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Neko par mums bez mums
SUSTENTO

Kā palīdzēt bēgļiem 
ar invaliditāti?
Jau vairākus mēnešus Latvijā līdz ar citiem bēgļiem no 
Ukrainas ierodas arī cilvēki ar invaliditāti. Katrā 
sabiedrībā cilvēki ar invaliditāti ir viena no vismazāk 
aizsargātajām cilvēku grupām. Krīzes situācijā šie cilvēki 
cieš pirmie. To šobrīd uzskatāmi redzam situācijā, kas 
Krievijas agresijas dēļ izveidojusies Ukrainā. Cilvēki ar 
invaliditāti ir spiesti pamest savas mājas, kuras bijušas 
pielāgotas viņu īpašajām vajadzībām. Taču, lai glābtu 
savu dzīvību, viņiem jādodas bēgļu gaitās, saskaroties ar 
ceļu un transporta nepieejamību, nesakārtotu vai bojātu 
infrastruktūru, saņemot atbalstu no cilvēkiem un 
institūcijām, kurām ārkārtas apstākļu dēļ pietrūkst 
savstarpējās koordinētības. Lai iekļūtu pārpildītos 
vilcienos, cilvēki atstāj uz perona savus riteņkrēslus, 
vecāki savus pieaugušos bērnus ar invaliditāti nes uz 
rokām, ceļā pavada vairākas dienas bez iespējas izmantot 
tualeti, cilvēki riteņkrēslos nonāk nakšņošanas vietās, 
kurās, kā izrādās, nevar iekļūt šauru durvju dēļ.
Ko varam darīt mēs? 
Kopš kara pirmajām dienām SUSTENTO ar dažādu 
organizāciju atbalstu cenšas sniegt palīdzību cilvēkiem ar 
invaliditāti no Ukrainas – gan palīdzot koordinēt ceļā 
līdz drošam patvērumam kādā no Eiropas Savienības 
valstīm, gan organizējot īslaicīga patvēruma vietas ceļā 
un cilvēku ar invaliditāti uzturēšanos Latvijā. Palīdzības 
sniegšanā iesaistījušās arī daudzas mūsu 
dalīborganizācijas.
Varam palīdzēt bēgļu centriem
Daudzi cilvēki ar invaliditāti, kas bijuši spiesti pamest 
savas mājas aktīvās karadarbības zonā, ceļā pavada 
daudzas dienas, un viena no viņu akūtākajām vajadzībām 
ir atpūtas vieta, kur pirms došanās ārpus Ukrainas 
netraucēti pārnakšņot, ieiet dušā, izmazgāt drēbes. Tāpēc 
SUSTENTO sadarbībā ar fondu “Ziedot.lv” un Eiropas 
Invaliditātes forumu palīdzēja labiekārtot bēgļu centru 
Ļvivā, kas pilnībā atbilst cilvēku ar invaliditāti 
vajadzībām. Kravas ar centra darbībai nepieciešamajām 
lietām palīdzēja piepildīt biedrība “Tavi draugi”.
Varam palīdzēt atkļūt līdz Latvijai
Rīgas pilsētas “Rūpju bērna” darbinieki devās uz 
Polijas-Ukrainas robežu, lai tur sagaidītu 141 cilvēka lielu 
grupu ar garīga rakstura traucējumiem, kas bēga no 
izpostīta sociālās aprūpes centra. Viņu palīdzība šai 

grupai atkļūt līdz Latvijai, sniedzot praktisku un 
emocionālu atbalstu, bija nenovērtējama, jo šos cilvēkus 
pavadīja tikai viens sociālā centra darbinieks. Rīgas 
pilsētas “Rūpju bērns” izremontēja vienu no savām 
telpām un nodeva to lietošanā ģimenēm, kurās aug bērni 
ar autiska spektra traucējumiem. Šo ģimeņu vajadzībām 
nepieciešamās segas ziedoja Latvijas Multiplās sklerozes 
asociācija.
Varam palīdzēt nodrošināt ar dzīvesvietu
Latvijā jau iebraukušas daudzas cilvēku ar invaliditāti 
grupas un ģimenes. Vislielākā problēma ir pieejama 
dzīvesvieta. Cilvēkiem, kuri daudzas dienas bijuši ceļā 
bez iespējas nodrošināt elementāras higiēnas vajadzības, 
ir iespējami ātri jāatrod dzīvesvieta ar pieejamu dušu un 
tualeti. Tāpēc paldies visiem, kas nodrošinājuši pieejamu 
dzīvesvietu – Latvijas Samariešu apvienībai, Sociālās 
Integrācijas valsts aģentūrai, Bērnu slimnīcas fondam, kā 
arī tiem daudzajiem cilvēkiem, kuri bez maksas atvēlējuši 
savus dzīvokļus bēgļu ar invaliditāti izmitināšanai.
Varam palīdzēt organizēt ikdienu un pavadīt brīvo laiku
Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija “Aspazija” savā 
aprūpē ņēmusi 34 cilvēku grupu, kas šobrīd dzīvo 
Jūrmalā. Dāmas palīdz gan ar praktiskām lietām – 
adījumiem, vajadzībām skolai bēgļu bērniem, gan ar 
padomu dažādu ikdienas jautājumu kārtošanai. Šobrīd 
“Aspazija” šai bēgļu grupai piektdienās organizē biodeju 
nodarbības psihoterapeita vadībā, regulāri rīko 
ekskursijas. Ukraiņi jau apskatījuši Vecrīgu un 
apmeklējuši Rīgas zoodārzu.
Šie ir tikai daži piemēri, jo palīdzības sniegšanā 
iesaistījušās daudzas organizācijas un cilvēki.
Ja zināt kādu cilvēku ar invaliditāti no Ukrainas, 
kuram vajadzīga palīdzība, zvaniet uz SUSTENTO 
atbalsta tālruni 20013797.
Gunta Anča, SUSTENTO valdes priekšsēdētāja
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Tatjana Barancova ar ģimeni 
Latvijā ieradās no Kijivas. Kopā ar 
viņiem atbrauca vēl 18 cilvēki, 
vairāki ar invaliditāti, deviņi bērni, 
arī māmiņa ar zīdaini. Ceļš bija 
grūts gan fiziski, gan emocionāli. 
Tatjana īpaši pateicīga ir Guntai 
Ančai, kura palīdzēja nookordinēt 
braucienu un atrast mājvietu 
Latvijā. Visi izmitināti Latvijas 
Samariešu apvienības mītnē.
Tatjana Kijivā bija atbildīgā amatā – 
Ukrainas premjerministra 
pilnvarotā pārstāve cilvēku ar 
invaliditāti jautājumos.  Savus darba 
pienākumus viņa turpina pildīt arī 
tagad, lai gan mainījušās ikdienas 
prioritātes. “Miera laikā mani 
pienākumi ir monitorings par 
cilvēkiem ar invaliditāti visās dzīves 
sfērās. Domāju, ka esmu bijusi visās 
institūcijās, kur mitinās cilvēki ar 
invaliditāti, lai novērtētu situāciju 
un informētu par to, kas viņiem 
pienākas. Caur mūsu ofisu izgāja 

Koordinēt
palīdzību

visi dokumenti, ko pieņēma valdība – 
skatījāmies, vai tajos tiek ņemtas 
vērā cilvēku ar invaliditāti 
vajadzības. Tagad mans darbs 
saistās ar palīdzību bēgļiem, var 
teikt, visu diennakti ar to 
nodarbojos,” stāsta Tatjana. “Latvijā 
bēgļu situācija ir labi atrisināta, bet 
citviet ir sarežģīti. Ļaudis bēga un 
nonāca vietās, kur tika izmitināti 50 
cilvēki vienā telpā bez iespējas 
pārģērbties, ievērot higiēnas 
vajadzības, kā arī saslima ar 
Covid-19 un nonāca slimnīcā.” 
Tatjana publiskojusi savu tālruņa 
numuru, lai jebkurš cilvēks ar 
invaliditāti var ar viņu sazināties, ja 
nepieciešama palīdzība. Kad 
sagrautas daudzas pilsētas, 
infrastruktūra, nav elektrības, lai 
uzlādētu mobilo tālruni, cilvēks 
cenšas vēl pagūt paziņot, kur 
atrodas un ka gaida glābējus. Tad 
Tatjanas un viņas komandas 
uzdevums ir izdarīt visu, lai atrastu 
to cilvēku. Tiek iesaistīti atbildīgie 
dienesti. “Man reizēm šķiet, ka 
glābēji izdara neiespējamo – ir 
vajadzīgas nestuves, speciālas 
mašīnas... Apziņa, ka man uzticēts 
kāda lūgums izglābt viņu, stimulē 

vienā mirklī izdomāt vairākus 
variantus, kam dot ziņu un kas spēs 
rast risinājumu,” sava darba ikdienu 
atklāj Tatjana. “Tagad tehnoloģijas 
ļoti palīdz risināt koordinācijas un 
loģistikas jautājumus.”
Tatjana ir luhanskiete, arī dēls tur 
dzimis. To, kas ir karš, ģimene 
uzzināja jau pirms astoņiem 
gadiem, toreiz izlemjot pārcelties uz 
Kijivu. “Kad sākās runas, ka pie 
robežas ir Krievijas armija, daudzi 
cilvēki, kas nepiedzīvoja karu 2014. 
gadā, neticēja. Man apmēram divas 
nedēļas pirms iebrukuma jau bija 
sapakots krīzes čemodāns. Pirmais 
iemesls doties prom bija 
informācija, kas radīja nemieru. 
Otrs iemesls – mūsu dēls. 2014. gadā 
viņš ieguva smagu psiholoģisku 
traumu. Toreiz viņam bija astoņi 
gadi. Pēc tam veselu gadu dēls 
stāstīja, ka viņam sapņos rādās 
dzīvoklis, rotaļlietas, pamestie 
kaķīši, viņš skatījās fotogrāfijas 
elektroniskā formātā un raudāja. Ir 
ļoti sāpīgi domāt par dēla 
pārdzīvojumiem,” atceras Tatjana. 
Tagad, sākoties kara darbībai, 
Tatjana ar vīru jau zināja, ka ir 
gandrīz vienlīdzīgi riski – izbraukt 
vai palikt. Viņi abi ir riteņkrēsā, līdz 
ar to neiespējami iekļūt patvertnē 
vai pagrabā. “Kad atskanēja sirēna, 
dēls skrēja pie kaimiņiem un lūdza 
palīdzēt. Visiem panika. Dēlam 
kļuva slikti ar sirdi. Mēs sapratām, 
ka jāatrod mierīga vieta, lai 
pasargātu arī dēlu, jo viens viņš 
atteicās doties uz pagrabu. Tagad 
jau viņš ir noformējies cilvēks,” 
stāsta Tatjana. “Mums tāda ģimene, 
ka ir situācijas, kad nevaram viens 
otram palīdzēt, bet speciāli sev radīt 
sarežģītus apstākļus arī 
nevēlamies.”
Tatjanai sadarbojoties ar Guntu 
Anču un organizācijām, kurās viņa 
strādā, ir izveidots bēgļu centrs 
Ļvivā, top Užgorodā. Tur cilvēkiem 
ar invaliditāti iespējams pārnakšņot, 
atpūsties, nomazgāties, saņemt 
medicīnisko un psiholoģisko 
palīdzību un tad doties tālāk.
“Tagad pēc Ukrainas Latvija ir 
mana mīļākā valsts. Un arī šejienes 
cilvēki. Domāju, ka nekur citur 
tādus nesatikšu,” atklāj Tatjana.



koridoru bija bīstami, krievu karavīri daudzus 
nogalināja, kas centās aizbēgt, izbraukt ar savām 
mašīnām,” stāsta Irina.
Irina sākusi regulāri trenēties loka šaušanas sporta 
klubā “Amazones”. Viņa ir daudzu medaļu īpašniece 
sacensībās savā dzimtenē un ārzemēs, arī 
paralimpiskajās spēlē, nu jau arī Latvijā iegūta medaļa, 
pārstāvot, protams, Ukrainu. Šovasar paredzētas vēl 
vairākas sacensības, tai skaitā pasaules čempionāts 
Itālijā. Irinai jādomā par tālejošiem risinājumiem, lai 
gatavotos un varētu piedalīties nākamajās 
paralimpiskajās spēlēs. Dēls atradis jaunus draugus un 
paziņas, piedalās jauniešu pasākumos baznīcā, šogad 
vēlams būtu pabeigt 9. klasi.
Irina ir pozitīvs un atvērts cilvēks. Viņa priecājas par 
iespēju mācīties latviešu valodu un vēlas strādāt, lai 
varētu uzturēt sevi un dēlu.

Irina Zubova ar dēlu dzīvoja Sņatinā, nelielā pilsētiņā 
Ivanofrankivskas apgabalā. Dēla bēgļu gaitas sākās no 
mājām, Irinai bija gan jākoordinē viņa ceļš, gan pašai 
jāpaspēj no Dubaijas tikt uz Poliju, lai vienā grupā ar 
dēlu dotos uz Latviju. Irina ir parasportiste šaušanā ar 
loku.
“Biju pasaules čempionātā Dubaijā, un 28. februārī 
mums vajadzēja atgriezties Ukrainā, bet 24. februārī 
sāka bombardēt lidostas. Mūsu menedžeris teica, ka 
lidosim uz Turciju un tur gaidīsim, kad stabilizēsies 
situācija Ukrainā. Uz mūsu ierosinājumu samainīt 
biļetes, lai nokļūtu tuvāk savai valstij, uzzinājām, ka 
Ukrainas aerolīnijas nestrādā. Cilvēki no citām valstīm 
jautāja, kā mums palīdzēt. Mēs teicām, ka nevaram 
nokļūt mājās. Starptautiskā paralimpiskā komiteja 
nopirka visai komandai biļetes no Dubaijas uz Varšavu, 
lai pēc tam mēs varētu doties tālāk,” atceras Irina. 
“Apmēram 40 kilometrus no mūsu dzīvesvietas bija 
sprādzieni, spridzināja noliktavas, bet dēls viens bija 
mājās. Treneris ieteica atrast kādu, kas aizvedīs viņu 
līdz Polijai. Galu galā mans sešpadsmitgadīgais dēls, 
kuram ir kustību traucējumi, ar vilcienu tika līdz Ļvivai, 
kas ir 300 kilometri no mūsu mājām. Sazinājos ar 
Tatjanu. Viņa pārtvēra manu dēlu un aizveda līdz 
Polijai. Kad tur satikāmies, nezināju, uz kurieni 
brauksim. Autobusā uzzināju, ka braucam uz Latviju. 
Man galvenais bija tikt tālāk prom no kara šausmām. 
Mašīna jau bija pilna, man atrada vietu pie mazajām 
meitenēm, iespiedāmies vienā sēdēklī. Kad pārējie 
izkāpa, es izstiepos pa visu sēdekli, tad atkal – savā 
stūrītī.”
Irinai Hersonas apgabalā palikusi māsa, kurai neizdevās 
izkļūt no turienes. “Tiklīdz Krievijas armija to ieņēma, 
uzreiz pie administrācijas izkāra savu karogu. Ilgi tur 
notika smagas kaujas... Ciemu bombardēja. Nebija ne 
elektrības, ne sakaru. Tagad tur okupācija. Reizēm 
brīvprātīgie atved maizi un produktus, tad vairākas 
stundas jāstāv rindā. Ļoti uztraukusies esmu, ja māsa 
divas trīs dienas neatbild uz īsziņām. Doties pa zaļo 

Piepildīt savu ikdienu
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Natālija Morozjuka ir Ukrainas 
Nedzirdīgo savienības Volīnijas 
apgabala biedrības Luckas 
teritoriālās organizācijas vadītāja 
jau sešus gadus. Natālijai patīk 
dejot un melodeklamēt.
Natālija arī Latvijā turpina darīt 
savu darbu – sniegt informatīvu 
palīdzību un konsultācijas ikdienas 
problēmu risināšanā savas 
organizācijas biedriem Telegram, 
Facebook, Messenger un Viber 
platformā.

Paldies par atbalstu

turpinājums 4. lpp. »



Ukrainas skolā. Bet cik ilgi to 
izturēs? Bērni ir bērni, viņi grib 
socializēties – tikties ar saviem 
vienaudžiem.
Augstu novērtēju tulces Daces 
Piternieces darbu! Bez viņas man kā 
nedzirdīgajai būtu grūti nokārtot 
visas formalitātes – krievu valodu 
labi nezinu, varētu sarakstīties tikai 
ukraiņu valodā. Tā ar Daces 
palīdzību kārtoju gan uzturēšanās 
atļauju, gan sociālo atbalstu un 
bērnu iekārtošanu skolā.”
Natālija nevar vien sagaidīt kara 
beigas, lai tiktu atpakaļ mājās un 
dzīvotu ierasto ikdienas dzīvi.
Inese Immure, teksts un foto 
(saīsināti no no Latvijas Nedzirdīgo 
savienības laikraksta "Kopsolī", 
aprīlis 2022/#04 (1139))
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Vera Vitņika ir ukrainiete, dzimusi Latvijā. Lielāko 
dzīves daļu viņa ir pavadījusi Ukrainā, bet jau vairākkārt 
vēlējusies atgriezties uz dzīvi šeit. Tagad viņa ir bēgle 
no Harkivas un cer, ka karš varbūt ļaus īstenot viņas 
ieceri.
“Agrā 24. februāra rītā visapkārt skanēja raķešu un 
lidmašīnu radītais troksnis, nepārtraukta lādiņu 
eksplozija, sirēnas – skaņa neiedomājama. Man kā 
neredzīgajai tādā situācijā grūti saprast, kur tieši trāpa 
vai eksplodē lādiņš. Zvanīju kaimiņienei un jautāju. 
Zināju, ka uzlidojuma vai apšaudes laikā kaut nelielu 
cerību paglābties dotu divas sienas – viena apturētu 
šāviņu, otra – eksplozijas vilni. Tāpēc man būtu jāsēž 
blakus vannasistabai. Tā kā dzīvoju netālu no karaspēka 
daļas, apšaudes bija intensīvas un regulāras visu 
diennakti,” atceras Vera.
“Pakonsultējos ar meitu un nolēmu doties prom, lai gan 
bažījos, kā, neredzīga būdama, izkļūšu no valsts. Mana 
meita un viņas vīrs ir ārsti, viņu prasmes vajadzīgas 

Ar saknēm Latvijā Ukrainai, viņi palika dzimtenē. Interesējos, kas varētu 
palīdzēt ar transportu. Pēc vairāku dienu meklējumiem 
un konsultācijām radās risinājums un devos ceļā uz 
Dņipro. Ceļš bija veiksmīgs – bez apšaudēm un 
uzbrukumiem. Izmitināšanas centrā varēju atpūsties, 
nomazgāties un paēst. Arī cilvēki bija ļoti atsaucīgi. 
Nākamajā dienā man palīdzēja iekļūt vilcienā, un es 
devos uz Ļvivu. Tur tikpat izpalīdzīgi cilvēki sagaidīja 
un parūpējās par mani. Pēc tam mans ceļš veda uz 
Lietuvu. Un atkal – laipni cilvēki un palīdzība. Tad arī 
pateicu, ka vēlos nokļūt Rīgā. Te gan mani sagaidīja 
šādi tādi starpgadījumi, kas visi labi beidzās, pateicoties 
ļoti laipnam policistam, kas mani nakts melnumā 
nogādāja samariešu centrā. Te ir ideāli apstākļi – ērta 
istaba, garšīgs ēdiens un atsaucīgs kolektīvs.”
Vera ir ieguvusi uzturēšanās atļauju, sociālā dienesta 
darbinieki palīdz kārtot pabalsta jautājumus. Viņu 
skumdina, ka kara dēļ divus mēnešus nav saņēmusi 
pensiju, līdz ar to iztikas līdzekļi ir aktuāli. “Pārdomājot 
visu piedzīvoto, man ir dažas ļoti skaidras apjausmas. 
Galvenās ir tādas: sabiedrības saliedētība, atsaucība, 
vēlme palīdzēt, cilvēku un sabiedrisko organizāciju 
atbalsts ir fantastisks. Ja kāds cits man stāstītu, ka bez 
starpgadījumiem var izkļūt no kara plosītas valsts, es 
tam neticētu. Pat ekskursijās vai atpūtas braucienos 
rodas problēmas. Bet man viss ritēja kā pa diedziņu. 
Saprotu, ka šis ir modernais karš un sakari ar radiem un 
paziņām nav zuduši. Sazvanāmies ar visiem, arī ar 
meitu. Priecājos, ka viss ir kārtībā. Mazmeita ir drošībā 
Vācijā,” stāsta Vera. Viņa plāno pieteikties uz latviešu 
valodas kursiem un kārtot pilsonību. Tāpat, ja dzīvoklis 
Harkivā nebūs cietis pēc kara, to varētu pārdot un 
iegādāties nelielu mitekli Latvijā. Saknes jau neizrausi, 
uzskata Vera.
Gints Blumbergs
(Pateicamies par sadarbību raksta tapšanā Latvijas 
Neredzīgo biedrības žurnālam “Rosme”.)

www.sustento.lv Nr. 39 (aprīlis) 2021

Natālija bēga no Ukrainas tāpēc, ka 
viņas mājas tuvumā notika 
bombardēšana. 28. martā pilsēta 
tika bombardēta trešo reizi, tāpēc 
ģimene pieņēma lēmumu nākamajā 
dienā bēgt no Ukrainas. Arī viņas 
dzirdīgie bērni – dēls (12 gadi) un 
meita (9 gadi) – visu laiku dzīvoja 
spriedzē, katru dienu dzirdot kara 
radītos trokšņus – sprādzienus, 
lidmašīnu rūkoņu, trauksmes 
sirēnas. Morozjuku ģimene izvēlējās 
doties uz Latviju tāpēc, ka šeit kādu 
laiku strādāja Natālijas vīrs un šeit 
ir vairāki nedzirdīgie paziņas. Uz 
Latviju viņi atbrauca ar savu 
personīgo mašīnu, paņemot līdzi arī 
kaķi.
Natālija stāsta: “Kad iebraucām 

Rīgā, mums iekārtoties palīdzēja 
Elfa Kesenfelde un Ivars Kalniņš. 
Dabūjām naktsmītni viesnīcā 
“Monika”. Mums četru zvaigžņu 
viesnīcā klājās labi – brokastis, 
pusdienas un vakariņas. Bērniem 
viesnīcā bija  iespēja parunāties ar 
citiem bēgļiem no Kijivas, Ļvivas un 
Harkivas. Tagad mums uz trim 
mēnešiem ierādīts dzīvoklītis 
kopmītnes tipa ēkā ar ēšanu trīs 
reizes dienā.
Jau nākamajā dienā vīrs veda mūs 
ekskursijā uz lidostu, ostu, 
vecpilsētu. Viņš te dzīvojis divus 
gadus, tāpēc pats iepazīstināja ar 
Rīgu. Es un bērni esam pirmo reizi.
Pilnas slodzes darbu es nevarētu 
veikt, jo bērni šobrīd mācās 
attālināti – turpina mācības savā 
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