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Izskaņai tuvojas Pestīša-
nas armijas biedru un brīv-
prātīgo Bernātos izveidotā 
kempinga “Ģirti” pirmā se-
zona. Šīs vietas misija – uz-
ņemt cilvēkus un sniegt vi-
ņiem garīgo baudījumu. “Šajā 
vietā satikšanās prieku gūs-
tam paši, dodam to citiem un 
vienlaikus kalpojam cēliem 
mērķiem,” saka Pestīšanas 
armijas pārstāvji. 

Tapušais izsapņots 
nometnēs

Pestīšanas armija pērn atzī-
mēja darbības atsākšanas 30. ga-
dadienu, tādēļ kempinga “Ģirti” 
izveide ir kā tāda liela dāvana. 
“Te bija privātīpašums, kuru iegā-
dājās Pestīšanas armija,” norāda 
Liepājas nodaļas vadītāja Vineta 
Vanaga. Tieši šajā īpašumā orga-
nizācija rīkojusi nometnes jau no 
90. gadu beigām. “Ģirtu” attīstība 
notikusi ar Džona Keisija atbal-
stu, kurš dzīvoja Anglijā. Viņš 
bija tuvu pazīstams ar Pestīša-
nas armijas reģionālo vadītāju 
Kristīni Beiliju un atstājis viņai 
mantojumu. Tas ieguldīts “Ģirtu” 
misijas turpinājumā. 

Organizācija labo ideju īste-
nošanai saņem atbalstu no vi-
sas pasaules, taču tās biedriem 
vienmēr ir bijusi vēlme stutēt 
un attīstīt savus projektus pašu 
spēkiem. Tā arī iepriekš gūto pie-
redzi atpūtas nometņu rīkošanā 
viņi izmantojuši par izaugsmes 
iespēju. “Gribam, lai cilvēki var 
atbraukt un atpūsties, padzīvot 
vienkārši tāpat. Piemēram, ma-
nas sievas Diānas mamma pirmo 
reizi mūžā šeit ieraudzīja jūru,” 
saka Pestīšanas armijas centrālā 
ofisa pārstāvis Artūrs Baltacis. 
“Es esmu no Bauskas, līdz jūrai 
tālu. Kad te pirms dažiem ga-
diem notika nometne, mamma 
bija bezgala priecīga – tepat ir 
jūra,” papildina Diāna Baltace. 
Līdz jūrai – tikai 800 metru, ap-
kārtne piemērota pastaigām.

“Tas viss te ir tapis ilgu ceļā 
mūsu rīkoto nometņu laikā. Ta-
gad mums ir uzbūvēta nojume. 
Pirms tam cēlām lielo telti,” skaid-
ro A. Baltacis. Tāpat īstenotas ie-
ceres par ērtāku pārvietošanos 
“Ģirtu” teritorijā un naktsmītnēm. 
Te ir arī māja ar atsevišķu vir-
tuvi, tualetēm un dušas telpām. 
“Nometņu laikā gūtā pieredze un 
izsapņotie sapņi palīdzēja saprast, 
ka mēs taču te varam kaut ko pa-
mainīt, varam gūt prieku sev un 
dot to arī citiem,” norāda Pestīša-
nas armijas pārstāvis. 

Lai izrautos  
no ikdienas

Šogad iecerētās lielās nomet-
nes nav izdevies sarīkot kovida 

ierobežojumu dēļ, bet ir ganda-
rījums, ka varēja uzņemt atpūt-
niekus, kuri pandēmijas laikā 
meklēja mieru un dabas tuvumu. 
“Kāpēc mēs gribam nometnes? 
Tad mēs paši, kas esam Pestī-
šanas armijā, no visas Latvijas 
varam sanākt kopā. Pašlaik kem-
pings var uzņemt vairāk nekā 
40 cilvēku astoņos namiņos, kas 
uzbūvēti divu gadu laikā. 

“Mēs vēl esam starta pun-
ktā. Šosezon kempingā strādā-
jām paši, Pestīšanas armijas 
darbinieki, lai labāk saprastu, ar 
kādu kapacitāti rēķināties, prog-
nozējot nākamo sezonu. Tāpat 
svarīgi noteikt, kādus izdevu-
mus prasa kempinga uzturēša-
na,” stāsta  Pestīšanas armijas 
sociālā darba vadītāja Inese 
Krastiņa. Protams, “Ģirtos” vēl 

Uzņemot atpūtniekus, ziedo labdarībai

“Ģirtos” namiņi būvēti tā, lai tie vizuāli iekļautos piejūras ainavā, lai tiem varētu viegli piekļūt un tajos būtu no-
drošināts viss nepieciešamais pilnvērtīgai ģimenes atpūtai.

tiks uzlabotas ērtības, lai vieta 
un apkārtne būtu piemērota vi-
siem. Paredzēts izveidot rotaļu 
laukumu un atrisināt piekļuvi 
jūrai. “Daudz mācījāmies paši, lai 
zinātu, kam pievērst uzmanību 
un ko uzlabot nākotnē,” norāda 
A. Baltacis. “Mums svarīgākais 
šķiet radīt iespēju atpūsties vis-
dažādākajiem cilvēkiem ar dažā-
diem ienākumiem,” viņš norāda. 
“Jūnijā, jūlijā, augustā te bija 
pilns! Ciemojās ģimenes praktiski 
no visas Latvijas,” piezīmē V. Va-
naga. Jauno atpūtas vietu netālu 
no jūras novērtējuši arī lietuvieši. 
“Atbraucējiem iesakām, kur vēl 
aizbraukt, ko interesantu apskatīt 
apkārtnē,” piebilst D. Baltace.  

“Šīs vietas pievienotā vērtība 
ir viesiem dotā iespēja palīdzēt ci-
tiem, jo daļu no ieņēmumiem mēs 
novirzām labdarības projektiem. 
Piemēram, šovasar sarīkojām 
dienas nometnes mūsu centru 
bērniem visā Latvijā. Ģimenes 
novērtē, ka bērni saturīgi pavada 
brīvo laiku, ir aprūpēti, pieskatīti, 
viņiem ir nodrošinātas dažādas 
vajadzības,” pastāsta Pestīšanas 
armijas Latvijā vadītāja Anna 

Kotrikadze. I. Krastiņa uzsver, 
ka līdz šim visa nauda, ko orga-
nizācija iegūst no ziedojumiem 
un īstenojot projektus, ieguldīta 
labdarības mērķos. “Bet, ja ko 
veidojam, gribam, lai tās ir vietas, 
kur pabūt ģimenēm ar bērniem, 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,” 
viņa skaidro. “Tāpat mums ir sva-
rīgi, lai arī tām ģimenēm, kas ir 
Pestīšanas armijas redzeslokā, 
kas, piemēram, lūgušas palīdzī-
bu, rakstījušas, zvanījušas, nā-
kušas uz zupas virtuvi vai pēc 
apģērba un nevar atļauties atpū-
tu, būtu šī iespēja kaut uz brīdi 
aizmirst par ikdienas rūpēm. Ne 
visi var atļauties vasarās doties 
tuvākos izbraukumos vai reizi 
gadā tālākos ceļojumos. “Ģirtus” 
izveidojām, lai būtu vieta vasaras 
atpūtai. Tām ģimenēm, kurām 
tiešām nepietiek līdzekļu izbrau-
kumiem un kurām ceļojumi ir 
tāls un nesasniedzams sapnis, 
mēs no kempinga ienākumiem 
pilnībā vai daļēji sedzam atpū-
tu šeit. Lai viņiem ir piepildīts 
laiks un kaut vai nedēļas nogali 
viņi var veltīt tikai sev,” pauž  
I. Krastiņa.w

Kempingā uz vietas ēdināšana netiek nodrošināta, izņemot 
nometnes, bet atpūtnieki labprāt maltīšu gatavošanai 
izmanto virtuvi, kas ierīkota vecajā klētī. 

l Pestīšanas armija  
(The Salvation Army) ir 
daļa no kristīgās drau-
dzes visā pasaulē, kas 
dibināta 19. gadsimta 
beigās Londonā. Šodien 
Pestīšanas armija darbo-
jas 131 valstī. Latvijā 
organizācija reģistrēta 
1923. gadā Jelgavā, 
kur tā darbojās līdz 
1943. gadam.  
Reliģiskā organizācija 
(tai skaitā ar labdarības 
projektiem) darbu Lat-
vijā atsāka 1990. gadā. 
2020. gadā tā svinēja 
darbības atjaunošanas 
30. gadadienu.

l Līdzīgi kā kempingā 
“Ģirti” Pestīšanas armija 
darbojas arī Skangaļu 
muižā Liepas pagastā, 
kas atrodas netālu no 
Cēsīm.

Daļa no Pestīšanas armijas 
komandas, kas šovasar uzņēma 

viesus: Diāna Baltace (no kreisās), 
Artūrs Baltacis un Vineta Vanaga. 

Viņi apsēdušies pie vecās klēts, 
kas ir aizsākums viesu 

izmitināšanai “Ģirtos”. Sociālā 
darba vadītāja Inese Krastiņa pēc 

savas dežūras devusies uz Rīgu.


