vilina 
gados vecākos atcerēties šo laiku un dungot līdzi dziesmām.  

Izaicinājumi un 
inovācijas 

Dažos gadījumos lielākais izaicinājums ir nogādāt bērnus no 
bērnudārza uz aprūpes namiem, un dažkārt ir jāmaksā par 
mentora pakalpojumiem. Tomēr ieguvumi ir nepārprotami. 

Noderīgas saites 
(laba prakse un citi 
rezultāti) 

Joining Generations with Imagination | Debutots 

www.debutots.co.uk 

  

 

Citi labās prakses piemēri Apvienotajā Karalistē: 

• Aktivitāte “Sapulcēties, mācīties kopā un  augt kopā” kopā pulcēja 15 gados vecus 

cilvēkus, kuru diagnoze ir demence un kuri cieš no izolācijas vai depresijas, un 

pirmsskolas vecuma bērnus, lai atraktīvi pavadītu kopā laiku.  Vairāk informācijas: 

ttps://downshallprimary.co.uk/redbridge/primary/downshall/arenas/websiteconte

nt/web/digbrochurev3-sept20192(1).pdf 

• Veco ļaužu apvienība. Tās uzdevums ir apmācīt un atbalstīt jauniešus, kuri vēlas 

pamest skolu, ka izglītība ir prioritāte; piedāvāt dažādas starppaaudžu aktivitātes, 

kurās jaunieši kopā ar gados vecākiem cilvēkiem interesanti un saturīgi pavada 

brīvo laiku, kā arī par to stāstīt sabiedrībai.  Vairāk informācijas šeit: 

https://education.gov.scot/improvement/documents/cld32-olds-cool-ip.pdf 

• Kustība, kas atbalsta veco cilvēku un jauniešu sadzīvi: daudziem vecajiem ļaudīm ir 

lieli dzīvokļi vai īpašumi, bet viņi dzīvo vieni. Lai rastu abpusēji labu risinājumu, vecie 

cilvēki izīrē daļu dzīvojamās platības, bet jaunieši pateicībā par to atbalsta vecos 

cilvēkus. Vairāk informācijas šeit:  https://www.stmonicatrust.org.uk/national-

intergenerational-week/homeshare-uk-case-study 
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Francija 

Nosaukums "Paaudzes un kultūras" 

Īstenošanas 
konteksts 

Aktīva darbošanās kādā Ziemeļfrancijas kopienā, kur cilvēki 
iesaistījās starppaaudžu aktivitātēs un solidaritātes iniciatīvās 

Mērķis/ 
mērķauditorija 

Izolēti veci cilvēki 

Risinātās vajadzības Veco cilvēku izolācija s problēmas risināšana, kuri dzīvo 
privātmājās un ir vientuļi  

Prakses apraksts 
Galvenie uzdevumi: 1)radīt aktivitātes, kas veido saikni starp 
dažāda vecuma un dažādas kultūras cilvēkiem, kā  mērķis ir  
nodrošināt sadarbības ilgtspējību; 
2)organizēt jauniešu izmitināšanu tajos mājokļos, kuros parasti 
dzīvo izolēti vecāka gadagājuma cilvēki; 
3)sniegt ieguldījumu starppaaudžu jomā strādājošo profesionāļu 
prasmju attīstībai, organizējot praktisku pieredzes apmaiņu starp 
šiem speciālistiem. 

Izmantotā 
pedagoģiskā pieeja 

Daudzdimensiju pieeja. 

Izaicinājumi un 
inovācijas 

Vecāka gadagājuma cilvēku aktīva iesaiste nav vienkārša.  

Noderīgas saites 
(laba prakse un citi 
rezultāti) 

https://www.generationsetcultures.fr/ 

  

Citi labās prakses piemēri Francijā: 

• COV ON lietotne: dzīve multimediju pasaulē ir sarežģīta īpaši vecajiem cilvēkiem. 

Tādēl izveidota lietotne, kas pat vecajiem cilvēkiem nesagādā problēmas ziņot par 

savām vajadzībām atbildīgajiem dienestiem. Vairāk informācijas šeit:  

https://www.cov-on.eu/ 
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• Aktivitāte “Lasām kopā!” ir valsts iniciēta programma lasīšanas un paaudžu 

solidaritātes veicināšanai https://www.lireetfairelire.org/ 

• “Divas minūtes kopā” ir starppaaudžu spēle, lai stiprinātu cilvēku savstarpējās  

attiecības, stimulētu pozitīvām sarunām. Šo iniciatīvu uzsāka Raphaëlle de Foucauld 

Latvija 

Nosaukums “Mana Kopiena 2020” (2018.-2021).” 

Īstenošanas 
konteksts 

Projekta pamatā ir jaunu inovatīvu metožu un pieeju izstrāde, kas 
veicinātu digitālās prasmes un kultūras mantojuma izpēti 
senioriem un mazākaizsargātajiem cilvēkiem ar zemām 
digitālajām prasmēm. 

Mērķis/ 
mērķauditorija 

Pašvaldības iedzīvotāji-seniori, kuri saskaras ar zemām 
digitālajām prasmēm un sociālo izolāciju. 

Risinātās vajadzības Projekta mērķis - risināt problēmas, kas saistītas ar zemām 
digitālajām prasmēm, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi iekļautos 
sabiedrībā, mazinātu izolētību un veicinātu socializāciju un 
aktivizētu pilsonisko līdzdalību.  

Prakses apraksts Pasākumi mācībās iesaistītajiem.   

Dalība 30 stundu mācībās par digitālajām prasmēm un 
kopetencēm, tās pilnveidojot praktiskās mācībās “Iepazīsti 
novada kultūras vēsturi: klausies, stāsti un radi stāstus”. Pēc to 
apgūšanas katrs dalībnieks patstāvīgi sagatavoja 2-3 minūšu 
garu video stāstu publicēšanai sociālajos medijos. Mācību laikā 
dalībnieki pilnveidoja savas zināšanas vietējās kultūrvēstures 
jomā, ieguva iemaņas, kā sagatavoties intervijai un intervēt 
cilvēkus, kā veidot video sižetu, izmantojot Movie Maker 
programmu.  

 Izvērtējot šo mācību kursu, vairāki dalībnieki atzina, ka iegūtā 
informācija ir noderīga un tagad palīdz viņiem labāk orientēties 
mūsdienu mediju un digitālajā pasaule. Kā vienu no ieguvumiem 
dalībnieki uzskata video veidošanu pašu spēkiem, kas ir 
iespējama gan ar viedtālruņa, gan datora palīdzību. Apmācību 
noslēgumā dalībnieki izteica ierosinājumus, ko viņi vēlas uzzināt 
nākotnē: informācijas meklēšana tiešsaistē, sociālo mediju 
darbs, drošība internetā. 
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Izmantotā 
pedagoģiskā pieeja 

Stāstu stāstīšanas (story telling) metode 

Izaicinājumi un 
inovācijas 

Inovācija - mācīt gados veciem cilvēkiem jaunas prasmes un 
kompetences, kuras var izmantot ikdienā, uzlabojot 
komunikācijas prasmes un paaugstinot cilvēku pašapziņu. 

Noderīgas saites 
(laba prakse un citi 
rezultāti) 

https://www.facebook.com/My-Community-2020-
893155357540688/ 

  

Citi labās prakses piemēri, kas īstenoti Gulbenes novadā, Latvijā: 

• Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā 

(2017.-2023.)”. Projekta mērķis ir uzlabot veselības veicināšanas pakalpojumu 

pieejamību Gulbenes novada iedzīvotājiem, īpaši tiem, kuri pakļauti teritoriālas, 

nabadzības un sociālās atstumtības riskam. 

• Brīvprātīgā darba projekts "Vietējie un starptautiskie aktīvie seniori (2017. - 2019.). 

Projekta mērķis - dot jaunu impulsu cilvēkiem, kas vecāki par 50 gadiem, iesaistīties 

brīvprātīgajā darbā, izskaidrot tā būtību, motivēt viņus piedalīties dažādās 

aktivitātēs un iziet sabiedrībā. 

• Pašapziņas veicināšanas projekts “Silver Sharing Initiative” (2015. – 2017.) Projekta 

mērķis - palielināt vecāka gadagājuma cilvēku līdzdalību mūžizglītībā un mazināt 

vecuma diskrimināciju, izmantojot novatorisku neformālās izglītības metodiku.  
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Austrija 

Nosaukums Tiekamies ar bērnudārza “Purz`lbaum” audzēkņiem 

Īstenošanas 
konteksts 

Bērnudārzs "Purzelbaum" atrodas netālu no Hecendorfas 
pansionātā Vīnē. Kopīgas aktivitātes bagātina gan bērnus, gan arī 
veco ļaužu mājas iedzīvotājus. Tās ir kopīgas aktivitātes, piem.,  
vingrošana, rokdarbi, ekskursijas, festivāli, kas vieno paaudzes.   

Mērķis/ 
mērķauditorija 

Abas iesaistītās paaudzes gūst labumu no projekta: savstarpējā 
tolerance un cieņa tiek praktizēta caur ikdienas aktivitātēm.  
Bērni piedzīvo daudz mīlestības un uzmanības no vecāka 
gadagājuma cilvēkiem - viņi mācās no viņiem un arī kļūst viņiem 
mīļi. Bērni dod senioriem daudz prieka un vitālās enerģijas. 
Pieredze rāda, ka, īstenojot starppaaudžu sadarbību realitātē, 
tiek gūta jēgpilna sinerģija un  notiek zināšanu nodošana no 
vienas paaudzes nākamajai. Tas nozīmē dzīves kvalitātes 
palielināšanos visiem iesaistītajiem. Sdraudzēšanās notiek 
pakāpeniski, un tos rūpīgi uzrauga aprūpētāji, animatori, 
ergoterapeiti un brīvprātīgie, kā arī paši Purz`lbaum bērni. 
Bērniem un senioriem patīk būt kopā. Visi iesaistītie mācās 
izturēties viens pret otru ar izpratni un savstarpēju cieņu. 

Risinātās vajadzības Bērni un vecāka gadagājuma cilvēki veido mūsu sabiedrības 
mazākaizsargāto grupu.  Tāpēc ir svarīgi cienīt vecāka 
gadagājuma cilvēkus un viņus neatstumt, vienlaikus ņemot vērā  
bērnu vajadzības un intereses. Dažādu paaudžu dažādais dzīves 
veids un ritms mazina saskarsmi starp bērniem un vecvecākiem 
- jaunākajai paaudzei bieži vien nav laika parunāties ar 
vecākajiem cilvēkiem.  Zināms, ka daudzi cilvēki vecumā zaudē 
kontaktu ar jaunākiem cilvēkiem, jo dažādu paaudžu cilvēki vairs 
nedzīvo zem viena jumta. Jaunās ģimenes dzīvo savu dzīvi. Tāpat 
tas notiek ar vecajiem cilvēkiem. Tāpēc ideja par starppaaudžu 
sadarbību ir pašsaprotama un pat aizraujoša: sanākot kopā, 
rotaļājoties kopā, vingrojot, nodarbojoties ar rokdarbu 
darināšanu, dziedot un svinot, vai vienkārši baudot un sajūtot 
dzīves prieku, ir lieliska iespēja sadarbības stiprināsanai. 
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Prakses apraksts Bērnu grupu "Purz`lbaum" apmeklē bērni no 12 mēnešu vecuma 
un grupā ir  līdz 14 bērniem. Viņi dzied, dejo, glezno, spēlējas un 
atpūšas klusajās stundās. Praktiskais starppaaudžu darbs ar 
bērniem un veciem cilvēkiem parādīts nākamajā piemērā. Rotaļu 
grupa ierodas  pensionāru daudzdzīvokļu mājā, un tas vien  ir 
piedzīvojums kā bērniem, tā vecajiem cilvēkiem. Rīta cēliena laikā 
notiek kopīgas aktivitātes ar vecajiem cilvēkiem. Grupas parasti 
ir sadalītas. No pieredzes secināts, ka mazas grupas, kurās ir 
tikai 7 bērni, parasti ir harmoniskākas gan pašiem bērniem, gan 
vecajiem cilvēkiem. Viņiem ir pieejamas plašas telpas, piemēram, 
sporta zāle, darba telpa, semināru telpa, dārzs un ērta viesistaba 
pansionāta pirmajā stāvā, kas ļauj strādāt šādās grupās. 
Aktivitātes ar vecākā gadagājuma cilvēkiem ir regulāra ikdienas 
rutīnas sastāvdaļa. Dienas programmas ietvaros tiek veiktas 
šādas aktivitātes: rokdarbu stunda, pastaiga, gleznošanas seansi, 
atjautības spēles, darbs Montesori grupā, stāstu stāstīšana (arī 
no pagātnes), tad seko kūku cepšana, sautētu ābolu vārīšana u.c. 
Dažkārt aktivitātes ietver dzimšanas dienas svinības, kuru 
gaviļnieki ir sākot no viena gada vecuma līdz pat 110 gadiem, ir 
kopīgas pusdienas, tad ir laiks vingrošanai, skriešana, bumbas 
spēlēšanai un darbiem dārzā. Savukārt gadskārtu svētku 
sinēšanai piederas Lieldienu olu krāsošana, laternu gatavošana, 
Ziemassvētku cepumu cepšana un cits.  

Izmantotā 
pedagoģiskā pieeja 

Holistiskā mācīšanās - dzīves ziņas pieeja no dzimšanas līdz 
sirmam vecumam. Bērnu grupā Purz`lbaum ir iekļautas "Emmi 
Pikler", "Montessori", "Waldorf" un "Renate Zimmer" 
pedagoģiskās pieejas.  

Izaicinājumi un 
inovācijas 

Saziņa starp bērniem un pansionāta iemītniekiem notiek soli pa 
solim.  Sdarbība ir brīvprātīga un balstās uz savstarpējo cieņu. 
Tās fokuss ir vērsts tieši uz šīm dzīves un cilvēciskajām vērtībām.   

Noderīgas saites 
(laba prakse un citi 
rezultāti) 

https://www.kindergruppe-purzlbaum.at/das_projekt.php 

  
Citi labās prakases piemēri pieredzes Austrijā 

• “Haus der Generationen” – “Paaudžu māja”. Šī organizācija palīdz mijiedarboties 

visām paaudzēm, tajā skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, mazinot vecāka 

gadagājuma cilvēku izolāciju. Vairāk informācijas šeit: 

https://www.hausdergenerationen.at/  
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• "Moving Generations". Projekts, kura pamatā ir inovatīva pieeja, kas apvieno jaunus 

un vecus cilvēkus. Galvenais – saliedēt abas mērķa grupas – vecāka gadagājuma 

cilvēkus un bērnus. Vairāk informācijas šeit:  

https://gesundheitsziele.wien.gv.at/generationen-bewegen/ 

• “Haus im Leben” - dzīve specializētā kopienas mājā, kas paredzēta visām paaudzēm. 

Tā atšķiras no parastajiem senioru palīdzības dzīvokļiem, jo visas paaudzes dzīvo 

zem viena jumta un atbalsta viena otru. Vairāk informācijas šeit:  

https://www.hausimleben.at/ 
  

Itālija 

Nosaukums Senioru bagātība 

Īstenošanas 
konteksts 

Projekts “Senioru bagātība” ir projekta “Senioru novecošana 
sabiedrībā” turpinājums. Tā mērķis ir veicināt aktīvas 
vecumdienas, iniciējot konkrētākus pasākumus, lai stiprinātu 
vecāka gadagājuma cilvēku ekonomisko un sociālo potenciālu, 
gan atbalstītu viņu prasmju izaugsmi, vērtīgāko nododot jaunajau 
paaudzei.  

Mērķis/ 
mērķauditorija 

Vecāka gadagājuma cilvēki +50; ieinteresētās personas; politikas 
veidotāji 

Risinātās vajadzības Projekta pamatā:  

• nodrošināt to prasmju un kompetenču pilveidošanu gados 
vecākajiem cilvēkiem, kas viņiem ļauj konkurēt darba 
tirgū; 

• veicināt senioru integrāciju, dodot viņiem sabiedriski 
nozīmīgus darbus, piemēram, brīvprātīgais darbs dažādos 
pasākumos;  

• stiprināt vietējās/reģionālās iestādes, lai tām būtu svarīga 
loma jaunu sadarbības formu iniciēšanā starp izglītības, 
uzņēmējdarbības un pilsoniskās sabiedrības sistēmām.  
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Prakses apraksts Projekta uzdevums ir pēc iespējas vairāk darba tirgū iesaistīt 
vecākā gadagājuma cilvēkus.  

Projekta mērķis - rast efektīvus risinājumus novecošanas 
negatīvo seku mazināšanai, nostiprinot senioru (50+) pozīcijas 
gan vietējā darba tirgū, gan Eiropas sabiedrībā kopumā.  

Izmantotā 
pedagoģiskā pieeja 

Apmācību programma valsts un privātajiem darba devējiem; e-
mācību ieviešana.  

Izaicinājumi un 
inovācijas 

Izglītības modeļu kartēšana un testēšana, kas pielāgota 
senioriem. 

Potenciālo darba vietu identificēšana/ atrašana vecākā 
gadagājuma cilvēkiem.  

Juridisko, administratīvo un finansiālo šķēršļu 
pārvarēšana/mazināšana. 

Metožu un pieeju izstrāde izglītības programmām, lai tajās 
iesaistītu seniorus. 

Tādu darbību īstenošana, kas maina mērķa grupas pašapziņu un 
sabiedrības attieksmi pret vecākajiem iedzīvotājiem. 

Noderīgas saites 
(laba prakse un citi 
rezultāti) 

https://www.seniorcapital.liguria.it/  

https://www.seniorcapital.liguria.it/il-progetto/risultati 

 

Citi labās prakses piemēri Itālijā 

• Pieredzes stāsti, kuru mērķis ir meklēt un identificēt cilvēkus, kas pārstāv un 

pārzina  senos amatus un tradīcijas un ir gatavi ar pieredzi dalīties. Šī cilvēku grupa 

kļust par lektoriem mācībās tieši jaunajai paaudzei. Vairāk informācijas šeit:  

http://www.ausermarche.it/ 

• Iniciatīva, kas veicina starppaaudžu sadarbību, mazinot vecāka gadagājuma cilvēku 

izolāciju un sašaurinot digitālo plaisu starp paaudzēm. Vairāk informācijas šeit:  

https://it-it.facebook.com/pg/centrosociale.elleradicorciano/posts/ 

• Iniciatīva, kas paredz brīvā laika pavadīšanas telpu ierīkošanu, kurās laiku var 

pavadīt kā bērni, tā seniori. 
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Grieķija 

Nosaukums “Bridge Game Jam & Bridge Plus” 

Īstenošanas 
konteksts 

Noorganizēts pasākums, kura laikā radītās metodikas un pieejas, 
pēc tam izmantotas slimnīcās, pansionātos, aprūpes namos.  

Mērķis/ 
mērķauditorija 

Pacienti ar demenci, gados vecāki cilvēki, pieaugušie, aprūpētāji 
un profesionāļi, kas strādā struktūrās ar gados vecākiem 
cilvēkiem. 

Risinātās vajadzības Sociālā iekļaušana, izpratnes veicināšana par demenci, vecāka 
gadagājuma cilvēku sociālā līdzdalība, paaudžu solidaritāte. 

Prakses apraksts BRIDGE GAME JAM ir pasākums, kura mērķis ir informēt un 
veicināt izpratni par demenci, veicināt mijiedarbību, izveidojot 
spēles/instrumentus, kas ir piemēroti demences slimnieku 
prasmju stiprināšanai un vecāka gadagājuma cilvēku 
socializācijai. Tā ir unikāla iespēja jauniem un veciem cilvēkiem, 
kā arī pētniekiem, aprūpētājiem un pacientiem mijiedarboties, 
izklaidēties, spēlēt un radīt priekšnoteikumus labākai dzīvei 
nākotnē. Dalībnieki tika informēti par jautājumiem, kas saistīti ar 
demenci, pacientu aprūpi, pacientu saziņu un to lomu. Pacienti ar 
demenci, viņu aprūpētāji un speciālisti radoši sadarbojās, radot 
inovatīvas spēles un citas aktivitātes. Jaunieši sadarbojās ar 
speciālistiem, pacientiem un aprūpētājiem, pētīja jaunas 
profesionālās un radošās pieejas.   

BRIDGE PLUS ir pasākuma Bridge Game Jam turpinājums, 
iesaistot demences pacientus un  gados vecākos cilvēkus, kuri 
dzīvo vai strādā tādās struktūrās kā slimnīcas, pansionāti, veco 
ļaužu aprūpes centri un īpašās aprūpes centri,  sniedzot iespēju 
tikties un darboties senioriem, jauniešiem, skolēniem un 
studentiem. Jaunieši tika informēti par veco cilvēku problēmām, 
taču viņi neizbijās un neizvairījās, bet draudzīgi un ieinteresēti 
sadarbojās, kopā saturīgi pavadot brīvo laiku.  
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Izmantotā 
pedagoģiskā pieeja 

Mācīšanās darot, darbs grupās, prezentācijas. 

Izaicinājumi un 
inovācijas 

Tā bija pirmā reize, kad Grieķijā tika īstenota paaudžu sadarbības 
aktivitāte, iesaistot konkrētas grupas, lai atvieglotu ikdienas 
darbu un ritmu aprūpec centrā, vienlaikus veicinot vecāka 
gadagājuma cilvēku sociālo līdzdalību. Galvenais rezultāts ir tas, 
ka tika radīta vide un apstākļi, lainsatiktos un komunicētu 
dažādas paaudzes. 

Noderīgas saites 
(laba prakse un citi 
rezultāti) 

Visas izveidotās spēles ir pieejamas Alcheimera slimības un 
saistīto traucējumu Chalkida vietnē (diemžēl tikai grieķu valodā) 
https://www.alzheimer-chalkida.org 

  

Citi labās prakses piemēri Grieķijā 

• “Zināšanu brīvprātīgie” ir digitālo zināšanu apmācības programma vecāko klašu 

skolēniem un senioriem, kas ir  60 gadus veci vai vecāki. Skolēni iejūtas skolotāju 

lomā, mācot digitālās prasmes senioriem. Apmācību programmas mērķis - mazināt 

tā dēvēto digitālo starp paaudzēm. Vairāk informācijas šeit: 

https://www.50plus.gr/en/services/%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE

%BD%CF%84%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7%CF%82-2012-2014/ 

• “Jaunie (4-15) un vecie (65 +) rada viens otram” ir Grieķijas Bērnu muzeja un NVO 

ANTAMA tiešsaistes iniciatīva par paaudžu solidaritāti, radošu jūtu izpausmi, cīņu 

pret vientulību. Vairāk informācijas par Grieķijas bērnu muzejs https://www.hcm.gr, 

NVO ANTAMA mājaslapa: https://antama.gr 

• Pirmais paaudžu šaha turnīrs ir pirmās noorganizētās paaudžu šaha sacensības 

Grieķijā sadarbībā ar Halandri pašvaldību un TIMA Charitable Foundation atbalstu. 

Vairāk par Halandri šaha klubu:  https://www.halandrichess.gr/ 

Šajā pētījumā atspoguļotie katras valsts labās prakses piemēri apstiprina un definē, kādas 

ir vecāka gadagājuma cilvēku patiesās vajadzības, kas mums kopīgi viņiem būtu 

jānodrošina. Grūtības, ar kurām saskaras katras partnervalsts  vecie cilvēki,  ir līdzīgas: 

vientulība un izolētība, mijiedarbības trūkums, atbalsta trūkums, maz attiecību starp 

paaudzēm un maz mācīšanās iespēju, jo īpaši digitālo prasmju un kompetenču jomā, ko 
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varētu izmantot ikdienas dzīvē. Jāņem vērā arī nepieciešamība pēc sociālās integrācijas, 

nepieciešamība aktīvi piedalīties sabiedrībā un vajadzība bez grūtībām piekļūt 

pakalpojumiem. Veselības veicināšana un slimību profilakse ir pasākumi, kas tiek īstenoti, 

lai nodrošinātu piekļuvi veselības veicināšanas pakalpojumiem, savukārt līdzdalības 

veicināšana dažādās formās ir, piemēram, brīvprātīgajā darbā, lasīšanā, ēdiena 

gatavošanā, spēlēšanā, ir atbalsts, kā mērķis ir mazināt vecāka gadagājuma cilvēku 

sociālās atstumtības risku. Citas svarīgas vajadzības, kas jāņem vērā, ir nepieciešamība 

pēc motivācijas, pašapziņas un pašcieņas, lai parādītu sabiedrībai un pašiem vecāka 

gadagājuma cilvēkiem, ka viņi ir cienīgi un noderīgi sabiedrībai. 
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SECINĀJUMI 
 

Fakts, ka Eiropas iedzīvotāji arvien vairāk noveco, ir neapstrīdams. Tiek prognozēts, ka pēc 

50 gadiem viena trešdaļa Eiropas iedzīvotāju būs vecāki par 65 gadiem. Katrā valstī ir 

pakalpojumi, programmas un iestādes, kas sniedz atbalstu lielam skaitam veco cilvēku, 

nodrošinot viņu vajadzīobas. Vecuma diskriminācija ir nevienlīdzības izpausme, kas 

diemžēl joprojām tiek uzskatīts par normālu un pamatotu gandrīz visās valstīs, un ir 

skaidrs, ka ir nepieciešama adekvāta reaģēšana, lai veidotu veciem cilvēkiem draudzīgu 

sabiedrību. Vecāka gadagājuma cilvēki bieži vien tiek uzskatīti par apgrūtinājumu 

sabiedrībai, jo daudzi no viņiem nespēj veikt ikdienas darbības, viņiem ir kognitīvi 

traucējumi. Arī tad, ja minēto veselības problēmu nav, vecajiem cilvēkiem ir citas, viņiem 

specifiskas vajadzības. Situāciju, tajā skaitā izolētības problēmu ir sasinājusi Covid-19 

pandēmija: gados vecāki cilvēki jūtas vientuļi un izolēti un viņiem šobrīd vairāk nekā jebkad 

ir nepieciešams cilvēciskais kontakts un saziņa ar līdzcilvēkiem. Tāpat ir jaiedarbina 

mehānismi, lai izskaustu stereotipu par gados vecākiem cilvēkiem, norādot uz viņu 

nevarību, pasivitāti un atkarību no citiem. Tā vietā visā sabiedrībā ir jārunā par pozitīvām 

iniciatīvām, aktivitātēm, notikumiem, kas parāda seniorus kā aktīvus, darbīgus un joprojām 

zinātkārus katras kopienas locekļus.  

Veco cilvēku vajadzības ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, un tās ir atšķirīgas: 

nepieciešamība pēc socializācijas, nepieciešamība pēc drošības attiecībā uz veselību un 

finansēm, nepieciešamība pēc pratības, īpaši digitālās, vajadzība pēc vecumam labvēlīgas 

vides, nepieciešamība pēc psiholoģiskā atbalsta, tāpat tās ir estētiskās un garīgās 

vajadzības. Tomēr līdzās minētajām vajadzībām bieži nenovērtējam to, ka vecāka 

gadagājuma cilvēki ir unikāls resurss sabiedrībai, jo viņiem ir bagāta dzīves pieredze un 

zināšanas, ko nodot jaunākajām paaudzēm. Tā ir starppaaudžu sadarbība, kur ieguvēji ir 

visi.  

Apskatot apmācību piedāvājumu sociālajiem darbiniekiem, kuri strādā ar vecākā gadu 

gājuma cilvēkiem, kā arī iedzīvina mūžizglītības idejas vietējā kopienā vai aprupes iestādē, 

jāatzīst, ka piedāvājums ir mazs. Katras iesaistītas puses: sociālās iestādes, aprūpes 

centra, nevalstiskās organizācijas, valsts un pašvaldību struktūru galvenais uzdevums ir 

padarīt vecāka gadagājuma cilvēkus par aktīvu sabiedrības daļu, viņiem atklājot un 
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sniedzot jaunas dzīves vērtības, pastiprinot jēgu laikam, kurā viņi dzīvo, daloties pieredzē 

ar citiem cilvēkiem, apgūstot jaunas lietas, rūpējoties par viņu veselību, motivējot sevī 

attīstīt radošumu un turpināt personīgo izaugsmi. 

Gados vecākie cilvēki bieži vien palaiž garām iespēju pielietot savas zināšanas un prasmes 

pēc aiziešanas pensijā, un izolācija ir galvenā mūsdienu sabiedrības problēma – gan gados 

vecākiem cilvēkiem, kuri dzīvo sociālās aprūpes centros, gan tiem, kas dzīvo savās mājās. 

Ir jāpanāk viņu izolētības samazināšana, nodrošinot finansiālu atbalstu sociālajiem 

centriem un to darbībai, finansējumu paredzot arī dažādu inovatīvu aktivitāšu realizēšanai, 

sociālo darbinieku apmācībai,   starppaaudžu projektiem, sociālās integrācijas iniciatīvām 

un citām aktivitātēm, kas nodrošina  saulainas, aktīvas un jēgpilnas vecumdienas un sniedz 

gandarījumu sociālajā aprūpē strādājošajiem, kas regulāri saņem ekonomisko stimulu no 

darba devēja - valsts vai pašvaldības.   

Šajā procesā obligāti ir jāpiedalās: valsts institūcijām, sociālajiem dienestiem, skolām, 

augstskolām, pašvaldībām, uzņēmējiem. Sabiedrībā jārosina diskusija par visa veida 

sociālā atbalsta iespējām, savstarpējo sadarbību, jaunu koprades modeļu veidošanu. Tam 

ir jābūt dialogam, kurā diskutē un rod risinājumus ikviens iesaistītais un ieinteresētais. 

Sociālā atbalsta sniegšanā ir jāaicina iesaistīties  arī ģimenes, sociālos darbiniekus, 

brīvprātīgos un jauniešus. 

Pētījumā tika fiksēts, ka formālajam un neformālajam aprūpētājam joprojām trūkst 

prasmju un zināšanu mūžizlītības un starppaaudžu jomā. Ņemot vērā veselības aprūpes 

darbinieku trūkumu, ir vajadzīgs papildu finansiālais atbalsts speciālistu algošanai, kas ir 

aktuāla problēma visās projektā iesaistītajās partnervalstīs. 

Ir jāņem vērā, ka ikvienam aprūpes darbiniekam nozīmīgs un nepieciešams ir arī 

emocionālais un psiholoģiskais atbalsts, jo darbs aprūpes sistēmā ar vecākā gadagājuma 

cilvēkiem (formāls, neformāls, brīvprātīgais) ir ļoti smags mentālās  slodzes ziņā, izraisot 

emocionālās izdegšanas risku. 

Paaudžu solidaritātes modelis: “Mērķa -  izveidot saikni starp dažādām vecuma grupām, 

lai sadarbotos, dalītos un savstarpēji bagātinātos - sasniegšana un īstenošana ir palikusi 

kā tikai nedaudzu iesaistīto pušu iniciatīva. Šobrīd tā nav iestrādāta ilgtermiņa stratēģijās 

valsts  institūciju līmenī.” (CSV MARCHE, 2015). Šīs aktivitātes, ko veic skolās, sociālajās 

iestādēs vai brīvprātīgo organizācijās, ir radījušas iespējas emociju, pieredzes un zināšanu 

apmaiņai starp jauniem un veciem cilvēkiem, radot pozitīvu abpusēju ietekmi labklājības, 

zināšanu un sociālās iekļaušanas līmeņa paaugstināšanā. 
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