
Skaidrīte 
Bergholce 
– strādājoša 
pensionāre: 

– Esmu 
palīdzējusi 
gan finansiāli, 
gan citādos veidos. Esam 
atbalstījuši savu darba kolēģi, 
kura ir ukrainiete. Naudu sūtīju 
uz labdarības fondu ziedot.lv. 
Ja ukraiņi neaizstāvētos pret 
Krievijas iebrukumu, iespējams, 
mēs būtu nākamie, kurus gribētu 
iznīcināt. Paldies ukraiņiem!

Inga Grieze 
– strādā: 

– Ziedoju 
apģērbu. Par 
to, vai vajag 
atbalstīt, man 
ir divējādas 
sajūtas. No vienas puses, mēs 
nekad nevaram zināt, kādā 
situācijā paši nonāksim, no otras 
puses, ir atbraukušie, kas uzvedas 
bezkaunīgi, ir neapmierināti, jo tas 
nav labs un šis nav labs, ko viņiem 
piedāvā. Zinu tādus cilvēkus. 
Galvenais, lai karš ātrāk beigtos.

Elīna Jakoba 
– kapteiņa palīdze:

– Esmu no 
Siguldas, un, kad 
sākās karš, mēs 
ar māsu vācām 
cilvēku saziedoto 
un komplektējām pakas, ko sūtīja 
ukraiņu bēgļiem uz Polijas robežu. 
Bēgļiem jāpalīdz, jo, ja Latvija 
būtu tādā situācijā, arī mums 
noteikti vajadzētu palīdzību. 
Vienlaikus gan jau kāds ir arī guvis 
labumu tieši sev, iedzīvojies uz 
citu cilvēku labsirdības rēķina.

Sarmīte – 
liepājniece:  

– Noteikti 
jāpalīdz, un es 
to esmu darījusi 
ar dažādiem 
ziedojumiem. 
Bija tāda akcija pavasarī,  
kad varēja dāvināt adījumus. Tad 
mana mamma  
ziedoja savus rokdarbus. 
Ukraiņiem jāpalīdz visos veidos 
un cik tik varam, jo Ukrainas 
cilvēki tagad cīnās arī par brīvu 
Latviju.

Aldis – 
atvaļinājumā: 

– Pašlaik  
man ar to nav 
bijusi nekāda 
saskare. Speciāli 
bēgļiem neko 
neesmu devis. Ja man kāds 
iedotu, palīdzētu, labprāt 
padalītos. Bet man nedod. 
Jāizdzīvo ar to, kas ir.  
Pietiek tikai ģimenei, nekā lieka 
mums nav.
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Pagājuši jau vairāki mēne-
ši, kopš Liepājā ieradās pir-
mie kara bēgļi no Ukrainas. 
Iebraucēju plūsma ir mazinā-
jusies, taču nav apstājusies 
pavisam. Liela daļa bēgļu at-
rodas tranzītkustībā un Lie-
pāju izmanto kā starpposmu, 
daudzi ar prāmi dodas tālāk 
uz Vāciju, kur ir gan lielāki 
pabalsti, gan labākas darba 
iespējas. No jūlija ir mainīju-
sies bēgļu materiālā stāvokļa 
izvērtēšana un mainījušies arī 
pabalstu apmēri. Daļa ukraiņu 
veiksmīgi atraduši sev darbu 
un dzīvesvietu, taču daļai šīs 
ir vēl risināmas problēmas. 
Sarežģīta situācija Liepājā vei-
dojas arī tāpēc, ka bēgļu bēr-
niem bērnudārzos nav vietu. 

Dzīvo no nedēļas  
uz nedēļu 

Ukrainiete no Viņicas Marina 
Zabaštanska ar trīsgadīgo dēli-
ņu Oleksiju Liepājā dzīvo kopš 
1. aprīļa. Viņa apmetusies pie 
paziņas, kurš par bēgļu izmi-
tināšanu saņem kompensāciju 
no valsts.

Marina pastāsta, ka viņai 
Liepājā grūti atrast darbu savā 
specialitātē, pagaidām viņa arī 
latviešu valodu vēl nezina pie-
tiekamā līmenī. Ukrainā viņa 
strādājusi par bērnu pieskatītāju 
un audzinātāju sabiedriskā la-
buma organizācijā, kas palīdzē-
ja pārceļotājiem no Doneckas 
un Donbasa reģioniem. Liepājā 
sākt darba meklējumus traucē 
arī tas, ka dēliņam nav vietas 
bērnudārzā. “Kad atbraucām, ļoti 
ilgi nācās noformēt dokumentus 
bērnudārzam. Tas aizņēma pus-
otru mēnesi, un visu laiku notika 
mētāšanās no vienas vietas uz 
citu. Mēs gājām uz pārrunām 
bērnudārzā, bet pateica, ka gru-
pa varbūt būs aprīlī vai maijā, 

jo vajadzīgi audzinātāji. Man 
teica, ka bērnu varu vest uz ro-
taļu grupiņu Karostā, kur bērnus 
uzņem četras stundas dienā. Tur 
arī dēliņu vedu. Kad vēlāk at-
kal zvanīju uz bērnudārzu, teica, 
ka vietu neesot. Ja arī vieta tur 
būtu, es varētu samaksāt tikai 
pusi no bērnudārza maksas, bet 
arī tā ir liela nauda, jo šeit esmu 
viena un pagaidām bez darba,” 
sieviete pastāsta.

Marina pašlaik piestrādā 
gadījuma darbus un atzīst, ka 
darbu varētu atrast tikai tādu, 
kas ir zemu apmaksāts, un arī 
tad puse ienākumu aizietu par 
bērnudārzu. Tāpēc katru otrdienu 
viņa kā brīvprātīgā strādā bied-
rības “Tabitas sirds” atbalsta 
punktā bēgļiem. Viņai piedāvāts 
istabenes darbs, taču nav kur uz 
visu dienu atstāt bērnu. “Ja tu 
nestrādā, paliec bez sociālajām 
garantijām. Tā kā man dienā ir 
tikai četras brīvas stundas, varu 
vienīgi piestrādāt. Sākotnējie trīs 
mēnešu pabalsti ir beigušies. Sā-
kumā teica, lai piesakos Nodarbi-
nātības valsts aģentūrā kā darba 
meklētāja, bet vēlāk norādīja, ka 
to darīt nav jēgas, jo man ir bērns, 
kuru nevaru visu dienu atstāt 
vienu,” ukrainiete īsi raksturo 
galveno problēmu, kāda viņai ir 
Liepājā.

Marina stāsta, ka par iespēju 
noformēt sevi par auklīti pašas 
bērnam dzirdējusi nevis no So-
ciālā dienesta, bet gan no citām 
mammām. Tā viņa varētu nopel-
nīt ap 80–100 eiro uz rokas. Šo 
iespēju ukrainiete apsvērusi, taču 
tas nozīmētu, ka Oleksiju vairs 
nevarēs vest uz rotaļu grupiņu 
un viņam pietrūks socializāci-
jas iespēju, spēlēšanās ar citiem 
bērniem, kas pašlaik viņam ir 
ļoti svarīgi. Zēns katru rītu gaida, 
kad varēs iet uz rotaļu grupiņu, 
viņam patīk gan audzinātājas, 
gan pārējie bērni.

Marina pusotru mēnesi ap-

Lai pa īstam iedzīvotos, Lai pa īstam iedzīvotos, 
jāatrod, kur strādātjāatrod, kur strādāt

meklējusi latviešu valodas kur-
sus bēgļiem. Vēlāk pierakstījusies 
vēl uz latviešu valodas mācību 
stundām, bet tās sākas laikā, 
kad dēliņš jāved uz rotaļu gru-
pu, tāpēc esot grūti izskraidīt. 
Bērnus uz nodarbībām ņemt 
līdzi neatļauj, tāpēc no tām nā-
cies atteikties. “Man šķiet dīvaini, 
ka bērnus nevar ņemt līdzi uz 
kursiem, ja nav, kur viņus atstāt. 
Varētu taču nodrošināt viņiem 
kādu spēļu stūrīti,” saka Mari-
na, kas tagad valodu patstāvīgi 
mācās internetā un no mācību 
grāmatām. 

Vaicāta par liepājnieku attiek-
smi pret bēgļiem, Marina izsa-
kās pozitīvi. Viņa saņemot daudz 
atbalsta, taču ir saskārusies ar 
vientulības sajūtu. “Bēgļiem ir 
daudz problēmu. Cilvēki domā, ka 
vajag tikai naudu un mantas, bet 
patiesībā dažreiz gribas vienkārši 
parunāties ar kādu,” Marina saka. 
Viņai šeit nav daudz draugu, ar 
dažiem cilvēkiem sapazinusies 

caur savu paziņu.
Ukrainiete pastāsta, ka pa-

gaidām dzīvo no nedēļas uz 
nedēļu. “Nav stabilitātes, nākas 
iztikt no sociālajiem pabalstiem, 
nav skaidrības, ko darīt nākotnē. 
Ja Ukrainā kaut kas uzlabosies, 
gribētu braukt mājās, taču pa-
gaidām baidos. Bērns skumst 
pēc tēva, un es arī ilgojos. Ja vīrs 
varētu atbraukt, tad būtu iespē-
jams dzīvi veidot šeit. Tā kā esmu 
bez vīra, bez darba un dzīvoju pie 
citiem cilvēkiem, ir sajūta, it kā 
es būtu no zemes atrauta. Dzīvoju 
pa termiņiem – vēl mēnesi, vēl 
mēnesi,” viņa atklāj, un atzīst, ka 
droši vien būtu atpakaļ Ukrainā, 
ja Liepājā nebūtu dzīvokļa, kur 
palikt.

Viņa zina, ka citi cilvēki, kam 
pietrūkst palīdzības un nav 
skaidrības, atgriežas mājās. Pār-
svarā atgriežoties tieši mammas 
ar bērniem, jo sievām pietrūkst 
vīru un bērniem – tēvu, un to 
nav viegli pārdzīvot. Visbiežāk 

šeit paliek pieauguši bērni, tās 
sievietes, kurām nav bērnu, vai 
tie, kas meklē labāku dzīvi.

Neviens uz ielas  
nepaliek

Informācijas centra iebrau-
cējiem reģionālā kontaktpunkta 
“Kurzeme” vadītāja Liepājā Līga 
Krēsliņa pastāsta, ka bēgļu dzī-
vesvietu jautājums vēl joprojām 
ir viens no problemātiskākajiem. 
“Ja var atrast dzīvesvietu, tad tās 
ir astronomiskas cenas. Ja atnāk 
piecu cilvēku ģimene un saka, 
ka par trīsistabu dzīvokli mēnesī 
maksā 900 eiro, tad man nolaižas 
rokas. No otras puses, es saprotu 
liepājniekus, jo vasaras mēneši ir 
tikai trīs, šī ir kūrorta pilsēta un 
visi grib nopelnīt,” saka L. Krēs-
liņa. Lielai daļai bēgļu ir zems 
ienākumu līmenis, daudzi turas 
virs ūdens tikai ar pabalstiem. 
Esot ukraiņu ģimenes, kas pašas 
atradušas īres dzīvokļus un par 
tiem maksā.                             >>

ES DOMĀJU TĀ: VAI ESAT PALĪDZĒJIS BĒGĻIEM NO UKRAINAS?


