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Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.
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Pieaugot pārtikas cenām, 
cilvēkiem ar zemākiem ienā-
kumiem pabarot sevi un ģi-
meni kļūs arvien grūtāk. Taču 
ēdiens ir pamatvajadzība, lai 
cilvēks vispār spētu izdzīvot.

Visticamāk, ka pārtikas cenu 
stabilizēšanos Latvijā redzēsim 
tikai nākamgad, norādīts Finan-
šu ministrijas oktobra ziņojumā, 
bet pārtikas cenas gada laikā 
kāpušas par 27,5% un vēl tur-
pinās pieaugt līdz gada beigām, 
kad kopējā inflācija Latvijā pa-
redzama līdz 25%. 

Daudz smagu stāstu
Medijos atrodama informā-

cija, ka Latvijā darbojas vairāk 
nekā 50 labdarības zupas vir-
tuvju. Gada aukstajos mēnešos 
to klientu skaits strauji pieaugot, 
vietām pat trīskāršojoties. Lie-
pājā ir trīs palīdzības punkti, 
kuros var saņemt siltu maltīti. 
Vēl pirms sešiem gadiem “Kur-
zemes Vārds” rakstīja, ka pil-
sētā ir septiņas zupas virtuves. 
Samazinājums skaidrojams ar 
dažādiem iemesliem, visbiežāk 
ar ziedotāju, brīvprātīgo iesais-
ti un finansējuma pieejamību, 
noskaidroja “Kurzemes Vārds”. 

Pirms diviem gadiem vairāku 
sakritīgu iemeslu dēļ darboties 
pārtraukusi Liepājas baptistu 
Ciānas draudzes zupas virtuve 
Lāčplēša ielā. Cilvēki, kuri biju-
ši regulārie šīs virtuves izman-
totāji, informēti, ka pēc siltas 
maltītes jāiet uz citām vietām 
pilsētā. Zupas virtuve darbojās 
gan ar brīvprātīgo ziedotāju at-
balstu, tostarp viņi deva produk-
tus virtuvei, gan arī ar projektos 
piesaistītu līdzfinansējumu. Tā 
nodrošināja siltu ēdienu reizi 
dienā maznodrošinātajiem cilvē-
kiem, pensionāriem, daudzbērnu 
ģimenēm, bezpajumtniekiem, 
bezdarbniekiem, vientuļajiem 
pensionāriem, arī no ieslodzīju-

ma nesen iznākušajiem. 
Liepājā šobrīd trīs vietās dar-

badienās reizi dienā siltu ēdienu 
nodrošina tiem iedzīvotājiem, 
kuri vēršas Liepājas Sociālajā 
dienestā pēc palīdzības un kon-
sultācijām. Iestādes darbinieki 
apzina klienta situāciju un infor-
mē par iespējām pilsētā saņemt 
bez maksas siltu ēdienu, skaidro 
dienesta sabiedrisko attiecību 
speciāliste Gunta Jākobsone.

Inita Bišofa, kas ikdienā 
darbojas Latvijas Pirmās pa-
līdzības vienībā K. Ūliha ielā, 
stāsta, ka augustā Liepājā pie-
fiksētas ap 2000 trūcīgas un 
maznodrošinātas personas, no 
kurām puse ir vecuma kategorijā 

virs 65 gadiem. “Kad iesākām 
zupas virtuves tradīciju, mums 
bija jāsagatavo ap 30 porcijām 
dienā, šobrīd jāspēj sagatavot 
vairāk nekā 100 porciju dienā! 
Tās ir vidēji 2500 porcijas mē-
nesī. Kopš vasaras ļoti strauji 
pieaug senioru skaits, kuriem 
nepieciešama palīdzība. Vieni 
ir tie, kuri negrib neko darīt, bet 
otri ir šie vecie un vientuļie, kas 
nevar savilkt galus. Stāstu te ir 
daudz un smagi. Vakar pie mums 
ieradās kāda ukraiņu sieviete, 
prasīja siltākas drēbītes, jo viņa 
bija atbraukusi vasaras drēbēs. 
Tā bija diena, kad Ukrainā notika 
aktīva karadarbība. Uz viņas te-
lefonu nepārtraukti nāca ziņas, 

video, bet Ukrainā viņai ir dēls 
un vedekla, kura gaida bērni-
ņu. Sieviete histēriski raudāja. 
Apģērbām viņu, iedevām siltu 
ēdienu, gandrīz pusi dienas dar-
bojāmies ar viņu, viss beidzās 
veiksmīgi. Tās ir tās reizes, kad 
nostiprinās apziņa, ka strādā-
jam pareizajā virzienā,” stāsta 
I. Bišofa.

K. Ūliha ielā trīs reizes ne-
dēļā var dabūt bezmaksas zupu 
un divas dienas nedēļā – silto 
ēdienu. Uz zupu gan nākot vai-
rāk. Porcijas gatavo Jūrniecības 
koledžas dienesta viesnīcas vir-
tuvē, noslēgts līgums. Visbiežāk 
pusstundas laikā visas porcijas 
ir izdalītas. Gan jau būtu vēl gri-

bētāji, bet šobrīd neesot jaudas 
uzņemties vairāk. “Strādājam 
vaiga sviedros, valsts no Eiro-
pas Savienības atbalsta fonda 
trūcīgām personām mums pie-
šķir produktus, pārējais jāatrod 
mums pašiem. Ir daudz cilvē-
ku, kuri nāk ar asarām acīs, 
jo viņiem ir kauns, ka jālūdz 
palīdzība sirmā vecumā. Mēs 
to izrunājam, ka tāda situācija 
šobrīd ir un tā ir jāpieņem. Sa-
režģītāka situācija ir ar Tosmari, 
Karostu. Viņi atnākt vai izbrau-
kāt nevar. Šis ir tikai viens veids, 
kā cilvēkiem palīdzēt izdzīvot, 
tomēr problēma ir daudz dziļāka 
un tā būtu jārisina saknē,” saka 
I. Bišofa.                                 > >

 Sintija 
Aškāja – 
māmiņa:

– Nav tā,  
ka ģimenē  
strikti taupām  
uz pārtikas 

iegādi. Drīzāk ekonomējam 
degvielu un mazāk kaut kur 
braucam. Protams, to nevar 
nemanīt, ka cenas pārtikai aug, 
arī tai, kas jāpērk bērnam. Ja 
būtu grūti ar iztikšanu, tad 
pirmais, no kā es atteiktos 
iepērkoties, būtu dažādi kārumi 
un našķi.

Arnita – 
liepājniece:

– Jā, jo alga 
nav tik liela, 
lai pirktu visu. 
Skatos, ko piedāvā 
ar atlaidēm, vai 

ir akcijas preces. Bet, protams, ne 
vienmēr var ticēt katrai akcijai, jo 
tās mēdz būt uzpūstas. Jāskatās, 
kāda ir cena par kilogramu. Tiem 
produktiem, kurus pērku ikdienā, 
cenas atceros. Lai ekonomētu 
vairāk, bez problēmām atteikšos no 
dažādiem saldumiem. Mājās daudz 
ko var pagatavot lētāk.

Gaida 
Didrihsone – 
pensionāre: 

– Visu laiku 
skatos, kur un 
ko nopirkt lētāk. 
Dzīvoju viena pati, 

un man daudz nevajag, bet mājās 
ir divi kaķīši, un tie grib ēst. Arī ag-
rāk tiem pirku lētāko barību, bet tā 
tagad palikusi divas reizes dārgāka. 
Pati jau gandrīz esmu atteikusies 
no gaļas pirkšanas. Paņemu kādu 
zivju konservu, izvāru kartupeli. 
Labi, ka man no laukiem par velti 
atveda kartupeļus.

Simona 
Zeikane – 
māmiņa: 

– Jā, visu 
laiku. Skatos, kur 
piedāvā atlaides, 
lai tērētu 

mazāk. Ja agrāk ģimenei varēju 
iepirkties par 20 eiro, tad tagad 
par to pašu vajag 50.  
Pati esmu šokā. Ja paliktu 
pavisam grūti, droši vien  
nepirktu jūras produktus.  
Tagad zivi pērku tikai, lai būtu 
bērnam, pašiem ne. Zivis ļoti 
dārgas.

Marija – 
skolotāja: 

– Jā, 
vienmēr skatos, 
kur atlaides. 
Veselības dēļ 
man ir speciāla 

diēta un daļu produktu vispār 
nevaru ēst. No pensijas tik 
tikko pietiek ēšanai, ārstiem un 
dzīvoklim. Nezinu, vai es no kaut 
kā īpaši varētu atteikties, pērkot 
pārtiku. Jau tagad viss saplānots, 
sabalansēts.
 

DAIGA LUTERE   
EGONA ZĪVERTA FOTO

ES DOMĀJU TĀ: VAI EKONOMĒJAT, PĒRKOT PĀRTIKU?

Dzīvības zupa. Pensionāri  kāpj trūkumcietēju kurpēs

Pirmie rindā pēc siltajām pusdienām K. Ūliha ielā stāv dzīvespriecīgi kungi. Mārtiņš (no labās) dzīvo Veco ļaužu dzīvojamā 
mājā Ganību ielā un nāk pēc siltām pusdienām teju katru dienu. “Man patīk, aiznes mājās, uzsilda, piešpricē kaut ko 
klāt, nu garšīgi. Brīvdienās atkal pats kādu maizīti uztaisu, nav jau slinks.” Viņam smejot piebalso Žanis: “Es vispār 
nemāku taisīt ēst.” EGONA ZĪVERTA FOTO
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