
 

Izmanto savas iespējas Eiropas Savienībā! 
 

„Europe Direct” informācijas centra darbību finansē   

Jelgavas novada pašvaldība un Eiropas Savienība  

1 

“Europe Direct”  
Informācijas centrs Jelgavā 

 

Ziņu lapa  
 2011. gada Nr.12                                 

 

 
 

Aktuāli 2012 ES 

 

2012. gads – Eiropas gads aktīvai novecošanai  

un paaudžu solidaritātei 

 
2012. gads ir pasludināts par Eiropas gadu aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei. Tā ir 

izdevība mums visiem padomāt par to, ka Eiropas iedzīvotāju mūžs ir garāks un veselība saglabājas 
ilgāk nekā agrāk, un apjaust iespējas, ko piedāvā šāda tendence. 

 

Aktīvas vecumdienas var sniegt vairākas iespējas demogrāfiskā sprādziena paaudzei un tiem 
pieaugušajiem, kas brieduma gadus sasniegs pēc kāda laika: 

 palikt nodarbināto rindās un nodot gadu gaitā iegūto pieredzi, 
 turpināt aktīvi darboties sabiedriskajā dzīvē, 
 saglabāt veselību un dzīvot piepildītu dzīvi. 
 

Svarīgi ir saglabāt paaudžu solidaritāti sabiedrībā, kur arvien straujāk palielinās gados vecu 
cilvēku skaits. 

 

Politiķus un citus atbildīgos gaida uzdevums, kas nav no vienkāršajiem: radīt labākas iespējas 
aktīvu vecumdienu pavadīšanai kopumā un gados vecu cilvēku neatkarīgam dzīvesveidam. Lai 
sasniegtu šo mērķi, būs jārisina jautājumi tik dažādās jomās kā nodarbinātība, veselības aprūpe, 
sociālo dienestu pakalpojumi, mācību iespējas pieaugušajiem, brīvprātīgo darbs, mājokļi, informācijas 
tehnoloģijas un transports. 

 

Šis Eiropas gads pievērsīs uzmanību minētajiem jautājumiem, meklējot labākos risinājumus. 
Tomēr pirmām kārtām tas mudinās visus politiķus un citus atbildīgos noteikt mērķus un ķerties pie to 
sasniegšanas. 2012. gadā mēs gaidām ne tikai diskusijas — tam jāsniedz praktiski rezultāti. 
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Kāpēc vajadzīgs Eiropas gads aktīvai novecošanai un paaudžu solidaritātei? 
 

Ļoti bieži uz vecumdienām raugās nevis atzinīgi kā uz personības brieduma 
laiku, bet gan negatīvi — kā uz nepatīkamu stāvokli, kas nomāc pašus cilvēkus un 
traucē sabiedrībai. 

 

Vecu cilvēku skaita palielināšanos daži uzskata par nastu tai paaudzei, kura 
strādā. Tomēr mūsdienās cilvēkiem gados veselība ir krietni labāka nekā senāk. 
Mūslaiku vecie ļaudis ir uzkrājuši vērtīgas zināšanas un pieredzi, no kuras varētu 

mācīties gados jaunākie. 
 

Gadiem ritot, saglabāt aktivitāti — lūk, atbilde uz jautājumu, kā risināt ar novecošanu saistītās 
problēmas. 

 
Ko sauc par aktīvām vecumdienām? 
 
Aktīvas vecumdienas nozīmē: 
 

 cilvēkiem gados pilnvērtīgi piedalīties sabiedrības dzīvē 
 darba iespējas vecākās paaudzes cilvēkiem 
 gados veciem cilvēkiem piedalīties brīvprātīgo darbā (piemēram, pieskatot 

mazbērnus) 
 turpināt neatkarīgu dzīvesveidu, pielāgojot mājokļus, infrastruktūru un transportu, 

kā arī izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas. 
 

Kādi ir Eiropas gada 2012. mērķi? 
 

 Stāstīt par risinājumiem, dalīties labākajā pieredzē, mudināt politikas veidotājus un 
visu līmeņu ieinteresētās personas radīt apstākļus, kas atvieglotu aktīvas 
vecumdienas 

 ES var piedāvāt savu atbalstu tādās jomās kā nodarbinātība, sabiedrības veselība, 
informācijas sabiedrība, transports un sociālā aizsardzība.  

 
 
Par šiem un citiem jautājumiem saistībā ar Eiropas gadu 2012 informācija 
 

http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp?langId=lv 
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Eiropas Savienības prezidentūra  

 
Svarīga loma Eiropas Savienības Padomes uzdevumu veikšanā, tas darbības nodrošināšanā un 

Eiropas Savienības interešu pārstāvēšanā ir prezidentūrai, kas mainās reizi pusgadā. Prezidentūras 
galvenie uzdevumi ir administratīvo un organizatorisko jautājumu risināšanā. Tāpat prezidentūra 
uzņemas iniciatīvu sarunu vešanas procesā, izsakot kompromisa priekšlikumus dalībvalstu diskusijās 
Eiropas Savienības Padomes darba grupās, kā arī pārstāv Eiropas Savienības Padomi sarunās ar 
Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un trešajām valstīm. 

Līdz ar Lisabonas līguma stāšanos spēkā Eiropas Savienības Padomes prezidentūru katrā 18 
mēnešu laikposmā kopīgi nodrošina iepriekšizveidota trīs valstu grupa – „trio” prezidentūra. Katra no 
šīm trim valstīm pēc kārtas pilda Padomes prezidentūras pienākumus sešus mēnešus. Pārējās divas 
valstis palīdz prezidentūrai visu tās pienākumu izpildē, balstoties uz kopīgo programmu un kopīgajiem 
mērķiem un uzdevumiem. Grupas prezidentūra ir būtiska Eiropas Savienības Padomes darba 
konsekvences un pēctecības nodrošināšanai. 2011. – 2012. gada valstu trio ir Polija – Dānija – Kipra 

 
ES prezidējošās dalībvalstis: 
 

 2011. gada 2. pusgads – Polija 

 2012. gada 1. pusgads – Dānija 

 2012.gada 2. pusgads – Kipra 

 2013.gada 1. pusgads – Īrija 

 2013.gada 2. pusgads – Lietuva 

 2014.gada 1. pusgads – Grieķija 

 2014.gada 2. pusgads – Itālija 

 2015.gada 1. pusgads – Latvija 

 2015.gada 2. pusgads – Luksemburga 

 



 

Izmanto savas iespējas Eiropas Savienībā! 
 

„Europe Direct” informācijas centra darbību finansē   

Jelgavas novada pašvaldība un Eiropas Savienība  

4 

“Europe Direct”  
Informācijas centrs Jelgavā 

 

Ziņu lapa  
 2011. gada Nr.12                                 

 

 

2012. gada 1. janvārī ES prezidentūru  

no Polijas pārņem Dānija  
 

Dānija prezidentūras laikā ir noteikusi 4 galvenās prioritātes: 
 Atbildīga Eiropa 
 Dinamiska Eiropa 
 Zaļa Eiropa   
 Droša Eiropa 

15. novembrī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs Briselē tikās ar Dānijas Eiropas lietu 
ministru Nikolaju Vammenu (Nicolai Wammen). Gaidāmās Dānijas ES prezidentūras kontekstā Edgars 
Rinkēvičs izklāstīja Latvijas nostāju ES finanšu jautājumos: Eiropas Komisijas piedāvājums attiecībā uz 
Latvijai plānotajiem kohēzijas un lauksaimniecības tiešmaksājumiem ES 2014.-2020.gada budžeta 
perspektīvā nav apmierinošs un ir jāmeklē risinājums, lai novērstu iespējamos kohēzijas līdzekļu 
samazinājumu, kā arī vēsturiski izveidojušos, netaisnīgi zemos tiešmaksājumus zemniekiem. 

Nikolajs Vammens iepazīstināja Latvijas ārlietu ministru ar prioritātēm Dānijas ES prezidentūrā, 
kas norisināsies 2012. gada pirmajā pusē. Dānija gatavojas pievērst uzmanību tādiem jautājumiem kā 
ekonomiskās un finanšu krīzes un ES valstu parāda problēmas risināšana, tostarp, finanšu disciplīnas 
un ekonomiskās izaugsmes pasākumu – "Eiropas semestra" un t.s. ekonomiskās pārvaldības paketes 
(six-pack) īstenošana. Darba kārtībā atradīsies arī šajā sakarā nepieciešamo ES līgumu grozījumu 
jautājums. 

Nozīmīga vietu Dānijas prezidentūrā ieņems darbs pie ES daudzgadu budžeta, ES 
paplašināšanās, Šengenas zonas attīstības un t.s. zaļās izaugsmes nodrošināšanas. 

Avots: http://www.am.gov.lv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācijas centra darba laiks: 
 

Pirmdien – ceturtdien:    9:00 - 16:00 
Piektdien:                     9:00 - 15:30 
 

Tālrunis: 63012258 

E-pasts: europe.direct@jelgavasnovads.lv  

Mājas lapa: www.edic.jrp.lv 

Adrese: Pasta iela 37, Jelgavā 

 

http://www.edic.jrp.lv/

