
 

 
 

 
 

Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse” (RASA) Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Stratēģisko pro-
jektu programmas „Demokrātijas kultūra” ievaros Rīgas pilsētā īsteno projektu „Demokrātijas 
atslēgas - instrumenti digitālās un zaļās mobilitātes veicināšanai” 

Projekta un kampaņas atklāšana 

"Senior, esi digitāls un mobils, iesaisties pilsoniskās aktivitātēs!"  

2021.gada 25.februāris plkst.11:00  
Dalība pasākumā saskaņā ar valstī noteikto epidemioloģisko situāciju  

Darbs norisināsies attālināti ZOOM platformā  

 

PROGRAMMA 

 
Laiks Temats 

10.45 – 11.00 

 

Dalībnieku  pievienošanās attālinātam darbam ZOOM 
platformā  

11.00 – 11.02 

 

 

Ievads 

Senior! Tavas atslēgas kods darbīgai,  pilsoniski aktīvai 
un mobilai dzīvei –  ir digitālās prasmes. Motivā-
cija –  iedvesma – nākotne. 

11.02- 11.10 

 

 LR Tiesībsargs Juris Jansons  

Pandēmijas ierobežoti, bet pilsoniski līdzdarbīgi.  

Pilsoniskās aktivitātes, cilvēktiesības un demokrātijas 
attīstība digitālajā laikmetā.  

11.10– 11.20 

 

Terezija Mackare - biedrības RASA vadītāja  

Projekta „Demokrātijas atslēgas - instrumenti digitālās un zaļās 
mobilitātes veicināšanai” tapšanas motivācija un priekšvēstures 
pieredze.    

11:20 – 11.30 

 

Inese Siliņa – Aktīvo iedzīvotāju fonda vadītāja 

Par Aktīvo iedzīvotāju fondu, senioru  pilsoniskās aktivitātes ie-
spējām un demokrātiskiem  procesiem.  

11.30 – 11.45 Par projekta  „Demokrātijas atslēgas - instrumenti digitālās un za-
ļās mobilitātes veicināšanai” mērķiem, uzdevumiem un aktivitā-
tēm.   

11.45 – 11.50 

 

Rasma Urtāne, dzejniece  
Aktīvais starpbrīdis 
Ar smaidu par nesaprotamo digitālo pasauli un par Covid-19 uz-
likto rāmi visai pasaulei. 
  



 

 
 

 
 

11.50-12.00 Jānis Zaļkalns - gerentologs, profesors  
Vecums nav šķērslis senioram iekļauties digitālajā pasaulē. Latvi-
jas seniora nacionālās īpatnības apgūt jaunas iespējas. 

12.00 – 12.10 

 

Ivars Ijabs – Eiropas Parlamenta deputāts  
Eiropa noveco, seniori digitalizējas. Digitālizācija Eiropas politis-
kajos procesos un Eiropas nākotnes stratēģiskajā prognozēšanā. 

12.10 -12.20 Mārtiņš Kossovičs – Rīgas Domes deputāts  
Senioru līdzdalība, veidojot sabiedrībai atbilstošu pilsētvidi un 
zaļo mobilitāti un iespējas izmantot attālinātos veidus saziņai ar 
pašvaldību.  

12:20 – 12:30 Oto Ozols – apvienības Pilsēta cilvēkiem vadītājs 

 Senioriem draudzīgas pilsētas un senioru iesaistes iespējas. 

12:30 – 12.35 Didzis Meļķis – organizācijas ManaBalss komunikācijas vadītājs 
Pilsoniskās aktivitātes digitālajā pasaulē un pandēmijas laikā 

12:35 – 12:50  

 

Noslēgums  – Jautājumu un atbilžu sesija.  

 

Informācija  – kā iesaistīties projekta aktivitātēs, kur un 
kā saņemt paplašinātu informāciju par  projektu.  

 

 PALDIES PAR UZMANĪBU!  

VESELĪBU, SEKMES UN VEIKSMI !  

 

 
Ar cieņu, 
Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse”  

 

 


