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EKSPERTE DIENAS 
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EGONA ZĪVERTA FOTO

Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 
Par publikāciju saturu atbild SIA “Kurzemes Vārds”.

< < Vadītāja novērojusi, ka arī 
kārtība, kādu paši klienti šajās 
telpās uztur, ir savdabīga. Viņiem 
ir kā istabas sadalīti tie stūri, ku-
ros nu kurais drīkst gulēt. Kopu-
mā ir vairāki kodoli, kompānijas, 
kuras savā starpā draudzējas. 
“Viens no stiprākajiem kodoliem 
ir piecu cilvēku sastāvā, viņi cits 
citam nemainīgi uzticīgi ir jau 
vairākus gadus. Viņiem ir savas 
darīšanas, savas pelnīšanas ie-
spējas, savas iešanas. Kodolus 
iekustināt ir visgrūtāk. Lai arī 
viens tiek līdz augšējam stāvam, 
kompānijas, draugi, paziņu loks 
– tas aizved atpakaļ. Izcelties ir 
ļoti liels darbs, bet ir tādi, kas no 
zemākā līmeņa tiek ārā. Nupat 
viens klients devās uz “Ģinter-
muižu” uz veselu gadu. Šobrīd 
viņš jau četrus mēnešus nav lie-
tojis alkoholu, ir sakopies, zobus 
ielika – pavisam cits cilvēks. Es 
ceru, viņš nekad vairs neatgrie-
zīsies pie mums.”

Skaudrie cilvēkstāsti 
Nereti grūtdieņi paliek vieni, 

jo arī līdzcilvēki no viņiem no-
vēršas, tomēr Oksana uzsver, ka 
tas nenotiek vienā dienā. “Bieži 
vien ir līdzēts, dots, darīts, bet 
cilvēks to nenovērtē, pat izmanto, 
līdz blakus esošais nogurst un 
pārtrauc komunikāciju. Ir gadī-
jumi, kad paši klienti noslēdzas 
un sakarus ar tuviniekiem neuz-
tur. Skaudrs stāsts bija, kad pie 
mums ieradās kāds pensionārs, 
kurš visu savu dzīvi dzīvojis ģi-
menē, izaudzinājis divus dēlus, 
sieviņa jau mirusi, dēli savā dzīvē. 
Gadījās, ka lētticības dēļ no viņa 
izkrāpa dzīvokli, alkohola reibu-
mā viņš parakstīja dokumentu, ka 
atdod savu dzīvokli kādam citam. 
Ticiet man, šādu gadījumu ir ļoti 
daudz. Viņam par šo situāciju bija 

milzīgs kauns, un līdz pēdējam 
viņš to slēpa no saviem dēliem, 
izvairījās, kā nu mācēja. Onku-
lis nomira, un mēs uzmeklējām 
vienu no dēliem. Izstāstījām no-
tikušo, dēls bija šokā, ļoti raudāja, 
un vienīgais, ko minēja, ka būtu 
gribējis to zināt ātrāk, lai varētu 
būt blakus. Dzīvot šeit nav tas 
lielākais lepnums, tomēr tā ir ie-
spēja tikt ārā no nedienām. Savā 
darba pieredzē esmu redzējusi 
četrus cilvēkus, kuri lēnām, bet 
veiksmīgi ir tikuši no šīs ligas ārā 
un aizgājuši no mums uz neat-
griešanos. Ir arī nejauši gadījumi, 
kad cilvēki te nonāk vai policija 
viņus atved un viņi saprot, nē, es 
te nekad nedrīkstu atgriezties. 
Šogad pie mums nonāca arī viens 
jūrnieks ar ilggadēju stāžu. Pase 
pilna ārzemju vīzām. Kamēr viņš 
bija reisā, strauji pasliktinājās ve-
selība, un viņš tika slimnīcā uz 
diviem mēnešiem. Nezinu gan, 
kā sievai juridiski tas izdevās, bet 
viņa prombūtnes laikā viņa laulī-
bu bija izšķīrusi, vīru izrakstījusi 
no dzīvokļa. No slimnīcas vīrietis 
iznāca vasarīgās drēbēs un palika 
uz ielas, jo netika mājās ne pēc 
apģērba, ne dokumentiem. Viņam 
nācās palikt zemākā līmeņa pat-
versmē, un viņš bija tik ļoti apjucis 
starp  šiem ļaudīm, jo pats ne lieto 
alkoholu, ne smēķē. Ar policijas 
palīdzību mantas un dokumentus 
viņš atguva.”

Aprūpētājiem  
jāknapinās

Liela problēma patversmē ir 
sociālo darbinieku atalgojums. 
“Tas tiešām satrauc visvairāk, lai 
maniem darbiniekiem būtu pie-
nācīgs atalgojums, jo tas darbs, 
ko viņi dara, ir ļoti liels un apjo-
mīgs. Ar visām nakts stundām 
viņu alga uz rokas ir nedaudz 
virs 500 eiro. Visgrūtākais bija 
kovidlaiks, jūtu, ka tas manus 
darbiniekus krietni izdedzināja. 
Par spīti visam, darbinieki mums 
ir un viņi nemainās. Piemēram, 
Aigra strādā pie mums jau 30 
gadus, no pašiem pirmsākumiem, 
kad vēl bija bērnu patversme pie 
vecās slimnīcas. Nu jau Aigra ir 
pensionāre, bet viņa ir tik smai-
dīga, aktīva, jautra un visām 
grūtībām iet cauri, arī kovidlai-
kā viņa izvilka patversmes lielo 
smagumu uz saviem pleciem, jo 
bija vienīgā, kas nesaslima.”

Kopā kolektīvā ir 17 cilvēki, 
10 aprūpētāji, divi sociālie darbi-
nieki, divas apkopējas, medmāsa, 
saimniecības daļa un vadītāja.

O. Martinova patversmē 
strādā jau 7 gadus, bet vadītājas 
amatu ieņēmusi pirms trīs ga-
diem. Viņa atzīst, ka šobrīd esot 
manāms nogurums, izdegt šeit 
esot viegli. 

Aprūpētāja Anna Gončarova 
Nakts patversmē strādā 15 ga-
dus. Viņa neredz atšķirību, vai 
strādā šeit vai kādā citā darba 
vietā, kur jākomunicē ar klien-
tiem. “Viņi taču ir tieši tādi paši 
cilvēki kā mēs visi, arī bēdu stāsts 
mums katram ir savs. Šī ir vieta, 
kur sākas cerību pilns ceļš uz ci-
tādāku dzīvi. Labā šeit noteikti ir 
vairāk nekā sliktā. Ja reiz cilvēks 
ir ticis līdz mums, tas ir solis tā-
lāk,” pārliecināta ir A. Gončarova.

Mācās būt  
par īrniekiem 

Šovasar Liepājas pašvaldība 
kopā ar Rīgu un Valmieru ie-
saistījās izmēģinājumprojektā, 
piešķirot dzīvokļus bezpajumt-
niekiem, mājokli arī aprīkojot ar 
pašu nepieciešamāko ikdienas 
dzīvei. 

Šādu pieeju “mājoklis vis-
pirms” praktizē daudzviet pa-
saulē. Liepājā projektā atlasīti 
desmit cerīgākie Nakts patvers-
mes klienti vecumā no aptuveni 
40 līdz 60 gadiem – astoņi vīrieši 
un divas sievietes, kuri gadu bez 
maksas var dzīvot pašvaldības 
atvēlētajos vienistabas dzīvokļos. 
Šie cilvēki saņem arī atbalstu, 
kas motivē un nodrošina viņu 
saskarsmes un dzīves prasmju 
attīstību, atkarību mazināšanu, 
nodarbinātības veicināšanu u.c. 

Pirmie iemītnieki dzīvokļos 
ievācās oktobrī, pēdējie divi de-
cembra sākumā. 

“Deviņi no desmit tiešām 
veiksmīgi darbojas un ir atguvu-
šies. Viņi strādā, iekopj mājokļus, 
paši tos remontēja. Ja sākotnēji 
par šī projekta izdošanos var-
būt bijām diezgan skeptiski, jo 
tā tomēr ir jauna pieeja, kas nā-
kusi no Skandināvijas, tad šobrīd 
programmas norise izskatās po-
zitīvi un gandrīz visiem atbalsta 
saņēmējiem rezultāti ir labi. Vis-
maz pagaidām,” vērtē Liepājas 
Sociālā dienesta Projektu daļas 
vadītājs Andris Kāposts. 

Viņš pastāsta, ka tikai vie-
nam no desmit pārejas posms 
no Nakts patversmes uz savu 
mājokli esot grūtāks, taču cilvē-
kam, kas patversmē mitinājies 
ilgstoši, šādas pārmaiņas arī 
nevar būt vienkāršas. “Viņam 
varbūt nav vēl tās motivācijas, 
ko mēs vēlētos sagaidīt, proti, ka 
viņš uzreiz ies un strādās, būs 
kārtīgs. Pārejas posms tiešām 
ir grūts. Par to arī Skandināvi-
jas pārstāvji mūs brīdināja, ka 
sevišķi pirmās divas nedēļas pēc 
pārvākšanās ir sarežģītas, un 
tad mentoram ir īpaši jāstrādā 
ar cilvēku. Mājokļa atvēlēšana 
jau uzreiz neko neatrisina – tas ir 
tikai pirmais solis. Kāds no šiem 
cilvēkiem krāj pirmajai iemak-

Diana Mejere, 
Sociālā dienesta direktore

Mēs kā Sociālais dienests ai-
cinām līdzcilvēkus un apkārtējo 
sabiedrību vairāk motivēt šos 
cilvēkus. Ja ir zināmi cilvēki, kas 
nonākuši grūtībās, vienalga, vai 
tie ir radi, kaimiņi vai vienkārši 
paziņas, iedrošināt viņus doties 
uz Nakts patversmi un pārlaist 
nakti siltumā un drošībā. Redzot 
laikapstākļus, kas šobrīd ir aiz 
loga, mums visiem jāapzinās, ka 
katra cilvēka dzīvība ir unikā-
la vērtība un vienaldzīgi uz to 
noskatīties nedrīkst. Jā, viņam 
ir gājis grūti, jā, viņš ir paklupis 
un nonācis šādā situācijā, bet tas 

nenozīmē, ka mēs varam par viņu 
nelikties ne zinis. Vietas patvers-
mē ir, dažreiz tieši šis tuvinieka 
iedrošinājums ir tas, kā pietrūkst. 
Protams, tur ir savas prasības, 
bet šādos laikapstākļos uz ielas 
nedrīkst palikt neviens. Arī zemā-
kā līmeņa patversmē būs silti un 
labi, varēs padzert tēju, nomazgā-
ties, un mēs zināsim, ka cilvēka 
dzīvībai nedraud briesmas. 

Ne reti arī jauniem cilvēkiem 
gadās paklupt, viņiem palīdzīga 
roka visbiežāk tiek sniegta uzreiz, 
jautājums – ko viņi izvēlas ar to 
darīt tālāk. Pakalpojumu klāsts, 
ko klients var saņemt, lai mainītu 
savu dzīvi, ir diezgan plašs. Vaja-
dzīga tikai vēlme.

Galvenais, nebaidīties un nākt 
pēc palīdzības pie jebkuras insti-
tūcijas, vienalga, vai tā ir mājokļa 
nodaļa, vai sociālais darbinieks, 
ja nezina nevienu citu vietu, var 
iet uz domi, bet neiestigt savā ne-
būšanā. Lai tā neietu plašumā, tā 
jārisina uzreiz. Nevaru apmaksāt 
pašvaldības dzīvokli? Eju un jau-
tāju, varbūt varēšu dabūt vietu 
sociālajā mājā? Galvenais ir ne-
klusēt, bet runāt par situāciju, 
kā ir. Kamēr nerunā, risinājums 
nerodas. Nav jādomā, ka es savā 
nelaimē esmu viens.w

Nakts patversme. Vai uz  ielas ir labāk? Vienaldzībai vietas nav

sai, lai nākotnē pats varētu īrēt 
mājokli, kāds vienkārši mācās 
prasmes, kā tas ir būt īrniekam, 
citiem tas ir pirmais punkts, lai 
nostabilizētos un atrastu labā-
ku darbu. Iemesli ir dažādi, bet 
galvenā doma ir, lai šie cilvēki 
tiešām kļūtu patstāvīgāki un ir 
mazāka sociālā nasta pārējiem.” 

Viens no nosacījumiem ir, ka 
dzīvoklī cilvēks var dzīvot tikai 
viens, taču mājoklī viņš var da-
rīt, ko vēlas, galvenais, netrokš-
ņot, netraucēt kaimiņus utt. jeb 
jāievēro tas, kas jebkuram citam 
īrniekam. 

Projekts noslēgsies nākamā 
gada decembra beigās. “Taču 
mēs pašlaik strādājam pie tā, 
lai šie cilvēki arī pēc projekta 
noslēguma varētu palikt šajos 
dzīvokļos un turpināt tos īrēt no 
pašvaldības,” pauž A. Kāposts.

Zina savas tiesības 
Bezpajumtnieku un ubago-

tāju Liepājā nav kļuvis vairāk. 
Viņu skaits nemainās – mainās 
cilvēki, vērtē Liepājas Pašval-
dības policija (PP), vienlaikus 
norādot, ka konkrētu datu par šo 
grūtdieņu skaitu gan nav. 

Nakts patversmes iemītnie-
ki PP redzeslokā nonākot laiku 
pa laikam. “Ir dažādi gadījumi 
un situācijas. Taču šeit jāņem 
vērā tas, ka policijas iesaistī-
šanās visbiežāk nepieciešama 
tad, kad iesaistīts alkohols vai 

citas atkarības. Jo ļoti daudzos 
gadījumos saņemam informā-
ciju par to, ka uz ielas atrodas 
guloša persona. Ierodoties un 
pārbaudot personu, tiek kon-
statēts, ka alkohola reibuma 
dēļ cilvēks paša spēkiem nespēj 
pārvietoties. Te var minēt gan 
personas bez noteiktas dzīves-
vietas, gan personas, kuras dek-
larētas Nakts patversmē, gan 
tādas, kurām sava dzīvesvieta 
ir, bet alkohola dēļ nespēj tur 
nokļūt,” stāsta Liepājas PP pār-
stāve Elva Lubāne. 

Bezpajumtnieki, kas nenakš-
ņo patversmē, salā pajumti vis-
biežāk meklē neapsaimnieko-
tās ēkās, atsevišķos gadījumos 
Dienvidu fortos. Dažkārt viņi 
iemitinās arī daudzdzīvokļu 
māju kāpņutelpās, taču tas gan 
ir īslaicīgi, jo iedzīvotāji to pie-
fiksē un ziņo policijai. 

Policistus bieži pārsteidzot 
tas, ka šie cilvēki, kuriem nav 
noteiktas dzīvesvietas, ir ārkār-
tīgi izturīgi, nereti viņi spēj ar 
nepiemērotu apģērbu izturēt pat 
–15 grādu salu. “Šādās situācijās 
mūsu darbiniekiem ir dažāda 
pieredze: pierunāt doties uz pa-
tversmi ne vienmēr izdodas, jo 
viņš vienkārši atsakās pieņemt 
jebkāda veida palīdzību. Papil-
dus tam šie cilvēki labi pārzina 
savas tiesības – tās viņi apgu-
vuši, komunicējot ar citiem līdz-
gaitniekiem,” atklāj E. Lubāne. w


