Skrundas novada pašvaldība pirmā slēgusi
līgumu ar samariešiem par jaunu sociālo
pakalpojumu viensētās dzīvojošiem

18.jūlijā Skrundas novada pašvaldībā noslēgts līgums starp biedrību „Latvijas
Samariešu apvienība” un Skrundas pašvaldību. Šī pašvaldība ir pirmā pašvaldība, kuras
teritorijā tiks ieviests biedrības „Latvijas Samariešu apvienība” piedāvātais pasaules
labākajai praksei atbilstošais jauns sociālais pakalpojums, kas paredz vecu vientuļo
cilvēku regulāru aprūpi, nodrošinot viņu dzīvesvietā sociālo, sadzīves un medicīnisko
pakalpojumu paketi un kompensējot trūkstošās pašaprūpes spējas. VIDEO SKATIES
ŠEIT
Jaunais mobilās sociālās aprūpes pakalpojums lauku ļaudīm kļūst iespējams,
pateicoties specializētajam transportam. Iepirktas 12 specializētā transporta vienības,
kas pielāgotas speciāli mobilajai aprūpei laukos dzīvojošajiem vecajiem cilvēkiem viņu
vajadzībām un Latvijas lauku ceļiem.
Speciālais transports būs pieejams personām ar invaliditāti (pacēlāji), tajā būs
autonomās strāvas ģenerators, siltais un aukstais ūdens, tiks nodrošināta kanalizācijas
ūdens savākšanas iespēja, gāzes plīts, ledusskapis, veļas mazgājamā mašīna, duša,
specializētais aprīkojums pēdu kopšanai utml. Vienas specializētās transporta vienības
maksimālā noslodze plānota uz 150 intensīvās aprūpes vizītēm mēnesī vienai

transportvienībai. Analogu transporta līdzekļu, kas pielāgoti tik daudzveidīgu funkciju
veikšanai, šobrīd nav visā Baltijas reģionā.
Andris Bērziņš, „Latvijas Samariešu apvienība” direktors: „Sociālie un ekonomiskie
faktori kopā ar veselības un pašvaldību reģionālo reformu kopumā radījuši situāciju,
kurā šobrīd ļoti askētiskos 20.gs. sākuma dzīves ērtības apstākļos Latvijas lauku
apgabalos nomaļus no blīvi apdzīvotām vietām dzīvo pensijas vecuma vientuļi cilvēki,
kuru piederīgie pastāvīgi dzīvo un strādā tālu ārzemēs vai Latvijas pilsētās. Šiem
cilvēkiem samazinās pašaprūpes un saimniekošanas spējas un rodas aprūpes
vajadzības. Arvien biežāk praktisko palīdzību nespēj nodrošināt arī dabiskā sociālā
vide, piemēram, kaimiņi, radinieki. Latvijas Samariešu apvienība ir pirmā, kas piedāvā
Latvijas laukos dzīvojošajiem vientuļajiem cilvēkiem tik plaša spektra pakalpojumu
klāstu.”
Kā norāda Skrundas novada pašvaldības priekšsēdētāja Nellija Kleinberga:
„Ne vienmēr vecu ļaužu ievietošana pansionātos un sociālajās mājās ir vēlama vai
iespējama. Bieži vien vecie cilvēki izvēlas dzīvi savās lauku mājās. Brīžos, kad
nepieciešams kompensēt pārejošās pašaprūpes spējas vai nepieciešams regulārs šī
pakalpojuma piedāvājums iedzīvotājiem, pašvaldības sociālo un veselības iestāžu
kapacitāte neļauj apmierināt visas veco cilvēku vajadzības. Noslēgtais līgums ar
samariešiem atrisinās minēto problēmu un mūsu novadā jau šoruden vismaz 70
personas saņems savā dzīvesvietā sociālo, sadzīves un medicīnisko pakalpojumu
paketi”.
Finansu ierobežotības dēļ pašvaldības bieži vien nevar piedāvāt klientiem labākos
sociālos pakalpojumus. Mobilās sociālās aprūpes projekts nodrošina modernu un
labākajai pasaules praksei atbilstošu sociālo aprūpi izbraucot pie klienta mājās.
Latvijas Samariešu apvienība plāno sniegt pakalpojumu un slēgt līgumus ar visu 5
Latvijas reģionu pašvaldībām un jau šobrīd tiek organizētas sarunas ar vairākām
pašvaldībām, piemēram, sarunas ir notikušas ar Aizputes un Kuldīgas pašvaldībām
Kurzemes reģionā un Smiltenes pašvaldību Vidzemē. Plānots, ka, jau ar šo rudeni
Latvijā visos 5 reģionos būs pieejams jauna veida sociālais pakalpojums, jo statistikas
dati rāda, ka nepieciešamība pēc pakalpojuma reģionos ir aktuāla un pašvaldības ir
ieinteresētas sadarbībā.
Ieviešot mobilo aprūpi lauku teritorijā dzīvojošajiem pensijas vecuma vientuļajiem
cilvēkiem, Latvijas Samariešu apvienība nodrošina pasaules labāko praksi mobilajā
sociālajā aprūpē un kļūst par sociālo pakalpojumu sniedzēju Nr. 1 Latvijā.
Projektu finansē „Open Sociaty foundation”.
Izziņai:
Biedrība „Latvijas Samariešu apvienība" (LSA) dibināta 1992. gada 12. septembrī un ir
brīvprātīga, politiski un reliģiski neatkarīga sabiedriskā labuma organizācija, kas
iekļaujas vienā no lielākajām pasaules palīdzības organizācijām "Samaritan
International" ar vairāk nekā 3 milj. biedru, 130 000 brīvprātīgo un ap 30 000 algotu

darbinieku. 1994. g. nodibināta starptautiskā samariešu federācija, kas apvieno 16
patstāvīgas un 7 asociētas dalīborganizācijas. Samariešu starptautiskais simbols ir
baltais krusts, kas nozīmē palīdzību otram nepieciešamības gadījumā.
Latvijā Samariešu apvienība ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām, kurā
ir nodarbināti vairāk nekā 450 algotu darbinieku un darbojas vairāk nekā 300
brīvprātīgo. LSA ir sertificēta kā daudzu sociālo pakalpojumu sniedzējs, ārstniecības un
izglītības iestāde.
LSA pazīstama ar daudziem unikāliem projektiem un pakalpojumiem, tai skaitā „Paēdušai Latvijai", „Drošības poga", Pirmās palīdzības jeb „Samariešu kursi", Krīzes
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