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FILOZOFIJA

VIEDOKĻI

Aija Barča,
Saeimas deputāte, Sociālo un darba lietu 
komisijas priekšsēdētāja 

Latvijā gan valsts, gan pašvaldības soli pa 
solim cenšas sakārtot sociālās drošības sistēmu, 
lai atbalstītu dzīves grūtībās nonākušas per-
sonas no dažādām sociālajām grupām. Bet 

tas nav iespējams bez sabiedrības atbalsta. 
Tādēļ īpaši augsti vērtēju Latvijas Samariešu 
apvienības paveikto nopietno darbu, daudzus 
gadus organizējot naudas līdzekļu piesaisti labu 
projektu izveidē sociālajos aprūpes centros, iz-
veidojot drošības pogas pakalpojumu, palīdzot 
krīzē nonākušām personām.
Manuprāt, ļoti nozīmīgs sociālajā aprūpē lau-
kos dzīvojošām personām būs Samariešu 
apvienības jaunais projekts, kas uzlabos dzīves 
kvalitāti veciem vientuļiem cilvēkiem, kuri 
dzīvo attālināti no novadu centriem.
Īpaša pateicība Latvijas Samariešu apvienības 
direktoram Andrim Bērziņam, kurš daudzus ga-
dus ir Latvijas Republikas Saeimas sadarbības 
partneris, organizējot un piedaloties nevalstisko 
organizāciju forumos, daloties pieredzē un iz-
sakot savu viedokli Saeimas Sociālo un darba 
lietu komisijas sēdēs par dažādiem sociālās 
drošības jautājumiem. 
Vēlot daudz jaunu ideju, spēku un izturību, 
daudz labu darbu mūsu Latvijas iedzīvotājiem, 
patiesā cieņā,

Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas 
priekšsēdētāja Aija Barča.
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NOZARE

“Savs ir tas, kas ir priekš cita. Ņems, kas atdos, 
veiks, kas zaudēs, pastāvēs, kas pārvērtīsies.” 
Lai gan šīs rindas mūsu dižais dzejnieks un 
filozofs Rainis rakstīja 1909. gadā trimdā, 
Kastaņjolā, tās ir tikpat aktuālas arī šodien. 
Protams, Rainis, rakstot šos vārdus, nedomāja 
par Samariešu kustību. Taču es droši varu teikt, 
ka samarieši šīs rindas var bez bažām ņemt par 
savu ikdienas darba moto.
Kopš 1992. gada, kad tika izveidota Samariešu 
organizācija Latvijā, mēs esam auguši, 
attīstījušies, mainījušies un pilnveidojušies. 
Esam kļuvuši vēl spēcīgāki, zinošāki, 
profesionālāki un noderīgāki Latvijai un 
tās cilvēkiem. Šodien sabiedriskā labuma 
organizācija - biedrība „Latvijas Samariešu 
apvienība” ir nozīmīga Latvijas pilsoniskās 
sabiedrības daļa ar nepārvērtējami augstu 
kompetenci un iestrādēm sociālā darba jomā 
valstī. Mums ir sava organizatoriskā struktūra, 
finansu, saimnieciskie un personāla resursi. 
Mēs esam ievērojams un nozīmīgs balsts 
un partneris pašvaldībām un valstij sociālās 
palīdzības organizēšanā, kompetents sarunu 
biedrs Saeimai, ministrijām, pašvaldībām un 
ES institūcijām normatīvo aktu izstrādē, godīgs 
un uzticams partneris fondiem un ziedotājiem, 
paraugs un sadarbības partneris nevalstiskajām 

organizācijām, atraktīva vieta brīvprātīgā darba 
veikšanai. Taču pats svarīgākais – Samarieši ir 
vieta kur lūgt un saņemt praktisku palīdzību, 
nonākot grūtībās.
Mūs pazīst kā lielāko sociālo pakalpojumu 
sniedzēju nevalstiskajā sektorā, tomēr vairāk 
par Samariešu vārdu ir skanējuši mūsu projekti 
- Paēdušai Latvijai, Drošības pogas, Samariešu 
kursi, Sociālās mājas, palīdzība vardarbībā 
cietušiem bērniem, Piepildīsim bērna sapni un 
daudzi citi. Mūsu misija ir palīdzēt cilvēkiem un 
samariešu palīdzība vienmēr būs nepieciešama - 
jo īpaši, ja pratīsim palīdzēt dedzīgi, mērķtiecīgi, 
radoši un ar cieņu. Un šo gadu laikā esmu 
pārliecinājies – to mēs patiešām protam.
Vēlme un spēja palīdzēt ir tas, kā dēļ mēs – 
samarieši – pastāvam un esam kopā. Katrs no 
mums palīdz savā vietā un veidā – vai tas ir 
profesionālis vai brīvprātīgais, vai tas ir vadītājs 
vai aprūpētājs. Samarieši ir kopā, lai pabarotu, 
apkoptu un atbalstītu krīzes brīdī. Arī - lai vei-
dotu jaunus pakalpojumus un ieviestu radošus 
risinājumus, kā rezultātā dzīve mūsu Latvijā 
kļūst drošāka, gaišāka un stabilāka.
Tas vienmēr ir ļoti personisks jautājums - ja 
kaut kas iet greizi, kādam sāp vai kāds ir 
pamests – ir svarīgi nemeklēt vainīgos blakus 
sētā, bet godīgi atbildēt sev pašam – ko es 
personīgi esmu darījis, lai tas tā nebūtu, kas 
ir mans ieguldījums, lai Latvijā klātos labāk. 
Jau 20 gadus „būt samarietim” ir mans dzīves 
veids. Tas nozīmē sadzirdēt un saskatīt cilvēku 
vajadzības, arī saprast cēloņus un atrast veidus, 
kā palīdzēt. Tas nozīmē – sapņot gan lielus, gan 
mazus sapņus un uzdrīkstēties tos īstenot dzīvē.
Augot pieredzei un samariešu pulkam, aug arī 
mūsu iespējas palīdzēt. Mēs zinām daudzus 
praktiskus darbus, kas būtu jādara, lai mūsu 
senioriem, bērniem un invalīdiem padarītu 
dzīvi Latvijā drošāku, mājīgāku, ērtāku un 
komfortablāku. Mums ir skaidrs viedoklis par 
to, kā organizēt sociālo vidi tā, lai vecumdienās 
cilvēki sajustu drošību un cieņu, lai varētu 
bez kauna un paļām saņemt atbalstu dzīves 
un likteņa izaicinājumu kompensēšanai. Te 
jārunā gan par efektīvu sadarbības mehānismu, 

gan precīzu mērķa noteikšanu, gan rīcību, kas 
vērsta uz šī mērķa sasniegšanu un oriģināliem 
risinājumiem, kas ļauj sasniegt mērķi iespējami 
ātri.
Mums ir daudz šādu risinājumu. Zināmākie 
noteikti ir jau minētie projekti Paēdušai Latvijai 
un Drošības pogas, taču līdzās tiem ir ne mazāk 
būtiskas mūsu iniciatīvas - Aprūpētā dzīvošana, 
Elektroniskā drošības pogas vajadzību 
izvērtēšanas sistēma, par ko saņēmām Latvijas 
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
asociācijas gada balvu „Platīna pele 2010”, 
Elektroniskās aprūpes palīgrīks (APP), gan sa-
vulaik pirmais Krīzes centrs bērniem Latvijā. 
Noteikti plašu skanējumu gūs arī Samariešu 
aprūpes risinājums cilvēkiem laukos, kas 
drīzumā sāks darbu un būs pilnībā jauns aprūpes 
veids ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē. 
Mēs nekoncentrējamies uz skaļiem un 
īslaicīgiem projektiem, bet vēlamies, lai 
mūsu darbam ir paliekoša un nopietna ietek-
me uz sociālo situāciju Latvijā. Mums ir 
svarīgi, lai mūsu klienti un sadarbības part-
neri var rēķināties ar mums ilgtermiņā. Jau 
piecpadsmit gadus darbojas Sociālās aprūpes 
centrs „Pārdaugava”, desmit gadi apritējuši 
„Mājas neatliekamā izsaukuma un aprūpes 
dienestam” un grupu dzīvoklim jauniešiem 

ar garīga rakstura traucējumiem. Nesen savu 
septīto dzimšanas dienu nosvinēja krīzes
centrs bērniem un sievietēm „Māras centrs” un 
Samariešu naktspatversme. Mūsu Medicīnas 
dienests nodrošina un sniedz medicīnisko 
palīdzību masu pasākumos. Personām, kuras 
pašas nevar pārvietoties uz slimnīcu vai pie 
ārsta, mēs sniedzam specializētā transporta pa-
kalpojumus. Vairāk nekā 1000 cilvēki ik dienas 
saņem aprūpi mājās. Sabiedrībā ir atpazīstami 
Samariešu pirmās palīdzības kursi, kā arī 
aprūpes kursi piederīgajiem un profesionāļiem 
un auklīšu apmācība. Varam lepoties arī ar sa-
viem brīvprātīgajiem.
Esam guvuši milzīgu pieredzi sociālās aprūpes 
jomā un cilvēki mūsu darbu augstu novērtē, 
par ko liecina daudzie sadarbības piedāvājumi, 
palīdzības veidu dažādošanās, aprūpējamo 
skaita pieaugums un tas, ka arvien vairāk 
cilvēku brīdī, kad nepieciešama palīdzība, 
izvēlas mūs. Tas ir pats labākais vērtējums mūsu 
misijai un darbam. Mēs ceram, ka turpmākajā 
sava darba posmā spēsim kļūt vēl labāki, 
pieejamāki un daudzpusīgāki. Ejot savu ceļu, 
mēs centīsimies nezaudēt spēju redzēt, sajust, 
sapņot un uzdrīkstēties. Jo tā ir ļoti liela un 
svarīga vērtība – prast būt klāt īstajā brīdī. Prast 
palīdzēt.  

Andris Bērziņš,
biedrības „ Latvijas Samariešu apvienība” 
direktors

Mēs protam palīdzēt!

“... vairāk par 
Samariešu vārdu 
ir skanējuši mūsu 
projekti - Paēdušai 
Latvijai, Drošības 
pogas, Samariešu 
kursi, Sociālās mājas, 
palīdzība vardarbībā 
cietušiem bērniem, 
Piepildīsim bērna 
sapni un daudzi citi.“

Aicinām pārtikas uzņēmumus un 
vairumtirgotājus,

zemnieku saimniecības un 
privātpersonas ziedot:

• Pārtikas produktus ar ilgu uzglabāšanas termiņu;
• Saimniecības un higiēnas preces;
• Sadzīvei nepieciešamās lietas;
• Apģērbu un apavus

Projektu „Paēdušai Latvijai” iespējams atbalstīt arī zvanot uz labdarības tālruni

90006488 (Ls1), Ziedot.lv mājaslapā, Swedbank internetbankā, piepildot 
Glābējpaku vai izvietojot savā uzņēmumā ceļojošo pārtikas ziedojumu kasti.
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Kam piešķir pārtikas pakas? 
Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai” sniedz 
atbalstu ar pārtiku ģimenēm ar bērniem, 
pensionāriem un invalīdiem ar ienākumiem 
zem iztikas minimuma - Ls 177, uz vienu 
ģimenes locekli, kam Sociālais dienests nav 
un nevar piešķirt trūcīgās vai maznodrošinātās 
personas statusu.

Kā pieteikties pārtikas pakai?
Lai pieteiktos pārtikas pakai, nepieciešams 
aizpildīt pieteikuma anketu Latvijas Samariešu 
apvienības mājaslapā – www.samariesi.lv, sa-
daļā “Pārtikas banka „Paēdušai Latvijai””. 
Anketu var sūtīt uz e-pastu partika@samariesi.lv  
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu ro-
botiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam 
JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Nav nepieciešams elektroniskais paraksts.
Ja nav pieejams internets, anketu var aizpildīt 
bibliotēkā vai sociālajā dienestā.
Sīkāka informācija, zvanot pa tālr. 22 033 700
vai 67 518 289 vai rakstot uz e-pastu
partika@samariesi.lv

“Latvijas Samariešu apvienības” labdarības projekts “Paēdušai Latvijai” ir viens no pašiem 
atpazīstamākajiem labdarības projektiem valstī. Sadarbībā ar portālu “Ziedot.lv” un nevalstiskajām 
organizācijām visā Latvijā pārtikas banka palīdz trūkumā nonākušajām ģimenēm, kuras dažādu 
iemeslu dēļ nespēj saviem spēkiem izrauties no nabadzības.
13. maijā Rīgā tika atklāts pirmais pārtikas bankas „Paēdušai Latvijai” ziedojumu izdales 
punkts Rīgā, Tallinas ielā 81. Šajā vietā ir iespējams saņemt atbalstu ar pārtiku, apģērbu, apa-
viem un citām ikdienā nepieciešamajām lietām. Prioritāri palīdzība tiek sniegta ģimenēm ar 
bērniem un ienākumiem zem iztikas minimuma un Sociālā dienesta atteikumu piešķirt trūcīgās 
vai maznodrošinātās personas statusu. Iespēju robežās atbalsts tiek sniegts arī pensionāriem un 
invalīdiem. 
„Paēdušai Latvijai” un ziedojumu izdales punkta galvenais mērķis ir rūpēties par sociāli mazāk 
aizsargātajiem sabiedrības locekļiem, kuri birokrātiskās un neelastīgās sociālās palīdzības un pa-
balstu sistēmas dēļ nevar saņemt atbalstu grūtā brīdī. Pārtikas paka kalpo kā  motivācija nezaudēt 
cerību un turpināt uzlabot savas ģimenes dzīves apstākļus.  
Katrs palīdzības pieteikums tiek individuāli izvērtēts, lai palīdzība tiktu sniegta pēc iespējas 
efektīvāk un sasniegtu tieši tās ģimenes un personas, kurām atbalsts ar pārtiku ir vitāli 
nepieciešams. 

Ziedojumu izdales punkts tapis, pateicoties Sorosa fonda - Latvija un AS „Latvijas valsts meži” 
atbalstam, kā arī Fonda „Ziedot” un SIA „Maxima Latvija” pārtikas produktu ziedojumiem. 
Ziedojumu izdales punkta Tallinas ielā 81 darba laiks: darba dienās no plkst. 9:00 - 17:00, ziedo-
jumu izdale notiek no plkst. 14:00 – 17:00.
www.paedusailatvijai.lv
Kontakti: partika@samariesi.lv.  t. 22033700

Samarieši atvēruši pirmo pārtikas bankas Paēdušai Latvijai
ziedojumu izdales punktu Rīgā

No kreisās: Agita Kraukle, Latvijas Samariešu apvienības projekta “Paēdušai Latvijai” 
vadītāja; Rūta Dimanta, ziedot.lv vadītāja un Andris Bērziņš, biedrības „Latvijas Samariešu 
apvienība” vadītājs.

Pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai” ziedojumu izdales punkts Rīgā, Tallinas ielā 81.

Pārtikas pakā ietilpst kviešu milti, manna, cukurs, makaroni, šķeltie zirņi, miežu putraimi, rīsi, 
vistas buljons, cūkgaļas konservi, augu eļļa, margarīns. 
Pārtikas paku nokomplektēšanai var ziedot arī citus pārtikas produktus ar ilgstošu glabāšanas 
termiņu, piemēram, medu, kafiju, tēju, sāli, ievārījumu, dažādus konservus, žāvētus augļus, riek-
stus, un citus produktus.
Vienas pārtikas pakas izmaksas nepārsniedz Ls 6

Samariešu atbalsts ar pārtiku

Agita Kraukle, Latvijas Samariešu 
apvienības projekta “Paēdušai Latvijai” 
vadītāja.

Kas ietilpst pārtikas pakā?

Izdalītas pārtikas pakas Izdalītas Glābējpakas Sniegta palīdzība 
cilvēkiem

februāris
470 790 3556

marts
516 413 3530

aprīlis
470 758 3616

maijs
790 386 3903

Kopā 
2246 2347 14605

2013.g. 1. pusgada aktivitātes (mēneši no februāra līdz maijam)

STATISTIKA

FAKTI

PAĒDUŠAI LATVIJAI

PROJEKTI



3

Nr. 1 / novembris, 2013PAKALPOJUMI

Viesturs Kleinbergs, LSA projekta 
„Samariešu atbalsts mājās“ vadītājs 

Latvijas Samariešu apvienība ir daudzu 
vērienīgu un efektīvu iniciatīvu, projektu un ak-
ciju īstenotāja, cenšoties uzlabot sociālo situāciju 
Latvijā. Jau tuvākajā laikā šiem projektiem un 
iniciatīvām pievienosies vēl viens labs darbs, kas 
palīdzēs veciem un vientuļiem cilvēkiem laukos 
un viensētās. Zīmīgi - šāda iniciatīva pagaidām 
ir unikāla ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē. Tātad 
Latvijas projekts un pieredze būs indikators 
līdzīgām iniciatīvām citviet.
Samarieši ir labs piemērs mūsdienīgai, uz cilvēku 
vajadzībām orientētai palīdzības organizācijai. 
Mēs ejam kopsolī ar laiku – strādājot sociālajā 
sfērā un ikdienā sastopoties ar arvien jaunām 
sāpēm, bēdām un problēmām, savādāk nemaz 
nav iespējams. Tādēļ samarieši rada un piedāvā 
arvien jaunus pakalpojumus. Sociālo pakalpoju-
mu klāsta dažādošana nav mūsu pašmērķis – mēs 
to darām, lai katram konkrētajam cilvēkam viņa 
dzīvesvietā varētu rast optimālāko piedāvājumu.
Tas ir jo svarīgāk laikā, kad objektīvā realitāte 
Latvijā ir skaudra un nepielūdzama – lai arī 
iedzīvotāju skaits Latvijā sarūk, tomēr pensijas 
vecuma cilvēku skaits saglabājas esošajā līmenī 
un pat nedaudz pieaug, turklāt šādu personu 
īpatsvars pret kopējo masu viennozīmīgi 
palielinās un tuvākajā laikā šāda tendence 
saglabāsies. Katru gadu daudzi tūkstoši 
ekonomiski aktīvu cilvēku atstāj valsti, gan 
vieni, gan kopā ar savām ģimenēm dodoties 
labākas dzīves meklējumos. Latvijā tajā pašā 
laikā paliek veci un, bieži vien, nespējīgi cilvēki, 
no kuriem liela daļa dzīvo laukos un viensētās. 
Tas ir tikai laika jautājums, lai būtiska šo cilvēku 
daļa vairs nespētu saviem spēkiem parūpēties pat 
par elementārām dzīves vajadzībām. Vēl nesen 
ierastākais risinājums bija šādu cilvēku nodošana 
institucionālā aprūpē. Mēs tomēr uzskatām, 
ka arī šiem cilvēkiem ir jārada iespēja palikt 
savās mājās un saņemt tur pilnvērtīgai dzīvei 
nepieciešamo atbalstu. 

Tādēļ mēs nākam klajā ar vēl vienu savu 
iniciatīvu - Latvijas Samariešu apvienība ar 
Sorosa fonds Latvijā atbalstu un Open Society 
Foundation finansējumu šogad uzsāk projektu 
„Samariešu atbalsts mājās”. Ar šo projektu mēs 
mainīsim gadu gaitā iesakņojušos priekšstatu 
par sociālās aprūpes pamatprincipiem laukos 
– mēs nevedīsim cilvēku uz vietu, kur viņam 
var nodrošināt nepieciešamos pakalpojumus, 
bet nogādāsim šos pakalpojumus pie cilvēka, 
tādējādi bez vitāli svarīga iemesla nemainot 
ierasto dzīves ritmu. 
Projekta būtiskākais mērķis ir uzlabot veco 
un vientuļo cilvēku dzīves kvalitāti. Zinot, 
ka daudzi seniori dzīvo lauku sētās, kur nav 
pieejami pat elementārākie ES standartiem 
atbilstošie infrastruktūras elementi (ūdens 
apgāde, automātiskā veļas mašīna, transports 
u.tt.), samarieši nodrošinās šos pakalpojumus, 
nepieciešamības gadījumā atvedot tos uz katra 
klienta mājām. Ar savu jauno pakalpojumu mēs 
spēsim iespējami attālināt institucionālo aprūpi 
un nodrošināt pietiekami augstu dzīves kvalitāti 
personām, kuras vecuma vai funkcionālo 
traucējumu dēļ to vairs nevar paveikt pašu 
spēkiem.
Lai īstenotu šo mērķi, jau tuvākajā laikā Latvijā 
uzsāks darbu speciāli būvētas un aprīkotas 
automašīnas, kurās būs pārvietojami aprūpes 
biroji ar autonomās strāvas ģeneratoru, silto un 
auksto ūdeni, gāzes plītiņu, ledusskapi, veļas 
mazgājamo mašīnu, veļas žāvētāju, vannu, gul-
tasvietu, specializēto aprīkojumu pēdu kopšanai, 
iespēju nodrošināt kanalizācijas ūdens savākšanu 
u.tml. Automašīnas būs pieejamas arī personām 
ar invaliditāti.
Sākotnēji jauno pakalpojumu samarieši attīstīs, 
izveidojot piecus reģionālos aprūpes birojus 
Latvijas novados. Jau 15. jūlijā tika noslēgts 
pirmais sadarbības līgums ar Skrundas novadu 
un paredzams, ka perspektīvā jaunos aprūpes 
pakalpojumus būs iespējams saņemt arī Balvu 
novadā un tā apkārtnē, Smiltenes novadā un tā 
apkārtnē, Jelgavas novadā un tā apkārtnē, kā arī 

Kuldīgas un Ventspils novados.
Klientam pietuvinātā aprūpe tiks nodrošināta 
trīs līmeņos. Pirmajā no tām ar Drošības 
pogas palīdzību klientam būs pieejama 24 
stundu drošības sajūta un atbalsts vienas pirk-
sta kustības attālumā – nospiežot drošības 
pogu, samariešu centrālē nonāks signāls un tiks 
sniegts nepieciešamais atbalsts vai palīdzība, 
vajadzības gadījumā palīgā steigsies ārkārtas 
izsaukuma speciālistu brigāde. Otrais aprūpes 
līmenis nozīmē vispārējo pakalpojumu klāstu – 
tādas pilnvērtīgai ikdienas dzīvei nepieciešamas 
lietas kā mājas uzkopšanu, pārtikas produktu 
piegādi, formalitāšu kārtošanu iestādēs, trans-
porta un pavadoņa pakalpojumus u.c. Savukārt 
trešajā, paplašinātajā aprūpes līmenī klien-
tam tiks nodrošināta arī iespēja nomazgāties, 
izmazgāt veļu, apgriezt matus, veikt pēdu aprūpi, 
t.sk. arī cukura diabēta pēdu bojājumu aprūpi, 
u.c. pakalpojumus atbilstoši konkrētā cilvēka 

individuālajām vajadzībām.
Projekta ieviešanas gaitā Latvijas Samariešu 
apvienība cieši sadarbosies ar pašvaldībām 
un to sociālajiem dienestiem, jo tieši te ir 
vispilnīgākās zināšanas par sava novada un pa-
gasta iedzīvotājiem, viņu vajadzībām, vēlmēm 
un iespējām. Tieši tāpat pašvaldību speciālisti 
visprecīzāk spēs identificēt iedzīvotājus, kuriem 
nepieciešami šie pakalpojumi, kā arī kopā ar 
samariešiem piedāvāt viņiem iespējami labāko 
risinājumu.
Plānots, ka Latvijas Samariešu apvienības 
jaunais projekts mainīs sociālās aprūpes seju 
Latvijā. Tā kļūs, es gribu teikt, cilvēcīgāka un 
katram konkrētajam klientam pietuvinātāka. Es 
saprotu – tas ir liels mērķis, taču tikai ar tādiem 
mērķiem var kaut ko sasniegt un mainīt. Galve-
nais jau ir uzdrošināties un spert pirmo soli. Un 
pēc tam neatlaidīgi turpināt soļot mērķa virzienā.
Lai mums visiem izdodas!

Mainīsim sociālās aprūpes principus lauku teritorijās

„Māras centrs” ir viens no Latvijā zināmākajiem 
un augstāk vērtētajiem krīzes centriem bērniem 
un sievietēm. Šogad „Māras centram” aprit 
septītais darbības gads un biedrība „Latvijas 
Samariešu apvienība”, kā arī vairāk nekā 500 
ziedotāju no visas pasaules, ar kuru atbalstu tika 
izveidots šis centrs, ir patiesi gandarīti par tā 
darbības rezultātiem.
Gan apvienībai, gan centra darbiniekiem ir 
iemesls būt lepniem - šo septiņu gadu laikā 
„Māras centrā” palīdzību sev grūtā brīdī saņēmuši 
1103 klienti. Tostarp, profesionālu psihosociālu 
palīdzību saņēmuši 535 bērni, kuri palikuši bez 
vecāku aprūpes, cietuši vardarbībā vai kuru 
ģimenēs bijušas konfliktsituācijas, kuru dēļ bērns 
vairs nav varējis tur uzturēties. Centrā pagaidu 
mājas un atbalstu saņēmušas arī 237 sievietes ar 
331 bērnu, kuras palikušas bez dzīvesvietas un 
iztikas līdzekļiem vai cietušas vardarbību.
Šo septiņu gadu laikā ir augusi un nostiprinājusies 
arī „Māras centra” komanda. „Mūsu cilvēki, 
mūsu komanda ir tas spēks, kas ļauj izturēt 
vissmagākās un nopietnākās krīzes, kas skārušas 
gan klientus, gan centru kopā”, atzīst „Māras 
centra vadītāja Gita Krūmiņa.
Centra speciālisti aizvadītajos septiņos ga-
dos ir nodrošinājuši iestādes izaugsmi un 

nepieciešamās pārmaiņas, lai „Māras centra” 
piedāvājumu un kompetenci novērtētu arvien 
jauni atbalstītāji, sadarbības partneri un klienti. 
Bieži vien „Māras centra” darbiniekiem līdz ar, 
paldies, par sniegto atbalstu un palīdzību pateicas 
arī par saņemto drošību un māju sajūtu. Vienlīdz 
būtiskas vērtības „Māras centra” darbā ir arī aug-
sta profesionalitāte un objektīvs skatījums uz 
risināmo problēmu, kā arī savlaicīga iesaistīšanās 
un klientu interešu ievērošana un pārstāvēšana. 
Un, galu galā - vienkārši milzīga ieinteresētība 
un neviltota, cilvēciska vēlme palīdzēt.
“Māras centra” pastāvēšanas laikā tas ar savu 
darbu un profesionalitāti ir atradis nopietnus un 
ilglaicīgus sadarbības partnerus un atbalstītājus. 
Visus šos septiņus gadus pakalpojums ticis 
nodrošināts ar Rīgas Domes Labklājības de-
partamenta atbalstu, kas pircis pakalpojumu 
krīzes situācijās nonākušiem klientiem. Savukārt 
svarīgākie sadarbības partneri, kas palīdzējuši, 
iesaistījušies un atbalstījuši “Māras centra” dar-
bu, ir Rīgas Sociālais dienests, Rīgas bāriņtiesa, 
Rīgas Pašvaldības policija, Valsts policija un 
ārstniecības un izglītības iestādes. „Māras centra” 
profesionālo darbu ar klientiem ir novērtējusi ne 
tikai Rīga, bet arī citas pašvaldības, kas uz laiku 
ir ievietojušas savus klientus centrā.

„Māras centrs” dod pajumti un patvērumu Mājas, kur visi ir draugi
Reizēm, pavisam pēkšņi un negaidīti, kāds 
mums tuvs un mīļš cilvēks vairs nespēj pats 
par sevi parūpēties - gan gadu nastas, gan 
invaliditātes vai traumas dēļ. Tā gadās, teiktu 
Vonnegūts, un ar to mums jādzīvo tālāk. Mūsu 
aktīvajā dzīves ritmā ne pārāk bieži mums 
pašiem ir iespēja šiem cilvēkiem nodrošināt 
pienācīgu aprūpi un tādēļ tiek meklēta 
alternatīva - visbiežāk sociālās aprūpes centrs 
(SAC). Latvijas Samariešu apvienības ziņā ir 
divi SAC - Pārdaugava Rīgā un Vēji Ventspilī.
Droši varam teikt - ja meklējat savam 
tuviniekam ne tikai kvalitatīvu aprūpi, bet arī 
daudz plašāku pakalpojumu klāstu, tostarp 
aktīvu sociālo un kultūras dzīvi, dažādus 
pulciņus un iespējas atbilstoši spējām dzīvot 
aktīvu sabiedrisko dzīvi, tad samariešu centri 
ir pareizais lēmums. “Tā kā mūsu centri ir 
salīdzinoši nelieli, mēs saviem klientiem varam 
nodrošināt ģimenisku vidi un mājas sajūtu,” 
saka SAC Pārdaugava direktore Ilze Rogozina. 
Šeit visi visus pazīst un personāls var pievērst 
individuālu uzmanību katram klientam.
SAC Pārdaugava lielākoties dzīvo vai nu 
cilvēki ar krietnu nodzīvoto gadu nastu vai arī 
salīdzinoši jauni klienti - pusmūža cilvēku te 
ir salīdzinoši maz. Sabiedrībā diemžēl pieaug 
nežēlība, atzīst I. Rogozina, īpaši pēdējā laikā 
centrā nonākuši vairāki cilvēki, kas guvuši 
smagas traumas vardarbības rezultātā. Taču, lai 
kāds arī nebūtu iemesls, kādēļ cilvēks nonācis 
centrā, viņš tiks aprūpēts pēc vislabākās 
sirdsapziņas un izmantojot labāko pieejamo 
aprīkojumu. Visu centra iemītnieku istabiņas 
ir iekārtotas atbilstoši viņu individuālajām 
vajadzībām. Klientu rīcībā ir nepieciešamie 
tehniskie palīglīdzekļi, katram tiek nodrošināta 
diennakts uzraudzība un personīgā un 
medicīniskā aprūpe.
SAC Pārdaugava ir kāda vērtība, ar ko tas 
atšķiras no līdzīgām iestādēm - te domā ne 
tikai par klientu aprūpi, bet arī par iespējām 
darīt viņu ikdienu krāsaināku un notikumiem 
bagātāku. Centra iemītnieki darbojas vairākos 
pulciņos. Populārākais no tiem noteikti ir 

kulinārais pulciņš, kurā tik gatavotas gan 
pankūkas un eļļā cepti saldie žagariņi, gan 
tradicionālās piparkūkas un svētku pīrāgi pašu 
galdam un ciemiņu cienāšanai. Pārdaugavas 
iemītniekiem gan patīk, gan noder mūzikas 
terapijas un vingrošanas pulciņš, kas ne tikai 
vingrina centra iemītnieku ķermeņus, bet arī 
nostiprina atmiņu.
Centrā bieži notiek koncerti, teātra uzvedumi un 
citas aktivitātes. Pārdaugavai ir sena un cieša 
sadarbība ar vairākām skolām un bērnu dārzu, 
jauniešu centriem, muzejiem un reliģiskajām 
konfesijām, kas ir bieži viesi centrā. Centra 
iemītnieki mēdz braukt arī ekskursijās uz Rīgas 
muzejiem un citām ievērojamām vietām, bet 
vismaz reizi gadā dodas arī garākā ekskursijā.

Turpinājums 4. lpp.

“Latvijas Samariešu apvienības jaunais projekts 
mainīs sociālās aprūpes seju Latvijā.“
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APMĀCĪBA

NOTIKUMI

1888. gadā seši namsaimnieki Berlīnē 
izveidoja organizāciju ar baltā krusta zīmi un 
Samariešu vārdu. Tolaik šie cilvēki vēlējās 
iemācīt pirmās palīdzības sniegšanas prasmes 
rūpnīcu strādniekiem, lai vienkāršie cilvēki 
spētu palīdzēt viens otram. Tas bija viens no 
pirmajiem samariešu mērķiem - dot zināšanas 
pēc iespējas daudziem, lai brīdī, kad palīdzība 
būs nepieciešama, tuvumā atrastos cilvēks, kas 
prastu un būtu gatavs palīdzēt. Kopš tā laika 
Pirmās palīdzības kursus daudzviet pasaulē un 
arī Latvijā dēvē par „Samariešu kursiem.”  
Arī Latvijā modernu pirmās palīdzības 
apmācības sistēmu, kas balstīta uz praktisku 
iemaņu apgūšanu, ar Brēmenes Samariešu 
atbalstu 1993. gadā izveidoja un ieviesa tolaik 
vēl Rīgas Samariešu apvienība. Pašlaik Latvijas 
Samariešu apvienība ir Latvijā vislielākā pirmās 
palīdzības apmācību organizācija ar ilgāko 
pieredzi un plašāko pirmās palīdzības apmācības 
tīklu Latvijā. No 1993. gada pieaudzis apmācību 
filiāļu skaits un pašlaik pirmās palīdzības 
apmācību var apgūt Rīgā, Kuldīgā, Liepājā, 
Jelgavā, Jēkabpilī, Rēzeknē un Daugavpilī. 
Divdesmit gadu laikā esam apmācījuši gandrīz 
trešdaļu miljona kursantu jeb katru septīto 
Latvijas iedzīvotāju. Ar pilnu pārliecību varu 
teikt, ka šodien Latvijas samariešu pirmās 
palīdzības kursi ir paši labākie un sniedz 
klausītājiem virkni priekšrocību, ko nespēj 
nodrošināt neviena cita analoga apmācības 
organizācija. 
Samariešiem pirmās palīdzības kursi ir īpaši 
ne tikai mūsu sakņu un atbildības vēstures 

priekšā dēļ. Prast un būt gatavam palīdzēt savam 
tuvākajam ir samariešu attieksmes pamatā - šis 
princips caurstrāvo apvienību no tās vadības 
līdz darbiniekiem un brīvprātīgajiem. Un, 
lai arī „Samariešu kursus” pasniedz daudzas 
organizācijas, mēs gribam, lai mācīties Latvijas 
Samariešu apvienībā būtu īpaši. Jo mūsu mācību 
mērķis nav apliecības iegūšana – mūsu mērķis 
ir palīdzēt spējīgi un protoši cilvēki mums 
visapkārt.   
Samariešu sniegtās zināšanas ir konkurētspējīgas 
visā Eiropā. Latvijā tikai “Latvijas Samariešu 
apvienībai” ir tiesības izsniegt kursu klausītājiem 
Eiropas Pirmās palīdzības sertifikātu, kas 
apliecina, ka kursanta prasmes pirmās palīdzības 
sniegšanā atbilst Eiropas apmācības standartiem. 

Šis sertifikāts sniedz arī iespēju strādāt atbilstošu 
darbu citās Eiropas Savienības valstīs. Gadījumā, 
ja ārvalstīs prasa nacionālajā valstī atzītu pirmās 
palīdzības sniegšanas izglītības dokumentu, 
tur esošās Samariešu organizācijas ir tiesīgas 
mūsu kursu absolventiem tādus izsniegt, 
pamatojoties uz derīgu Pirmās Palīdzības kursu 
beigšanas apliecību un sertifikāta uzlīmi, ko 

Latvijas Samariešu apvienība izsniedz pēc kursu 
pabeigšanas Latvijā. LSA šajā jomā ir sadarbība 
ar samariešu organizācijām 14 valstīs. 
Apmācības standarts tiek pastāvīgi pilnveidots, 
ņemot vērā jaunākos pētījumus pasaulē, ekspertu 
atzinumus un Pasaules Veselības organizācijas 
rekomendācijas. Lai celtu pirmās palīdzības 
apmācības kvalitāti, katru gadu mēs regulāri 
ieguldām daudz darba un papildus līdzekļu, 
uzlabojot gan mācību inventāru – ieviešot 
prakses stundām jaunākās, progresīvākās lelles 
- manekenus un iegādājoties vizuālos apmācības 
materiālus un transportu, gan ceļot pasniedzēju 
kvalifikācijas līmeni un pilnveidojot mācīšanas 
metodiku.
Izstrādājam arī jaunas programmas, 
piemērojot tās uzņēmumu darba specifiskajiem 
riskiem un vajadzībām. Mūsu piedāvātajā 
klāstā ir gan „klasiskā” pirmās palīdzības 
apmācība autovadītājiem, ieroča atļaujai 
u.c., gan specializētie pirmās palīdzības kursi 
elektroapgādē nodarbinātājiem, auklītēm, 
jaunajam māmiņām, aprūpes speciālistiem 
u.c. Samarieši nodrošina arī paplašināto 
pirmās palīdzības apmācību policistiem, 
ugunsdzēsējiem, glābējiem, zemessargiem u.c.
Ne visiem ir iespēja apmeklēt kursus, turklāt 
iegūtās zināšanas ar laiku izbalē. Tādēļ mēs 
izmantojam mūsdienīgas iespējas nodot 
mūsu zināšanas sabiedrībai. Pašlaik top jauna 
aplikācija mobilajām ierīcēm par pirmo 
palīdzību un sociālās aprūpes ABC. Tā dos 
teorētiskas zināšanas, kas visiem aplikācijas 
lietotājiem būs pieejamas bez maksas un kuras 

Esam labākie pirmās palīdzības sniegšanas apmācībā

“Divdesmit gadu laikā 
esam apmācījuši gandrīz 
trešdaļu miljona kursantu 
jeb katru septīto Latvijas 
iedzīvotāju.“

Cilvēkam ir jādzīvo cilvēka cienīga dzīve. It 
kā aksioma, taču mūsu ikdienā teju ik dienas 
pārliecināmies, ka realitāte ir krietni vien 
savādāka. Īpaši skaudri to izjūt cilvēki, kuriem 
ir īpašas vajadzības. 
Latvijas Samariešu apvienības Grupu 
dzīvoklis nu jau 10 gadus palīdz jauniešiem 
ar garīga rakstura traucējumiem un invaliditāti 
apgūt nepieciešamās iemaņas un pakāpeniski 
uzsākt patstāvīgu dzīvi. Grupu dzīvoklis 
ir viens no nedaudzajiem institūcijām 
alternatīvajiem pakalpojumiem Latvijā, 
kas dod iespēju jauniešiem ar intelektuālas 
attīstības traucējumiem iemācīties savu dzīvi 
aizvadīt patstāvīgi - strādājot, mācoties un 
atpūšoties kā visi citi.
Jau pavisam drīz pēc Grupu dzīvokļa 
atklāšanas Latvijas Samariešu apvienība 
saprata – jauniešiem ne tikai jāpalīdz 
dzīvot, bet arī jānodrošina rehabilitācija. 
Tādēļ jauniešiem māca un nostiprina visas 
nepieciešamās prasmes patstāvīgai dzīvei - 
spēju rūpēties par sevi, gatavot ēdienu, rīkoties 
ar naudu, mācīties un zināt savus pienākumus 
pret sabiedrību, kā arī apzināties savas tiesības 
un iespējas, dzīvojot patstāvīgi. Jaunieši 
saņem gan praktisku palīdzību, gan padomu 
savos ikdienas darbos. Dzīvokļa darbinieki 
patstāvīgi atrodas līdzās jauniešiem, attīstot 
viņos arī ikdienā nepieciešamās komunikācijas 
un sadzīvošanas prasmes.
Samariešu Grupu dzīvoklis ir vieta, kur 
jauniešiem ar īpašām vajadzībām dzimst 
cerība uz pašiem savu dzīvi, pašu pieņemtiem 
lēmumiem, pašu veidotām attiecībām un 
karjerām. Otra iespēja ir dzīve institūcijā – 
uzraudzībā, esot apgādātiem un apkoptiem, 
taču savā ziņā nošķirtiem no sabiedrības. 
Latvijas Samariešu apvienība 2003. gadā 
pārņēma Grupu dzīvokli savā pārziņā no 
Rīgas Domes Labklājības departamenta 
Latgales priekšpilsētas Sociālā dienesta. Pa 
šiem gadiem patstāvīgā dzīvē no šejienes 
aizgājuši un kļuvuši par pilnvērtīgiem 
sabiedrības locekļiem gandrīz 30 jaunieši.  

Grupu dzīvoklī dzīvojošie jaunieši var 
saņemt plašu pakalpojumu klāstu:
• individuālas konsultācijas pie sociālā dar-

binieka un sociālā rehabilitētāja dažādos 
jautājumos, piemēram, par sava budžeta 
plānošanu, darba meklēšanu, brīvā laika 
pavadīšanas iespējām u.tml.,

• palīdzību un aizstāvību ārkārtas situācijās (ja 
klients apmaldījies, aizturēts policijā u.tml.),

• patstāvīgas rūpes par it kā pašsaprotamiem 
ikdienas darbiem un pienākumiem - regulārus 
atgādinājumus par ienākumu deklarēšanu, īres 

līguma pagarināšanu, ārstu apmeklējumiem, 
ikdienas medikamentu lietošanu u.tt., 
pavadīšanu uz dažādām iestādēm (pie ārsta 
vai sociālajām institūcijām), kā arī palīdzību 
nepieciešamo dokumentu sakārtošanā,

• praktisku apmācību ikdienas darbos (ēst 
gatavošana, sīku remontdarbu veikšana 
u.tml.),

• motivāciju un atbalstu ikdienas pienākumu un 
pašaprūpes veikšanā,

• Grupu dzīvokļa darbinieki palīdzēs arī dažādu 
svētku un izklaides pasākumu organizēšanā, 
iesaistot procesā pašus jauniešus,

• jaunieši saņem palīdzību un atbalstu, uzsākot 
patstāvīgu dzīvi, iekļaujoties sabiedrībā un 
iekārtojot personīgo dzīvokli. 

LSA Grupu dzīvokļa komanda izsaka lielu 
paldies visiem šo 10 gadu laikā iegūtajiem 
sadarbības partneriem – nevalstiskajām 
organizācijām, iestādēm, uzņēmējiem un citiem 
labajiem cilvēkiem, kuri nesavtīgi atbalstījuši 
un palīdzējuši Grupu dzīvokļa jauniešiem 
iekļauties sabiedrībā. Katrs mīļš vārds, radīta 
iespēja nodarbinātībā, finansiāli vai materiāli 
atbalstīts labs darbs ir darījis šo jauniešu dzīves 
labākas. Paldies! 

Mājas, kur visi ir 
draugi 

Turpinājums no 3. lpp. 

Tā, aizvadītajā vasarā ir apmeklēts Minhauzena 
muzejs, Saulkrasti un Velosipēdu muzejs. Di-
vas reizes gadā - uz Jāņiem un Ziemassvētkiem 
- centra iemītnieki rīko lielākas svinības ar pašu 
klātu galdu, dejām un dziesmām.
Centrs Pārdaugava izveidots 1997. gadā, sad-
arbojoties Latvijas Samariešu apvienībai, Rīgas 
domes Labklājības departamentam un Rīgas 
domes Īpašuma departamentam. Savukārt SAC 
Vēji ir salīdzinoši pavisam jauns - tas darbojas 
kopš šī gada 18. aprīļa.

SAC pieejamie pakalpojumi:
Veselības pakalpojumi
Lai nodrošinātu kvalitatīvu medicīnisko aprūpi 
un medikamentu iegādi, klienti tiek  reģistrēti 
pie ģimenes ārsta. Ārsta nozīmētos medikamen-
tus izsniedz un manipulācijas veic sertificēta 
medicīnas māsa. Kad tas nepieciešams, māsa 
pavada klientus arī pie citiem medicīnas 
speciālistiem. Ja ir vajadzīgs, laikus tiek sagata-
voti un iesniegti dokumenti invaliditātes grupas 
pagarināšanai.

Centra iemītniekiem pieejami:
• ģimenes ārsta pakalpojumi;
• nozīmētā medikamentu terapija un citas 

manipulācijas;
• zobārstniecības pakalpojumi (zobu labošana, 

protezēšana);
• tehniskie palīglīdzekļi;
• dažādu pieaicinātu speciālistu konsultācijas – 

psihiatra, ergoterapeita, fizioterapeita u.c.;
• dažādu speciālistu konsultācijas un izmeklējumi 

ar ģimenes ārsta nosūtījumu.
Akūtos gadījumos tiek izsaukta neatliekamā 

medicīniskā palīdzība.

Aprūpes pakalpojumi
• palīdzība pašaprūpes veikšanā atbilstoši katra 
klienta individuālajām vajadzībām;

• sagatavošanās ikdienas aktivitātēm, kultūras 
un izklaides pasākumiem, dažādu institūciju 
apmeklējumiem un pastaigām svaigā gaisā;

• vecumam un veselības stāvoklim atbilstoša 
pilnvērtīga ēdināšana;

• tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājums 
iemītniekiem ar kustību ierobežojumiem.

Centra aprūpes personāls regulāri papildina sa-
vas zināšanas dažādos kursos, kā arī gūst piere-
dzi, sadarbojoties ar kolēģiem Vācijā.

Sociālā darba un sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumi
• sociālais darbinieks palīdz atrisināt dažādas 

sociālās u.c. problēmas, ar ko jātiek galā 
iemītniekiem. Piedāvā dažādus risinājuma 
variantus. Izskaidro tiesības un pienākumus;

• sociālais aprūpētājs iesaista iemītniekus 
dažādos pulciņos un nodarbībās, organizē 
ekskursijas un pavada viņus pastaigās svaigā 
gaisā. Veicina centra iemītnieku sadarbību ar 
dažādām iestādēm (skolām, bērnudārziem, 
baznīcām, jaunrades centriem, teātriem un 
muzejiem).

Grupu dzīvoklis palīdz jauniešiem jau 10 gadus

ikviens varēs ātri un ērti izmantot gadījumos, 
kad kādam līdzcilvēkam būs nepieciešama 
palīdzība.
Līdz ar apmācības materiālu klāsta 
paplašināšanos un dažādošanos mēs ceram, 
ka sabiedrības zināšanu līmenis šajā jomā 
paaugstināsies. Savu un citu drošību var 
paaugstināt tikai ar prasmju apgūšanu, bet prast 
palīdzēt ir jāprot. Un mums, samariešiem, ir 
šādas prasmes. Mēs varam iemācīt dzīvot drošāk 
- patiesībā tas arī ir mūsu uzdevums.

“Samariešu Grupu 
dzīvoklis ir vieta, kur 
jauniešiem ar īpašām 
vajadzībām dzimst cerība 
uz pašiem savu dzīvi, pašu 
pieņemtiem lēmumiem, 
pašu veidotām attiecībām 
un karjerām.“


