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UZZIŅAI

l Liepājas pilsētas domes 
Sociālā dienesta Nakts 
patversmes augstākajā 
līmenī pieejamas 120 
gultasvietas, zemākajā 
līmenī 25–30.

l Šobrīd patversmē uztu-
ras 80 cilvēki, 15 no tiem 
naktis aizvada zemākajā 
līmenī.

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

Jeļena 
Ivļijeva – 
pensionāre: 

– Man jau 
palīdz. Visu 
mūžu nostrādāju 
pastā, un pensija 
man maza. Paldies bērniem 
un znotam, kurš atbalsta, 
palīdz samaksāt komunālos 
maksājumus un vēl kādu  
rēķinu. Zinu vēl citus savus 
darbabiedrus, kuriem tagad grūti 
iet. Ejot ciemos, paņemu līdzi 
kādu dāvanu.

Gaļina 
Kļimova – 
strādā: 

– Man ir 
tāds princips – 
varu paļauties 
tikai pati uz 
sevi, un tas nozīmē, ka vienmēr 
pašai jādomā un jāatrod izeja 
no krīzes. Paldies, ka valdība 
pielika pie pensijas. Paļauties 
uz sevi nozīmē, ka jābūt stiprai, 
jāplāno un jāskatās uz priekšu. 
Pirms gadiem bija grūti laiki. Biju 
amatā, bet nekautrējos strādāt 
arī par apkopēju.

Sandra 
Jankovska – 
liepājniece: 

– Vecāku vairs 
man nav. Iespē-
jams, palīdzību 
lūgtu tuvāka-
jiem draugiem, darbabiedriem. 
Pieļauju, ka veci, vientuļi cilvēki 
nemaz nezina, kur un pie kā meklēt 
palīdzību, kad grūti. Ja nepalīdz 
bērni vai kaimiņi, tad pavisam 
slikti. Cilvēkiem jābūt atsaucīgiem 
un tomēr jāpieskata, jāparunājas 
ar vecajiem, vientuļajiem ļaudīm. 
Galvenais nebūt vienaldzīgiem.

Binija 
Rudenko – 
pensionāre:  

– Jau 
dzīvojam krīzes 
situācijā, lai gan, 
ja visu sakombinē, 
sarēķina, tad dzīvot var. Vismaz 
miers un nekrīt uz galvas bumbas. 
Pensija man maza. Aizgāju uz 
Liepājas Sociālo dienestu. Tur ļoti 
laipnas darbinieces. Iedeva man 
pabalstu par dzīvokli, par elektrību. 
Cilvēkam pašam jāmeklē palīdzība. 
Vairāk vajag priecāties par to, kas 
ir, nevis gausties par to, kā nav.

Toms  
Vītols –  
skolotājs:

– Radinie
kiem. Domāju, 
ka vecie ļaudis 
un nezina, kur 
lūgt palīdzību krīzes situācijā, 
un baidās to darīt. Viņiem trūkst 
informācijas, kas varētu palīdzēt. 
Šobrīd es pats paļaujos uz sevi. 
Par personīgā drošības spilvena 
sarūpēšanu grūti šajos laikos 
runāt.  
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ES DOMĀJU TĀ: KAM PRASĪTU, KUR MEKLĒTU PALĪDZĪBU KRĪZES SITUĀCIJĀ?

l LIENA RIMKUS
l ILZE OZOLIŅA

Ziemā nakšņot uz ielas ne-
vēlas neviens, tomēr dzīves 
līkloči ir neparedzami. Vie-
nam ar viltu izkrāpj dzīvokli 
un nedienu ķēde iesākas ne-
manot, otrs azartspēlēs zaudē 
ne tikai mantiskās vērtības, 
bet arī ģimeni un pajumti. 
Dzīve uz ielas ir skarba, to-
mēr ne reizi vien no grūtdie-
ņiem dzirdēts, lai nu kur, bet 
uz patversmi viņi neiešot, jo 
tur rāpo prusaki, var dabūt 
blusas un vispār – smird. Do-
damies uz Liepājas pilsētas 
domes Sociālā dienesta Nakts 
patversmi, lai pārliecinātos 
klātienē, vai tiešām situācija 
ir tik traģiska.

Biedē prusaki vai 
noteikumi

Ierodamies ap pusdienlaiku, 
patversmes durvis ir slēgtas, bet 
pie tām sniegotajā sētā sapul-
cējies krietns bariņš grūtdieņu. 
“Brīvā migrācija šeit nenotiek. 
Mēs mēdzam teikt – kārtībai būs 
būt,” saka Liepājas pilsētas domes 
Sociālā dienesta Nakts patvers-
mes vadītāja Oksana Martinova 
un paskaidro, ka esam ieradušies 
tieši tajā laikā, kad notiek maiņa 
– tie, kuri patversmē pavadīju-
ši nakti, pulksten 14 dodas ārā, 
savukārt jaunie nāk iekšā. Laiki 
ieviesti, lai ik pēc piecām minū-
tēm durvis nebūtu jāslēdz vaļā.

Bezpajumtniekiem piedāvā 
divas iespējas: ja esi alkohola 
reibumā, drīksti pārlaist nakti 
zemākā līmeņa patversmē pir-
majā stāvā, guļot uz matrača, 
arī nomazgāties, pārģērbt tīras 
drēbes un padzert siltu tēju. Al-
kohola ienešana telpās nav at-
ļauta. Savukārt augstākā līmeņa 
patversmē noteikumu, tāpat kā 
iespēju, ir daudz vairāk. Viens no 
tiem – tur nedrīkst atrasties al-
kohola reibumā, ir jāstrādā ar at-
karībām, jāsakārto dokumenti un 
jāatrod darbs, tam visam paralēli 
klienti saņem uzmundrinājumu, 

siltas un regulāras ēdienreizes, 
tīru veļu, iespēju sakopties un uz-
labot veselību. “Tie, kas nāk iekšā 
un vēlas iet uz otro stāvu, pirms 
tam tiek pārbaudīti, liekot iepūst 
alkometrā,” par kārtību iestādē 
stāsta vadītāja. Arī viņa no klien-
tiem dzirdējusi bažas par kukai-
ņu un netīkamo smaku klātbūtni, 
tomēr, viņasprāt, klientus ne tik 
daudz satrauc kaitēkļi kā minētie 
noteikumi. “Nenoliedzu, varbūt 
arī kāds kukainis kaut kur pa-
rādās, piemēram, zemākajā lī-
menī, jo tiek ienests arī ēdiens. 
Par tīrību gan rūpējamies, viss 
tiek uzkopts, vēdināts, mazgāts. 
Reizi mēnesī veicam lielo dezin-
fekciju. Arī vietu mums ir pietie-
kami, manā darba pieredzē nav 
gadījuma, kad kāds paliktu aiz 
durvīm. Dienās, kad puteņo vai ir 
ļoti auksts,  durvis uzmana visu 
laiku, jo patversmes darbinieki 
ļoti labi apzinās, ja cilvēks nāk uz 
zemo līmeni, visdrīzāk viņš jau ir 
nosalis, turklāt alkohola reibumā 
ir vislielākais risks nosalt. 

Trūcīgajiem mēnesis augstā-
kā līmeņa patversmē izmaksā 
aptuveni 30 eiro. “Katru mēnesi 
nododam viņu ienākumus Sociā-
lajam dienestam, pēc ienākumiem 
dienests arī aprēķina patversmei 
maksājamo summu, pārējā naudi-
ņa paliek viņiem. Cik man zināms, 
citās vietās, kas ir privāti uzņē-
mumi, patur visus ienākumus, šī 
iemesla dēļ daudzi klienti izvēlas 
tomēr nākt pie mums.”

Viena no labākajām 
Latvijā

Oksana mums rāda patvers-
mes telpas. Gaiteni rotā eglīte, 
lai uzturētu svētku sajūtu. Kā 
pirmo apskatām istabu, kurā at-
rodas četras gultas, katrai līdzās 
naktsskapītis, pie sienas iekārto-
ta vieta, kur pakārt virsdrēbes. 
Klientiem šeit izsniedz segas, 
spilvenus. Nekā lieka. 

Vadītāja stāsta, ka telpas 
pirms kāda laika remontētas, 
iepriekš bijusi drūmi zaļa krā-
sa. Pērn arī koridors pārkrāsots 
gaišā krāsā, saliktas modernas 

LED lampas. “Jārada vide tāda, lai 
viņiem ir tā vīzija, uz ko tiekties. 
Pērn pie mums ciemojās Labklā-
jības ministrijas pārstāvji, kas 
atzina, ka Liepājas patversme ir 
viena no labākajām, kāda redzē-
ta. Nav pelējuma, nav netīrības, ir 
pilnībā cilvēcīgi apstākļi.”

Koridora galā atrodas mazgā-
tava jeb veļas telpa – vairākas ve-
ļasmašīnas, žāvētājs un plaukts, 
kurā stāv rūpīgi salocīts apģērbs. 
“Jā, tās gaida savus īpašniekus,” 
paskaidro Oksana un norāda uz 
zīmīti, kas brīdina, ja drēbes piecu 
dienu laikā netiek paņemtas, tās 
iznīcina. “Citādi mēs apaugsim ar 
mantām. Varu pačukstēt, ka īste-

Nakts patversme. Vai uz  ielas ir labāk?

nībā jau mēs drēbes neiznīcinām, 
tas ir vairāk kārtības nolūkos.”

Blakus mazgātavai ir dušas 
telpa sievietēm, tualete. Katrā 
stāvā ir arī pīpētava. “Tas telpām 
dod nedaudz īpatnēju aromātu, 
arī no rītiem, kad zemais līmenis 
aiziet, ir kārtīgi jāvēdina.”

No virtuves dala ēdienu pa 
lodziņu uz plašāku telpu ar vairā-
kiem galdiem – ēdamzāli. Telpas 
stūrī sastopam kādu kungu, kurš 
labo eglīšu virtenīti, atklāt savu 
personību viņš nevēlas. Patvers-
mē esot nonācis pavisam nesen. 
Zaudējis darbu un par dzīvokli, 
ņemot vērā pieaugošās izmak-
sas, samaksāt vairs nespēj. Pēdējā 
mēneša laikā patversmē pievie-
nojušies četri cilvēki ar līdzīgiem 
stāstiem. Neviens gan nevēlas 
mums atklāti stāstīt, kas līdz šim 
novedis.

Atpūtas telpā ir iespēja pa-
skatīties televīziju, paspēlēt 
galda spēles, kārtis, palasīt. 
Oksana norāda uz diviem lie-
liem maisiem, no kuriem ārā 
spraucas egļu zari: “Te viena no 
mūsu klientēm taisa Adventes 
vainagus, tas ir veids, kā viņa 
atradusi iespēju nopelnīt papildu 

naudiņu. Ir viens klients, kurš 
ļoti aktīvi vāc PET pudeles. Tas 
viņiem šobrīd ir ļoti labs peļņas 
avots. Nedēļas laikā klients bija 
savācis tik daudz pudeļu, ka no-
pelnīja 100 eiro, samaksāja par 
patversmi, iegādājās sev jaku. 
Šobrīd viņš ir pauzē, nelieto alko-
holu jau ilgāku laiku, viņa mēr-
ķis ir savest kārtībā veselību.”

Zemākajā līmenī 
nekā lieka

“Neliegsimies, specifiska 
smarža šajās telpās ir jūtama,” 
par zemākā līmeņa patversmes 
telpām saka Oksana. Vadītāja 
pieļauj domu, ka smarža varētu 
nākt no telpas, kurā uzglabājas 
matrači, kas katru dienu tiek tī-
rīti un dezinficēti, vēlāk sakrauti 
kaudzītē, kamēr uzkopj pārējās 
telpas. “Matrači ir ar ūdens ne-
caurlaidīgo pārklāju. Tā ir vieg-
lāk kopt un neviens kaitēklis tur 
nevar iekļūt. Grīdas nosegtas ar 
linoleju, flīzēm, visas iespējamās 
šķirbas aizdarītas ar grīdlīstēm, 
un pilnīgi nekā lieka telpās nav. 
Kas nav mazsvarīgi – grīdas ir 
apsildāmas, lai klientiem, guļot 
uz matračiem, nebūtu auksti.”>>

Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta 
Nakts patversmes vadītāja Oksana Martinova 
izrāda augstākā līmeņa patversmes telpas. 
Attēlā dzīvojamā istaba. Gultas un skapīši 
iegādāti “Aizputes mēbelēs”.


