
 

 

Ievai ir 6 gadiņi un pēdējos trīs no tiem viņa dzīvo pie omītes, jo mammai ir 

atņemtas aprūpes tiesības. Meitenīte nāca pasaulē ar Dauna sindromu, tāpēc viņai 

nepieciešama apmācība pie speciālistiem. Vecmāmiņa Dace, kas audzina Ievu, nesen 

piedalījusies dakteres Jūlijas Cīrules- Galuzas organizētajās nodarbībās ar 

fizioterapeiti un osteopāti Boženu Bejnari- Slavovu. Mazā Ieva nerunā. Vecmāmiņas 

mājās viņa dzīvo kopā ar vēl divām lielākām meitenēm Lauru un Ināru, kuras viņas 

vecmāmiņa arī pieņēmusi aizbildniecībā. Vecmāmiņa Dace par dzīvi nesūdzas- viņas 

visas dzīvo lauku mājās, kopj dārziņu, daudz laika pavada svaigā gaisā un, 

vecmāmiņas vārdiem runājot, kaut kā iztiek. Tomēr ģimene būtu pateicīga, ja kāds 

cilvēks būtu ar mieru atdāvināt savu lietoto veļasmašīnu, lai būtu vieglāk mazgāt triju 

rosīgo un dzīvespriecīgo meiteņu drēbītes. Vēl viņām noderētu ziemas zābaki 

lielākajām meitenēm (39.- 40. izmērs) un siltais kombinezons Ievai (augums- 116 

cm).  

 

  

Ingus ir 12 gadus vecs, mācās Purmsātu Speciālajā internātpamatskolā. Zēns 

piedzima ar mugurkaula un centrālās nervu sistēmas traucējumiem, tāpēc viņam ir 

kustību problēmas. Ir arī tāda ļoti sāpīga problēma, ka puisēnam pastāvīgi 

nepieciešami pamperi, jo nervu sistēmas bojājumu dēļ viņš nevar kontrolēt urīnpūšļa 

un zarnu trakta darbību. Zēnam ir pieaudzis brālis un māsa, kuri jau nodibinājuši 

savas ģimenes un strādā. Ingus dzīvo ar mammu, tētis ar viņiem kopā nedzīvo. 

Ģimenes sadzīves apstākļus īpaši smagus padara tas, ka arī mammai Andai ir ļoti 

nopietnas veselības problēmas. Anda un Ingus būtu ļoti pateicīgi par drēbēm un 

apaviem, arī pamperiem. Ģimenei noderētu, ja kāds atsaucīgs cilvēks uzdāvinātu 



lietotu datorgaldu, nelielu sekciju, divriteni, mājturības priekšmetus. Esam aicināti 

iespēju robežās ziedot arī naudas līdzekļus, jo zēnam ir vajadzīgi dārgi medikamenti, 

ortozes, masāžas, dūņu vannas u. c.  

 

   

Desmitgadīgais Ritvars ir vecākais brālītis ģimenē, kur bez viņa vēl aug arī 

Kristers un Krišjānis. Ritvaram piedzimstot, ap kaklu bija aptinusies nabas saite, taču 

tā notiek arī ar citiem bērniņiem, tāpēc ārsti tam īpašu uzmanību nepievērsa- mazulis 

bija dzīvs un šķita vesels. Tomēr vēlāk atklājās, ka ārsti izturējušies pārlieku 

nevērīgi- puisēna smadzenēm bija pietrūcis skābekļa, bet laikus to konstatējot, 

problēmas būtu bijušas novēršamas. Ritvars nesāka runāt. Tiesa, ar vecāku mīlestību 

un pūlēm smagāko izdevās pārvarēt- tagad Ritvars runā, rēķina un lasa, kaut arī 

problēmas mācībās joprojām ir. Zēns mācās Speciālajā skolā. Mamma Biruta būtu 

pateicīga par ziemas zābakiem visiem trim puisēniem (20. izmērs; 25.- 26. izmērs; 

35. izmērs). Tomēr visvairāk ģimenei nepieciešama finansiālā palīdzība, jo Ritvaram 

nepieciešamā rehabilitācija maksā ļoti dārgi.  

 

   

Divgadīgā Katrīna ir saviem vecākiem vienīgais bērniņš. Meitenīte piedzima 

priekšlaicīgi un ar diagnozi- bērnu cerebrālā trieka. Katrīna nesēž, nerāpo un 

nestaigā- viņa pārvietojas ratiņos vai uz vecāku rokām. Bērna veselības stāvoklī ir 

jūtami uzlabojumi- Katrīna pamazām sāk runāt, zīmēt, ēst ar karoti, dzert no krūzītes. 

Viņai ļoti patīk komunicēt ar citiem bērniem. Mamma Kristīne nestrādā, viņas dienas 

ir veltītas Katrīnai. Ģimenes vienīgais apgādnieks ir tētis. Katrīnas vecāki teiktu 

paldies par ziemas zābaciņiem (25. izmērs), barošanas galdiņu, silto kombinezonu 

(apm. 84.- 94. izmērs), ziemas cepurītēm. Meitenei nepieciešams iegādāties arī 

speciālas konstrukcijas vingrojamo galdu un slidkalniņu, tāpēc noderētu arī finansiālā 

palīdzība. 



   

Saulim ir gads un deviņi mēneši un viņš ir vienīgais bērniņš. Puisēnam ir 

vairākas ļoti nopietnas diagnozes- cerebrālā trieka, hipokorticisms (smaga virsnieru 

dziedzera patoloģija), celiakija (graudu olbaltumvielu nepanesība). Mamma Inga 

nestrādā un mazajam Saulim ir veltīta visa viņas uzmanība un rūpes, tomēr ģimenes 

situāciju smagāku padara tas, ka arī mammai ir piešķirta invaliditāte. Sauļa ģimene 

teiktu paldies, ja kāds cilvēks viņiem varētu uzdāvināt savu lietoto ledusskapi, 

noderīgas būtu arī ragaviņas (ar atzveltnīti), drēbītes zēnam. Ģimenei vajadzīga arī 

finansiālā palīdzība, jo zēnam ļoti nepieciešama rehabilitācija. 


