Prezentēs unikālas automašīnas cilvēku aprūpes
vajadzībām

Piektdien, 14. martā, plkst. 12.00 pie Skrundas Kultūras nama iedzīvotāji un
plašsaziņas līdzekļu pārstāvji tiek aicināti uz īpašu aprūpes automašīnu apskati, kas
paredzētas kvalitatīvai, ātrai aprūpei un palīdzībai vientuļiem, veciem cilvēkiem, kā arī
cilvēkiem ar invaliditāti. Latvijas Samariešu apvienības projekts ”Samariešu atbalsts
mājās" paredz attīstīt kvalitatīvu un pieejamu aprūpi un palīdzību vientuļiem, veciem
cilvēkiem lauku reģionos, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti. Projekta ietvaros ir uzbūvētas
un speciāli aprīkotas automašīnas, kurās ir pieejams viss nepieciešamais, lai šo aprūpi
varētu veikt cilvēka ierastajā dzīves vietā. Pēc Latvijas Samariešu apvienības datiem
Latvijā pašlaik dzīvo apmēram 16 000 šādu cilvēku, un šāds mūsdienīgs, mobils un
operatīvs aprūpes veids ir teju vienīgais veids, kā šiem cilvēkiem turpināt cilvēka
cienīgu dzīvi savās mājās pretstatā aprūpei institūcijā. „Daudziem Latvijas
iedzīvotājiem ir kāds tuvāks vai tālāks radinieks, kurš dzīvo laukos, sīksti turas pie
savas dzīvesvietas un nevēlas doties nekur prom no savām mājām, pat ja viņam ir
nepieciešama aprūpe vai palīdzīga roka ikdienas darbos, kas viņam sagādā grūtības.
Tāpēc uzbūvējām īpaši aprīkotas automašīnas, kuras dosies pie cilvēkiem uz viņu
dzīvesvietu, lai palīdzētu un atvieglotu ikdienu, neizraujot šo cilvēku no viņa ierastās
vides. Šis ir unikāls projekts, par kuru esam saņēmuši jau apbrīnu un sajūsmu no
ārvalstīs ar aprūpi saistītajiem darbiniekiem un iestāžu vadītājiem, jo straujais
iedzīvotāju novecošanās īpatsvars ir aktuāls visā Eiropā un citās valstīs,” stāsta

Latvijas Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš. Ir uzbūvētas 6 īpaši aprīkotas
automašīnas, kurās izveidots pārvietojams aprūpes birojs ar autonomās strāvas
ģeneratoru, dušu ar silto un auksto ūdeni, tualeti, gāzes plītiņu, ledusskapi, veļas
mazgājamo mašīnu, specializēto aprīkojumu pēdu kopšanai un matu griešanai. Šādas
automašīnas ir pasaules līmeņa novitāte, un līdz šim nevienā valstī vēl šāda ideja nav
īstenota. Viens no pieciem Latvijas novadiem, kur darbu sāks šīs unikālās automašīnas,
būs Skrundas novads. Kopumā projekta ietvaros tika uzrunātas 49 pašvaldības un
sākotnēji automašīnas būs pieejamas Skrundas, Balvu, Smiltenes, Jelgavas un Ventspils
novadā, kā arī šo novadu tuvākajā apkārtnē. „Esmu patiesi priecīga par šo iespēju
piedalīties tik nozīmīgā un svarīgā projektā. Nenoliedzami, sociālo pakalpojumu
pieejamība, kvalitāte un daudzveidība ir tas, kas visvairāk ir nepieciešams pašvaldību
iedzīvotājiem. Šis projekts ir viennozīmīgi vērsts uz cilvēku interesēm, domājot par
cilvēku un reāli rīkojoties, nevis tikai solot,” tā par projektu saka Skrundas novada
domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga. Projekts tiek finansēts no ”Open Society
Foundation” līdzekļiem un projektā iesaistīto pašvaldību līdzfinansējuma. Pašreizējās
projekta izmaksas ir 1,8 miljoni eiro.
Par Latvijas Samariešu apvienību: Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība" (LSA) ir
brīvprātīga, politiski un reliģiski neatkarīga, kompetenta, inovatīva, dinamiska un uz
praktisku rīcību orientēta sabiedriskā labuma organizācija, kuras devīze ir "Palīdzēt
dzīvot". Latvijā Samariešu apvienība ir viena no lielākajām nevalstiskajām
organizācijām. Samariešu apvienība ir sertificēta kā daudzu sociālo pakalpojumu
sniedzējs, ārstniecības un izglītības iestāde. LSA piedāvā daudzus sociālus,
medicīniskus un apmācības pakalpojumus, kas klientiem ir pieejami gan ar pašvaldību
vai darba devēju līdzdalību, gan arī individuāli. Papildu informācija: Viesturs
Kleinbergs, projekta "Samariešu aprūpe mājās" vadītājs Tālr.: 29166552 e-pasts
viesturs.kleinbergs@samariesi.lv Teksts: Baiba Pare, Latvijas Samariešu apvienības
komunikācijas speciāliste Tālr. 28618033 e-pasts: baiba.pare@samariesi.lv

