
Biedrība

“Rīgas aktīvo senioru 

alianse”

“Alliance of Active 

Senior in Riga”



Mēs nevaram paveikt lielas 

lietas šajā pasaulē. 

Mēs varam tikai izdarīt mazas 

lietas ar lielu mīlestību.

/Māte Terēze/

We cannot do great things in this 

world. We can only do small 

things with great love.

/MotherTerese/



Biedrība apvieno aktīvos un 

darboties gribošus vecākā 

gadu gājuma cilvēkus viņu 

sociāli ekonomisko tiesību 

un interešu aizstāvībai, 

materiālās un garīgās 

labklājības veicināšanai, 

iesaistot tos pilsoniskajās 

aktivitātēs, veicinot viņu 

socializāciju un sociālo 

integrāciju.



Biedrībai ir piešķirts 

Sabiedriskā labuma 

statuss.

Biedrības pārstāvji 

darbojas LR Labklājības 

ministrijas 

Konsultatīvajā senioru 

padomē, Saeimas un 

Rīgas domes komisijās,

nevalstisko organizāciju darbībā (NVO), nodrošinot Biedrības 

un ieinteresēto sabiedrības grupu viedokļu uzklausīšanu un 

vienlīdzības principa ievērošanu lēmumu pieņemšanas 

procesā visos līmeņos un rīcības politikas veidošanas ciklos. 



Ik gadu Biedrība piedalās dažādu institūciju projektu 

konkursos. Atbalstītie projekti nodrošina iespēju 

senioriem apgūt digitālās prasmes, iesaistīties valsts un 

pašvaldības līmeņa pilsoniskajās aktivitātēs, popularizēt 

zaļo domāšanu.

Digitālo rīku apguvē konsultanti un palīgi senioriem –

jaunieši.



Digitālās apmācības RASA aizsāka 

darbojoties projektā Pieslēdzies Latvija!





Mūsu senioru pirmais devums

Latvijas Simtgadei



Biedrība RASA turpina

apmācīt seniorus 

digitālājās prasmēs un 

iesaistīt sabiedriskajās 

aktivitātēs.



M

Rasas pilienu 

aktivitātes



Mērķis - Izveidot pirmreizēju un 

unikālu tautas grāmatu 

(rakstītu rokrakstā), veltītu 

mūsu valsts 100-gadei

“Pateicos par sirsnīgo un brālīgo 

uzņemšanu un lūdzu jums visiem Kunga 

svētību. Lai Dievmāte jūs sargā …”, 

šādus vārdus Romas pāvests vēstījis 

tautai un ierakstījis Tautas Saimes 

grāmatā.



Ikviens ir aicināts iesaistīties un 

veikt ierakstus

ar domu par Latviju, tādējādi 

vēsturē iezīmējot savu ceļu 

Latvijā.



Latvijas 

simtgadnieku 

salidojumi



Brīvprātīgais darbs

✓ Dienas centrā RASA

✓ Sadarbība ar NVA – brīvprātīgā darba 
programma jauniešiem-
bezdarbniekiem

✓ Aktivitātes masu pasākumos



Vecmāmiņu kontaktbirža
Bērnu aprūpes 

pamati (izglītības 
programma)



Aktīvas vecumdienas 

ietver sevī mācīšanos visa 

mūža garumā. Ņemot 

vērā, senioru intereses un 

vēlmes, izmatojot 

Biedrības resursus, tiek 

piedāvātas dažāda veida 

aktivitāšu iespējas: 

digitālo rīku apguve, valodu apguve (angļu, vācu, franču, 

latviešu, krievu), veselības vingrošana, Cigun, līnijdejas, 

prāta spēles, vizuālās nodarbības, izglītojošie semināri, 

radošās darbnīcas. Ik nedēļu aktivitātēs iesaistās vairāk ka 

293 vecākā gada gājuma cilvēku.



Mūžizglītība

PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE 
RĪGAS AKTĪVO SENIORU ALIANSE RASA

 Valodu kursi

 IT tehnologiju apguve

 Auklīšu kursi- demogrāfijas problēmas 
risināšana

 Prāta spēles 

 Līnijdejas

 Vizuālā un lietišķā māksla- gleznošana, 
pērļošana

 Vingrošana: Veselības vingrošana, CiGun 
vingrošana,

nūjošana



Velosipēdistu 

gadskārtējā 

sociālajā akcijā 

Kritiskā masa 

piedalījas arī 

drosmīgākie 

biedrības RASA 

seniori paužot 

savu atbalstu 

labākai pilsētas 

videi ar tīrāku 

gaisu un 

drošākām ielām.



Biedrības RASA 

pārstāvji 

tīklošanās 

pieredzes 

apmaiņas 

braucienā 

Tartu 

(Igaunija) 

vietējo senioru 

biedrībā

”KODUKOTUS”



Tīklošanās pasākums Jūrmalā ar biedrību

Klubiņš Dzīvesprieks



Tikšanās ar uzkraiņu

kopienas pārstāvjiem 

biedrībā RASA notika 

2022.gada jūlijā. Biedrībā 

ciemojās viena no ukraiņu 

ģimenēm, kas radusi 

patvērumu Latvijā. Ukraiņi 

cienāja mūsu seniorus ar 

garšīgu un sātīgu boršču, kas 

sagādāja svētkus ēdāju 

garšas kārpiņām.

Pēcpusdiena tika vadīta 

uzkraiņu un latviešu 

dziesmas skaņās.

IEPAZĪŠANĀS AR UZKRAIŅU KOPIENAS PĀRSTĀVJIEM



Plānojiet kopā ar mums, nevis par mums! 

Senioru kopienas viedokli 

pauž biedrības RASA 

piekšsēdētāja Terezija 

Mackare tikšanās laikā ar 

deputātiem.



Starptautiskā sadarbība- dalība EURAG 

pasākumos  



Biedrība aktīvi sadarbojas ar Igaunijas, Lietuvas, Somijas, 

Dānijas, Kanādas, Austrālijas, Vācijas, Čehijas, Austrijas, 

Beļģijas, Lielbritānijas, Slovākijas un Slovēnijas vecākā 

gadu gājuma cilvēku organizācijām. Piedalās Eiropas 

senioru augstākās pārstāvniecības (EURAG) aktivitātēs, 

kura aktīvi atbalsta senioru kustību Eiropā un pasaulē.



MŪSU JAUNĀS MĀJAS



NESTĀVI UN NEPALIEC MALĀ,

NĀC!

SENIORU DZĪVEI VECUMS NAV

ŠĶĒRSLIS!

Biedrība “Rīgas aktīvo senioru alianse”

Aleksandra Čaka  iela 139, Rīga, LV-1012

Reģistrācijas Nr. 40008170098

Tālrunis 67221487, 27744417

e-pasts: biedriba.rasa@inbox.lv 

www.biedribarasa.lv



Kontakti:

Tel.: +371 67221487

+371 27744417

e-pasts:

biedriba.rasa@inbox.lv

www.biedribarasa.lv

mailto:biedriba.rasa@inbox.lv

