
 

Eņģeļi pār Latviju 

Rīgas reģions 
Dmitrijs Pankovs, dz.g. 2006., Rīga (Saziedots) 
Diagnoze – aknu transplantāts. Tievo zarnu fistula. Ileostoma. Zēnam pastāvīgi nepieciešami 
stomas maisiņi, kurus neapmaksā valsts, jo pret stomas maisiņiem ko piedāvā valsts 
apmaksātais pakalpojums, zēnam izveidojas smaga alerģija. 
Mērķis: medicīniskie palīglīdzekļi stomas aprūpei uz gadu. 
Nepieciešami: 6000 eiro. 
 
Kristiāna Šersta, dz.g. 2000., Inčukalna novads (Saziedots) 
Diagnoze – 1. tipa cukura diabēts. Meitene slimo kopš agrīna vecuma. Slimības gaita ir 
komplicēta, veidojas vēlīni sarežģījumi. Ir vairākas citas autoimūnas slimības, kas būtiski 
apgrūtina diabēta aprūpi. Lai nodrošinātu labu dzīves kvalitāti un novērstu nopietnu vēlīno 
slimības komplikāciju risku, nepieciešama terapija ar insulīna sūkni. 
Mērķis: Insulīna sūknis Medtronic Paradigm MMT- 715. 
Nepieciešami: 1590.40 eiro. 
 
Platons Ivanovs, dz. g. 2004., Rīga (Saziedots) 
Diagnoze – Iedzimtas abpusēji greizās pēdas. Stāvoklis pēc abu Ahileja cīpslu pagarināšanas, 
abu pēdu locītavu mugurējās kapsulotomijas. Koriģējoša operācija 2004. gadā nav devusi 
gaidīto rezultātu.  
Mērķis: operācija Minhenes ortopēdiskajā klīnikā (ceļa izdevumi, viesnīca), konsultācija, 
ortozes.  
Nepieciešami: 11227.54 eiro. 
 
Valters Grats, dz.g. 2014., Rīga (Saziedots) 
Smagas norises ģenētiska saslimšana. Miotubulāra miopātija. Ilgstoša mākslīga plaušu 
ventilācija. Traheostoma. Puisītis ir Paliatīvās aprūpes pacients. Bērnam papildus barošanai 
nepieciešams speciālais medicīnas uzturs.  
Mērķis: Speciālais medicīnas uzturs Infantrini 12 mēnešiem.  
Nepieciešami: 1596 eiro. 
 
Miks Zeikats, dz.g. 2000., Rīga (Saziedots) 
Diagnoze- bērnu cerebrālā trieka, spastiskā tetraparēze, skolioze. Mikam ar ziedotāju 
palīdzību 2013. gadā tika veikta muguras operācija, ievietojot divus MAGEC implantus, kuri 
stabilizē mugurkaulu, aptur skoliozes progresēšanu, un veicina mugurkaula iztaisnošanos.  
Pateicoties operācijai Mika mugurkauls turpina augt un nerada iekšējo orgānu funkciju 
traucējumus. Miks kļuvis stabilāks, kustības nesagādā sāpes. Muguras implantu pagarināšana 



jāveic 2 reizes gadā ilgstošā laika periodā. Miks strauji aug, pagarināšanas limits 2 gadu laikā 
ir izmantots. Nepieciešama operācija, kuras laikā koriģē implantu izvietojumu, tādējādi 
iegūstot papildus pagarināšanas iespējas.  
Mērķis: MAGEC implantu korekcijas operācija un MAGEC pagarināšanas procedūra 2 reizes 
gadā.  
Nepieciešami: 22708 eiro.  
 
Maksims un Miha Bekermani, dz.g. 2008., 2011., Rīga (Saziedots) 
Diagnoze – abiem brāļiem ir autiska spektra traucējumi.  
Maksima attīstība līdz 2 gadu vecumam noritēja ar nelielu aizturi. Vēlāk attīstība apstājās, 
zēns pārstāja runāt un reaģēt uz apkārtējiem, noslēdzās sevī un dzīvoja tikai savā pasaulē. 
Tagad Maksimam ir 6 gadi. Zēns sācis izrunāt atsevišķus vārdus. 
Miham ir 3 gadi, zēns nerunā, neatsaucas uz savu vārdu. Viņam nav pašapkalpošanās 
iemaņu. Bērns dzīvo savā pasaulē, viņam trūkst komunikācijas un uzmanības koncentrēšanās 
spējas. Ārsti rekomendē regulārus rehabilitācijas pasākumus.  
Mēŗkis: Psihologs, mikrologopēds, delfīnterapija, reitterapija uz gadu.  
Nepieciešami: 7550 eiro. 
 
Ance Dreimane, dz. g. 2011., Ādažu novads (Saziedots) 
Ances viena no bērnu cerebrālās triekas slimības izpausmēm ir spastika muskuļos, kas 
praktiski nozīmē atsevišķu muskuļu un saišu saīsināšanos laika gaitā, kas apgrūtina gan 
kustības, gan arī Ances vispārējo attīstību. Fizioterapijas nodarbības šo saīsināšanās procesu 
spēj diemžēl tikai palēnināt, tāpēc šāda operāciju laiku pa laikam Ancei būs nepieciešams 
veikt, lai nerastos smagākas, daudz sarežģītāk risināmas problēmas. Tādējādi operācija Ances 
gadījumā ir ne tikai svarīga turpmākai attīstībai, bet arī lai nepasliktinātos esošais fiziskais 
stāvoklis. 
Operācijā ar ļoti saudzīgu metodi tiks pagarināti skartie muskuļi un saites. Ancei šādi ir 
jāpagarina muskuļi gan kājās, gan rokās, gan arī žoklī. 
Šāda līmeņa operācijas Latvijā netiek veiktas. Minhenes klīnikā muskuļu un saišu 
pagarināšana tiek veikta ar punktveida iegriezumiem, tādējādi ietekme būs ļoti ierobežotos 
ķermeņa apgabalos. Rētu dzīšana un rehabilitācija pēc šādas operācijas ir daudzkārt vieglāka 
un ātrāka nekā veicot operāciju Latvijā, kur tiktu skarti daudz plašāki ķermeņa apgabali ar 
plašākām rētām un grūtāku sadzīšanas procesu. 
Mērķis: operācija Minhenes ortopēdiskajā klīnikā.  
Nepieciešami: 7300 eiro. 
 
Artjoms Striško, dz. 2002., Rīga (Saziedots) 
Diagnoze – labās gūžas locītavas displāzija ar subluksāciju. Abu gūžu locītavu galviņas 
antertorsija. Sekundāra mugurkaula sinsitra skolioze. Slimība progresēja. Zēnam 2014. gada 
martā Minhenes ortopēdiskajā klīnikā tika veikta sarežģīta operācija. Operēja labo gūžas 
kaulu, pagarināja muskuļus abās kājās. Pēdās tika ielikti implanti. Nākamā operācija 
nepieciešama, lai izņemtu metāla plāksnes no gūžas locītavas. Plāksnes notur locītavu 
noteiktā pozīcijā.  Zēns nerunā un nevar pārvietoties bez citu palīdzības. 
Mērķis: operācija Minhenes ortopēdiskajā klīnikā. 
Nepieciešami: 8268.38 eiro 
 
Ivans Jermolajevs, dz.g. 2004., Rīga (Saziedots) 
Diagnoze – bērnu cerebrālā trieka, sensoneirāla vājdzirdība, Pertesa slimība. Zēns pārvietojas 
ratiņkrēslā. Ivanam 2013. gadā tika veikta operācija Minhenes ortopēdiskajā klīnikā. Zēnam 
2015.gadā ir nepieciešama otra operācija gūžas korekcijai. 
Mērķis: operācija Minhenes ortopēdiskajā klīnikā. 



Nepieciešami: 13631.77 eiro.  
 
Alekss Bebrišs Fedotovs, dz.g. 2004., Rīga (Saziedots) 
Diagnoze – artrogripoze. Gūžas izmežģījums. Aleksam kopš dzimšanas ir veiktas 14 
operācijas. Zēns regulāri saņem rehabilitācijas. Zēns strauji aug un ķermeņa stāvoklis mainās. 
Operācija nepieciešama, lai Alekss varētu arī turpmāk pastāvīgi staigāt. Gūžas mežģījums 
rada sāpes un mugurkaula deformāciju.  
Mērķis: operācija Minhenes ortopēdiskajā klīnikā. 
Nepieciešami: 7000 eiro.  
 
Reinis Brenčs, dz.g. 2011., Ķekavas novads (Saziedots) 
Diagnoze – bērnu cerebrālā trieka, spastiska kāju paraparēze, psihomotorās attīstības 
aizture, simptomātiskā epilepsija. Zēns sēž tikai W veidā, jo muskuļu savilkuma dēļ nevar 
apsēsties ar izstieptām kājām, staigā pieturoties. Lai pārvietotos Reinis aktīvi rāpo. Reinim ir 
ciets muskuļu apvalks, kurš neļauj bērnam nostāties uz taisnām kājām.  
Mērķis: operācija Minhenes ortopēdiskajā klīnikā. 
Nepieciešami: 11935.04 eiro. 
 
Marta Smuškova, dz. g. 1996., Ķekavas novads (Saziedots) 
Diagnoze – 1. tipa cukura diabēts. Meitene saslima pēkšņi šī gada maijā. Ir biežas 
hipoglikēmijas, cukura līmeņa svārstības, kas traucē pilnvērtīgi dzīvot, veikt ikdienas darbus. 
Ģimene segs ikmēneša izdevumus katetru iegādei, aptuveni 100 eiro mēnesī. 
Mērķis: insulīna sūknis  Medtronic Paradigm MMT- 715. 
Nepieciešami: 1590.40 eiro. 
 
Robijs Rojs Treijs, dz.g. 2009., Rīga (Saziedots) 
Diagnoze- bērnu cerebrālā trieka, spastiska tetraparēze, simptomātiskā epilepsija. Tiek 
rekomendēta operācija, kuras laikā zēnam tiks pagarināti kāju muskuļi. Tas novērstu spastiku 
kājās un gūžās un tālākā Robija attīstībā, iespējams novērstu pilnīgu gūžu deformāciju. 
Muskuļu pagarināšana rokām dos iespēju zēnam pašam veidot atbalstu ar rokām. Šobrīd 
spastika ir tik liela, ka zēns to nespēj. Tas būtu liels progress Robija attīstībā, ja viņš spētu 
pats apsēsties.  
Mērķis: kāju un roku muskuļu pagarināšanas operācija Minhenes ortopēdiskajā klīnikā. 
Nepieciešami: 17 926.54 eiro. 
 
Staņislavs Jegorovs, dz.g. 2011., Rīga (Saziedots) 
Diagnoze – bērnu cerebrāla trieka, spastiska tetraparēze. Zēnam kreisās kājas kauls ir izgājis 
no gūžas locītavas. Bērns nevar rāpot, ir apstājusies attīstība. Latvijā tiek piedāvāta operācija, 
kur kreisās kājas kaulu ievietos gūžas locītavā. Tā kā zēnam ir paaugstināts muskuļu tonuss 
šāda operācija neder, jo pēc kāda laika lielās spastikas dēļ kauls atkal izies no vietas.  Veicot 
ortopēdisku operāciju Vācijas klīnikā (cīpslu griešana), tiks novērsta problēma, kas noņems 
spastiku, kauls būs vietā un augs pareizi. Cīpslu griešana paredzēta kājām, rokām un mutei. 
Mērķis: operācija Minhenes ortopēdiskajā klīnikā. 
Nepieciešami: 20459.04 eiro.  
 
Evelīna Gilīte, dz.g. 2002., Rīga (Saziedots) 
Diagnoze – bērnu cerebrālā trieka, spastiska tetraparēze.  2008. gadā meitenei Latvijā tika 
veikta veiksmīga operācija – abu kāju ahila cīpslu pagarināšana. Evelīnas gaitas uzlabošanai 
tiek rekomendēta operācija, kuras laikā tiks pagarināti muskuļi un saites. Latvijā šāda 
operācija netiek veikta.  
Mērķis: operācija Minhenes ortopēdiskajā klīnikā, ceļa izdevumi.  



Nepieciešami: 15340.54 eiro.  
 
Anna Viktorija Štroberga, dz.g. 1997., Rīga (Saziedots) 
Diagnoze – Spina bifida, hidrocefālija. Meitenei ir pārvietošanās traucējumi. Meitene 
pārvietojas lēni un stabilitāte nav pietiekoša. Annai nepieciešamas ortozes un speciālie 
apavi. Atbilstošas kvalitātes ortozes izgatavot Latvijā pagaidām nav iespējams, tāpēc šīs būs 
jau trešās ortozes, kuras gatavi izgatavot igauņu speciālisti. 
Mērķis: karbonšķiedras atsperu ortozes un speciālie apavi. 
Nepieciešami: 3921.57 eiro.  
 
Katrīna Marija Bahire, dz.g. 2002., Rīga (Saziedots) 
Diagnoze – bērnu cerebrālā trieka. Spastiska greizpēdība abpusēja. Katrīnai ir nopietni 
kustību traucējumi. Tomēr pateicoties ikdienas darbam, ortozēm, speciāļiem apaviem 
meitene var pārvietoties ar citu cilvēku palīdzību. Katrīnai nepieciešama operācija, kuras 
rezultātā uzlabosies pēdu stāvoklis, kas nodrošinās pareizo pēdu pozīciju. Tiks pagarināti arī 
ikru muskuļi. Operācija nodrošinās daudz labāku iespēju Katrīnai staigāt.  
Mērķis: operācija Minhenes ortopēdiskajā klīnikā. 
Nepieciešami: 14127.57 eiro.  
 
Dominiks Cers, dz.g. 2008., Rīga (Saziedots) 
Diagnoze – autisms. Zēna valodas attīstība 2,5 gados apstājās. Parādījās histērijas un panikas 
lēkmes. Tagad zēns runā minimāli, savā valodā. Runāt spēju attīstīšanai un komunikācijas 
spēju veidošanai nepieciešama regulāra medicīniskā rehabilitācija. 
Mērķis: Psihologa un logopēda konsultācijas uz gadu.  
Nepieciešami: 2880 eiro. 
 
Rinalds Svils, dz.g. 2007., Rīga (Saziedots) 
Diagnoze – bērnu cerebrālā trieka, epilepsija, sekas pēc šuntēšanas, organiska rakstura 
uzvedības traucējumi. Pateicoties jau ieguldītajam darbam zēns staigā, pieklibojot. Nav 
līdzsvara izjūta, nedaudz var skriet. Problēmas ir ar labo roku, kura ir ļoti spastiska, tāpēc 
neattīstās. Ar to ir grūti darboties. Labā pēda spastikas dēļ sāk liekties uz āru un jau 
deformēties. Ir cerība, ka veicot operāciju zēns spētu likt kāju pareizi un uzlabotos gaita. 
Būtu uzlabojums rokai, puika varētu sākt izmantot labo roku. 
Mērķis: operācija Minhenes ortopēdiskajā klīnikā. 
Nepieciešami: 15090. 54 eiro.  

 
Zemgales reģions 
Mihails Žuks, dz.g. 2009., Jelgava (Saziedots) 
Diagnoze- autisms, vidēji smaga garīga atpalicība. Stipri aizkavēta valodas attīstība.  Zēns 
nerunā, slikti komunicē ar vienaudžiem. Zēnam ir uzvedības problēmas, kas saistītas ar 
funkcionālajiem attīstības traucējumiem. 
Mērķis: rehabilitācija Latvijā uz gadu (osteopāts, psihologs, Montessori  nodarbības, 
defektologs, delfīnterapija, reitterapija). 
Nepieciešami: 5965 eiro.  
 
Maija Svikle, dz.g. 2010., Jelgavas novads (Saziedots) 
Diagnoze- spina bifida ar hidrocefāliju. Maijai 2014. gadā tika veikta kreisās gūžas operācija 
un muskuļu pagarināšana Minhenes ortopēdiskajā klīnikā. Nākamais posms veiktajai 
operācijai ir plākšņu izņemšana, kas tika ievietotas 1. operācijas laikā.  
Mērķis: operācija Minhenes ortopēdiskajā klīnikā. 
Nepieciešami: 8568.38 eiro.  



 
Enija Markova, dz. g. 2009., Jelgava (Saziedots) 
Diagnoze – bērnu cerebrālā trieka, spastiskā tetraparēze. Neskatoties uz to, ka Enija saņem 
visus nepieciešamos rehabilitācijas pakalpojumus, meitenīte vēl aizvien staigā ļoti nestabili. 
Enija bieži staigā uz pirkstgaliem, griež pēdiņas uz iekšpusi. Lai to novērstu, Enijai 2013. gadā 
tika iegādātas ortozes staigāšanai. Šobrīd ortozes kļuvušas par mazu un jāiegādājas jaunas.  
Mērķis: staigāšanai paredzētas ortozes un ortozēm piemērotas sandales.  
Nepieciešami: 1203.41 eiro. 

 
Vidzemes reģions 
Sabīne Kalniņa, dz.g. 2004., Cēsis (Saziedots) 
Diagnoze – iedzimta Spina bifida.  Šļaugana kāju paraparēze. 2014. gadā meitenei tika veikta 
kreisās kājas, gūžas mežģījuma korekcijas operācija Minhenes ortopēdiskajā klīnikā. 
Pēcoperācijas periodā nepieciešamas ortozes, ortopēdiskie apavi. Latvijā šādas ortozes 
neizgatavo. Tās iespējams pasūtīt Igaunijā, Ortoosimeister OU. Meitene pārvietojas 
ratiņkrēslā.  
Mērķis: Ortozes kājas fiksācijai, ortopēdiskie apavi. 
Nepieciešami: 6129.81 eiro. 
 
Santa Simsone, dz.g. 1998., Cēsis (Saziedots) 
Diagnoze – bērnu cerebrālā trieka, spastiska tetraparēze. Meitene nestaigā, nerunā, viņai 
nepieciešama pieaugušo palīdzība. Lai uzlabotu meitenes stāvokli nepieciešama operācija. 
Mērķis: operācija Minhenes ortopēdiskajā klīnikā, ceļa izdevumi. 
Nepieciešami: 5510 eiro. 
 
Valts Zubovs, dz.g. 1996., Smiltenes novads (Saziedots) 
Diagnoze – bērnu cerebrālā trieka, spastiska tetraparēze. Zēns pārvietojas ratiņkrēslā. Ir 
pēdu un roku deformācija, traumētas muguras smadzenes.  
Mērķis: operācija Minhenes ortopēdiskajā klīnikā. 
Nepieciešami: 14951.54 eiro. 
 
Modris Dimza, dz.g. 2007., Cēsis (Saziedots) 
Diagnoze- abpusēja sensoneirāla izteikti smagas pakāpes vājdzirdība. Runas un valodas 
attīstības traucējumi. Bērnam veikta  kohleārā implanta operācija. Viegla līdz vidēji smaga 
garīga atpalicība ar uzvedības pārmaiņām.  
Mērķis: delfīnterapija Klaipēdas delfinārijā. 
Nepieciešami: 1600 eiro 
 
Renāte Ugaine, dz.g. 2005., Madonas novads (Saziedots) 
 Diagnoze- bērnu cerebrālā trieka, spastiska tetraparēze. Posthemorāģiska obstruktīva 
hidrocefālija. Psihomotorās attīstības traucējumi. Meitene pārvietojas ratiņkrēslā. Renātei 
2014. gada jūlijā tika veikta  gūžas kaula operācija. Operācija bija veiksmīga. Paldies visiem 
ziedotājiem! Izrādījās, ka otrs gūžas kauls arī ir izslīdējis no vietas. Nepieciešama operācija 
otram gūžas kaulam, lai meitene neciestu sāpes un cerībā, ka nākotnē varēs nostāties uz 
savām kājām.  
Mērķis: operācija Minhenes ortopēdiskajā klīnikā, ceļa izdevumi. 
Nepieciešami: 21667 eiro. 
 
Jasmīna Ņesonova, dz.g. 2005., Cēsis (Saziedots) 
Diagnoze – Spina bifida. Jasmīna piedzima ar muguras smadzeņu defektu. Tas izraisīja 
meitenei kustību traucējumus, kas ierobežo pārvietošanos. Jasmīna nespēj nostāvēt 



patstāvīgi, pati var noiet īsus attālumus. Lai nostiprinātu ķermeņa kustības, gaitu un stāju ir 
nepieciešama operācija. 
Mērķis: operācija Minhenes ortopēdiskajā klīnikā un ar to saistītie ceļa izdevumi, speciāli 
izgatavoti apavi, ortopēdiskās zolītes. 
Nepieciešami: 14307.16 eiro.  
 
Dāvis Gustavs Rabe, dz.g.2005., Drustu pagasts (Saziedots) 
Dāvim Gustavam ir 9 gadi. Zēnam uzstādītā diagnoze ir bērnu cerebrālā trieka, Perinālās 
centrālās nervu sistēmas hipoksijas sekas ar apakšējo paraparēzi. Zēns piedzima pavisam 
mazs, svēra vien 795 grami. Savus pirmos soļus Dāvis spēra 3 gadu 3 mēnešu vecumā. Vecāki 
darīja visu iespējamo, lai veicinātu dēla attīstību. Zēns ir intelektuāli attīstīts, mācās 
vispārizglītojošā skolā. Dāvis ir dzīvespriecīgs un smaidīgs puika. Viņš sapņo par operāciju, jo 
cer, ka tā dos iespēju viņam pilnvērtīgi dzīvot. Tagad zēnam ir kustību traucējumi. Labās kājas 
pēda griežas uz iekšu un otras kājas saites neļauj kāpt pa kāpnēm, lēkt, skriet. Operācija 
Minhenes ortopēdiskajā klīnikā atbrīvos labās kājas pēdas deformāciju. Kreisajai kājai tiks 
pagarinātas saites 3 vietās. Sakarā ar šim problēmām zēnam sākas arī muguras deformācija. 
Ģimene pati segs ceļa un uzturēšanās izmaksas. 
Mērķis: operācija Minhenes ortopēdiskajā klīnikā. 
Nepieciešami: 13543.07 eiro 

 
Latgales reģions 
Dāvids Isajevs, dz. 2012., Daugavpils (Saziedots) 
Diagnoze – stāvoklis pēc smaga išēmiska CNS bojājuma ar krampju sindromu. Psihomotorās 
attīstības aizture. Draudoša BCT. Olbaltumu enerģētiskā trūksme. Redzes nerva subatrofija 
suspekta.  
Dāvids uzņemts klīnikas The Institutes for the Achievement of Human Potential" 
 intensīvajā programmā. Tika sastādīta neirorehabilitācijas programma uz 6 mēnešiem mājas 
apstākļos. Programma orientēta uz bērna fizisko un intelektuālo attīstību. Zēnam jābūt 
klīnikā ik pēc 6 mēnešiem.  
Mērķis: Bērna izmeklēšana un programmas sastādīšana ASV klīnikā-  The Institutes for the 
Achievement of Human Potential  2 reizes gadā. 
Nepieciešami: 8068 eiro. 

 
Kurzemes reģions 
Elza Dunaiska, dz.g. 2006., Brocēnu novads (Saziedots) 
Diagnoze – bērnu cerebrālā trieka, vieglas pakāpes spastiska paraparēze. Meitene staigā ar 
stīvām kājām, abas kājas vērstas uz iekšu. Staigā uz pirkstgaliem, pa kāpnēm iet ar grūtībām. 
Krikšķi gūžas locītavā.  
Mērķis: operācija Minhenes ortopēdiskajā klīnikā. 
Nepieciešami: 10757.54 eiro. 
 
Viktorija Ozola, dz.g. 2009., Tukums (Saziedots) 
Diagnoze – 1. tipa cukura diabēts. Lietojot insulīna sūkni, ir diabēta kompensācijas 
uzlabošanās un nopietnu vēlīno komplikāciju novēršana. Insulīna terapijas maiņa uz insulīna 
sūkni ļautu uzlabot meitenes ikdienas gaitas un dzīves kvalitāti kopumā.  
Mērķis: insulīna sūknis Paradigm VEO. 
Nepieciešami: 2710.40 eiro 
 
Ulla Šoloma, dz.g. 1998., Saldus (Saziedots) 



Diagnoze – bērnu cerebrālā trieka, spastiska tetraparēze. Vidējas pakāpes attīstības 
traucējumi. Ulla spēj ne pārāk stabili nosēdēt ratiņkrēslā (patstāvīgi nesēž), darboties vairāk 
ar labo roku, turēt galvu. Lai uzlabotu Ullas stāvokli nepieciešama operācija kreisās rokas un 
abu kāju muskuļu pagarināšanai. Operācijas mērķis, lai Ulla varētu labāk sēdēt, pārejot no 
viena stāvokļa otrā, pārvietot svaru, jo gūžas un celis labāk stieptos. Kājas labāk balstītos uz 
zemes.  
Mērķis: operācija Minhenes ortopēdiskajā klīnikā, ceļa izdevumi, uzturēšanās. 
Nepieciešami: 18 169.07 eiro. 
 
Amēlija Hāzena, dz.g. 2009., Saldus (Saziedots) 
Diagnoze – bērnu cerebrālā trieka, unilaterāla cerebrāla parēze kreisajā pusē. Mediālā ceļa 
fleksora saīsinājums. Kreisajā pusē kāju ikru saīsinājums. Amēlija sāka staigāt pirms 2 gadu 
sasniegšanas. Meitenei ir koordinācijas traucējumi, bieži krīt. Amēlija ir aktīva un ļoti gaiša 
meitenīte. Lai Amēlija varētu staigāt uz pilnas pēdas, uzlabotos koordinācija, nebūtu sāpes 
pie fiziskas slodzes, ir nepieciešama operācija.  
Mērķis: operācija Minhenes ortopēdiskajā klīnikā, ceļa izdevumi, uzturēšanās. 
Nepieciešami: 15519.07 eiro. 
 
 
 

Sešu mēnešu laika periodam 35 smagi slimu bērnu speciālās auklītes pakalpojuma  
nodrošināšanai nepieciešami 45960 eiro  
(Saziedots 40 bērniem). 


