
Preiļu novads 

Irina   

Irina ir 11 gadus jauna meitene no Preiļiem. Viņa mācās Preiļu 

5.klasē. Meitenei patīk sportiskās aktivitātes, bet tās viņai ir 

liegtas veselības problēmu dēļ. Brīvajā laikā patīk dejot un vadīt 

laiku ar draudzenēm. Irinai ir celiakija – glutēna nepanesība un 

bronhiālā astma. Meitene ir pārcietusi 3 operācijas. Pirmās 

klasītes meitene mācījās speciālajā logopēdiskajā skolā. Irinas 

lielākais sapnis ir velosipēds, jo tas viņai nekad nav bijis.  

 

Agnese  

Agnese ir 5 gadus jauna meitenīte no Preiļiem. Pagaidām 

dārziņu neapmeklē veselības problēmu dēļ. Viņai ir iedzimti 

neirogēnas ģenēzes iegurņa orgānu funkcionālie traucējumi.  

Visu laiku nepieciešama vecāku uzmanība un klātbūtne. Ikdienā 

Agnese spēlējas ar lellēm, zīmē sapņu pilis un patīk skatīties 

multfilmas. Lai meitene varētu dzīvot ik dienu ir nepieciešami 

urīna katetrs un speciālie gēli, ko valsts neapmaksā. Lai cik tas 

skumīgi nebūtu, kamēr citi bērni sapņo par rotaļlietām, riteņiem 

un datoriem, meitenes ģimene krāj naudiņu visam 

nepieciešamajam, lai bērns varētu dzīvot. Naudiņa vajadzīga 

medicīnas līdzekļu iegādei apmēram pusgadam.  

 

 



Ieva  

Mani sauc Ieva. Es mācos Preiļos. Esmu aktīva jauniete. Esmu 

daļa no folkloras kopas „Rūtoj“, iesaistos skolas parlamentā, 

mācos mūzikas skolā, iesaistos projektā „Domas dabā“, uz 

pusslodzi iesaistos robotikas pulciņā un piedalos dažādos 

konkursos, olimpiādēs un projektos. Vēl man ļoti patīk iziet ārā 

no komforta zonas, ceļot un darīt trakas lietas. Esmu 

maksimāliste. Es nelaižu garām labas iespējas. Man patīk iet 

pārgājienos, kur mēs guļam pašu celtās pajumtēs mežā, doties 

trakos ceļojumos, braukt ar riteni pa neceļiem, nakšņot teltīs 

u.t.t. Es gūstu enerģiju lietū lecot folkloras dančus un dziedot 

dziesmas, ielecot aukstā ūdenī, slēpojot un gūstot jaunas 

emocijas. Ar savu pozitīvo enerģiju dalos ar apkārtējiem. Labu 

draugu kompānijā no manis skanēs vistrakākās idejas. 

Nekolekcionēju pastmarkas, monētas vai gliemežvākus, jo es 

kolekcionēju emocijas. Es velku piedzīvojumos savus draugus. 

Dzīvoju tā, lai vēlāk nav jānožēlo. Man patīk lietas darīt pirmo 

reizi, jo tad ir visinteresantāk. Iesaistos arī brīvprātīgajā darbā. 

Piedalos labdarības akcijās vai braucu, piemēram, uz patversmi. 

Attīstu sevi un veidoju labu nākotnes karjeru. Man vislabāk 

patīk „Ēnu dienas“. Savā pirmajā ēnu dienā 7.klasē biju pie 

Valsts prezidenta, kas tad bija Raimonds Vējonis. 8.klasē devos 

uz BKUS, lai ēnotu dakterus klaunus. Gan ieguvu pati, gan devu 

tiem, kam tajā brīdī bija smagi. Taču tik aktīvi sāku dzīvot kopš 

brīža, kad uzzināju, ka mani katru dienu pavadīs 1.tipa diabēts. 



Viegli nav, bet ar labu prātu un spēju priecāties par šķietami 

mazām lietām, var panākt daudz. Daru vairāk kā daļa manu 

vienaudžu. Diagnoze mani neapturēs. Tik pat sparīgs kā mans 

lēciens dančos, ir mans pieteikums diabētam. Es sapņoju, ka 

kādreiz varēšu no tā tikt vaļā. Tas ir mans lielākais sapnis – 

dzīvot tāpat kā parasts cilvēks. Taču tas nav vienīgais. Es 

nesapņoju par mantām. Tās noveco vai salūzt. Es gribu gūt 

jaunas emocijas. Es sapņoju par iespēju stopējot un guļot teltī 

kopā ar draugu apbraukt apkārt visai Latvijai. Viens no sapņiem 

ir atpūta Siguldā ar ģimeni un vienu draugu. Ļoti gribētos 

izbraukt ar Zērgli un lidot vēja tunelī Aerodium kopā ar draugu, 

bet kopā ar ģimeni atpūsties Siguldas akvaparkā.  

 

 

Gabriela  

 Esam Gabrielas mamma un tētis. Meitiņa pasaulē nāca 2014. 

gadā, priekšlaicīgi dzimusi. Konstatēja barības vada atrēziju. 

Tagad ir 5 gadiņi, apmeklējam bērnudārzu. Interesē zīmēšana ar 

visādām tehnikām, kā arī krāsot un griezt, dziedāt dziesmas. 

Mīļāka grupa “Bermudu divstūris”, dziesma “Sarkans Balts 

Sarkans”. Savā nodabā patīk dejot. Gabrielai daudz sapnīšu un 

vēlmju. Trīs lieli sapņi ir: mikrofons ar sintezatoru, rozā ritenis 

un planšete. Šoreiz paliksim pie planšetes. 

 

 



Dāvids 

Zēnam ir 7 gadi. Dzīvo Preiļos, mācās 1. klasē. Dāvidam ir 

jaunāka māsiņa. Zēnam ir autisms. Mammas ikdiena, kad viņš 

nav skolā, ir pakārtota dēlam. Viņš visu laiku ir jāpieskata. 

Bērniem ar autismu, tāpat kā Dāvidam, ir izteiktas garastāvokļa 

svārstības. Puikam interesē ģeogrāfija, zinātniskā literatūra, viss, 

kas saistīts ar sportu – bobsleju. Viņa lielākais sapnis ir pabūt 

Siguldā, redzēt bobsleja trasi un, pats galvenais, tikties ar kādu 

slavenu bobslejistu.  

 

Emīls 

 Emīlam ir 3gadi. Apmeklē bērnu dārzu. Zēnam patīk spēlēties 

ar mašīnām un traktortehniku. Kopā ar māsu un kaimiņu 

meitenēm patīk braukāt ar riteni, kuru uzdāvināja. Patīk dziedāt 

kopā ar māsu dažādas bērnu dziesmiņas. Emīls piedalīsies 

dziedāšanas konkursā “Cālis 2020” Preiļos. Zēnam ir iedzimts 

aminoskābju vielmaiņas defekts (fenilketonūrija), tāpēc ir 

jāievēro stingra diēta un medikamentoza ārstēšana. Drīkst lietot 

tikai zemu  olbaltumvielu saturošus produktus, lai negatīvi 

neietekmētu smadzeņu attīstību un funkciju. Tāpēc ļoti daudzus 

produktus ir aizliegts lietot uzturā. Emīla sapnītis ir pedāļu 

traktors ar piekabi un kausu. 

 

 

 



Riebiņu novads 

Artūrs  

Mani sauc Artūrs. Dzīvoju Riebiņos. Man ir 15 gadi. Mācos 8. 

klasē. No 10 gadiem es slimoju ar cukura diabētu, katru dienu 6 

reizes dienā man ir jāmēra cukurs un jāšpricē insulīns. To es 

esmu iemācījies darīt pats. Nesen man notika epilepsijas lēkme, 

pēc kuras mani aizveda uz slimnīcu un izrakstīja zāles, kuras 

man jādzer divas reizes dienā no rīta un vakarā. Brīvajā laikā 

man patīk klausīties mūziku, tāpēc es ļoti gribētu Sony bezvadu 

skaļruni. 

 

Angelika  

Angelika ir 12 gadu veca. Neskatoties uz nelieliem 

koordinācijas traucējumiem, patīk nodarboties ar sportu, it 

sevišķi ar futbolu. Ļoti patīk klausīties mūziku. Tika veikta 

operācija aukslēju šķeltnes novēršanai. Skolā iegūst izglītību pēc 

speciālās programmas. Viņas lielākais sapnis ir komfortabls 

stūrītis mācībām un atpūtai vai jauns telefons. 

https://www.ikea.lv/lv/products/gulamistaba/gultas/bernu-

gultas/stuva-augsta-gulta-ar-2-plaukt-3-plaukt-spr-19268763 

 

Evelīna 

Mani sauc Evelīna, man ir 13 gadi, es mācos 6. klasē un 

mūzikas skolas 5. klasē. Man patīk pūst flautu, zīmēt, dziedāt un 

https://www.ikea.lv/lv/products/gulamistaba/gultas/bernu-gultas/stuva-augsta-gulta-ar-2-plaukt-3-plaukt-spr-19268763
https://www.ikea.lv/lv/products/gulamistaba/gultas/bernu-gultas/stuva-augsta-gulta-ar-2-plaukt-3-plaukt-spr-19268763


dejot tautu dejas. Man ir labās rokas trauma, kura man ir kopš 

dzimšanas. Tā man neļauj darīt dažas lietas, piemēram sportot. 

Dāvanā es vēlos saņemt skrejriteni.  

 

Līvānu novads 

Karolīna Marija  

Es esmu Karolīna Marija. Man 31.martā, pavisam drīz, paliks 14 

gadu. Es mācos 6.klasē. Man ir Dauna sindroms, bet man tas 

netraucē baudīt dzīvi. Es māku lasīt, rakstīt, cītīgi apgūstu 

matemātiku. Man ir nieru nespēja, tādēļ man vairāk ir jāmācās 

mājas apstākļos. Veselības problēmas man neļauj apmeklēt 

skolu regulāri.  Mans mazais sapnītis ir labs, kvalitatīvs 

saliekamais krēsls ar atzveltnēm, lai es justos drošībā sēžot 

krēslā, nebaidītos novelties no tā un varētu arī naktī tur gulēt. 

Tāds krēsls neaizņemtu daudz vietas mana istabiņā, un es varētu 

brīvi izmantot pārējo istabas telpu savām vajadzībām. Būšu ļoti 

pateicīga labajiem eņģelīšiem, kuri piepildīs manu mazo sapnīti. 

 

Nauris  

Gribu pastāstīt par savu dēliņu. Nauris piedzima 2007.gada 

aprīlī. Piecas dienas pēc dzimšanas tikām aizsūtīti uz 

izmeklēšanu Gaiļezerā.  Bērnam tika atrastas diagnozes, kas 

nozīmēja - bērns ar īpašām vajadzībām. Diagnozes saistītas ar 

mugurkaulu, kājām. Bērns sāka staigāt vēlāk. Braucām uz 

rehabilitācijas nodarbībām Gaiļezerā. 



Neskatoties uz veselības stāvokli, četru gadu vecumā Nauris sāka 

apmeklēt bērnudārzu, astoņos gados sāka mācīties 1. klasē. 

Desmit gadu vecumā iestājās Jēkaba Graubiņa mūzikas skolā, 

mācīties klavierspēli. Protams, veselības problēmu dēļ, bērns 

kavē skolu, bet viņš labi mācās. Patīk ļoti mūzika - dziedāt, arī 

dejot. Skolas mīļākie mācību priekšmeti - datorzinības, dabas 

mācība, latviešu valoda, matemātika.  Piedalās sporta aktivitātēs 

(atvieglotā režīmā)- patīk spēlēt futbolu. Reizi divos gados Nauris 

brauc uz Vaivaru rehabilitācijas centru, kur ļoti patīk pavadīt 

rehabilitācijas laiku. Priekš Naura veselības uzlabošanas plānotas 

un drīzumā būs veicamas vairākas operācijas kājām. 

Naurim, tāpat kā lielākai daļai bērnu, patīk datorzinības, viņš prot 

rīkoties ar datoru, telefonu. Nauris pēc rakstura ir dzīvespriecīgs, 

viņam ir draugi, ar kuriem bieži  sazinās izmantojot telefonu, 

datoru. Kopā spēlē arī dažādas interneta spēles. Tāpat kā visiem 

bērniem, arī Naurim ir sapnis. Viņš grib kļūt par programmētāju. 

Dēlam ir liela vēlme iegādāties telefonu, lai varētu darboties ar 

internetu un sazināties ar draugiem. 

Naura mamma. 

 

Samanta  

Meitene dzīvo Līvānos. Viņai ir 4 gadi, apmeklē bērnudārzu. 

Samanta ir dzīvespriecīga meitene, kurai patīk spēlēties ar 

mantām, krāsot, zīmēt un skatīties multfilmas. Dažus gadus 

atpakaļ meitene cieta nelaimes gadījumā – apdega liela ķermeņa 



daļa. Tagad meitene nestaigā, iespējams, ka nākotnē būs 

protēzes. Regulāri apmeklē dakterus un sanatorijas. Ikdiena ir 

smaga gan meitenei, gan visiem, kas viņai ir līdzās.  Samantas 

sapnis ir planšete, kas varētu dažādot meitenes ikdienu.  

 

Egils  

Zēns ar ģimeni dzīvo Līvānu novada Rožupē. Mācās 6. klasē. 

Mīļākais priekšmets ir mājturība. Zēnam ļoti patīk darbs ar 

koku. Mājās palīdz vecākiem, patīk darbs dārzā. Egilam ļoti 

patīk būt pie ūdeņiem un peldēt. Ne brīdi viņš nevar bez darba 

vai aktīvas atpūtas. Zēnam gandarījumu un prieku sagādā būt 

vajadzīgam un novērtētam. Egilam ir iedzimta garīgā atpalicība 

vieglā formā. Viņš ļoti sapņo par planšeti, kas ikdienu padarītu 

vēl piepildītāku un krāsaināku.  

 

Vārkavas novads 

Inga  

Manai meitai Ingai ir 9 gadi. Diagnoze - kustību traucējumi, 

centrālās nervu sistēmas traucējumi. Jauka, smaidīga meitene. 

Mācās pamatskolā. Bērns grib iemācīties daudz svarīgu lietu, 

kas būtu nepieciešamas dzīvei. Svarīgākais jau būtu, ka varētu 

pati staigāt un runāt. Braukājam uz rehabilitācijas kursiem, kuri 

palīdz iemācīties dzīvei nepieciešamas lietas - staigāt un runāt. 

Lielākais sapnis, ko vēlētos saņemt, ir sava personīgā gulta vai 



dīvāns. Prieku sagādā viņas smaids, kad pasmaida par 

ikdienišķām lietām. Mēs esam cīnītājas, kuras nepadosies 

grūtībām. 

Ingas mamma. 

 

Elvis  

Elvis mācās  4. klasē. Klases  dzīvē  “spēlē” vienu no vadošajām  

lomām. Ir labas organizatora spējas.  Vienmēr prot izteikt savu 

viedokli un to pamatot. Kopš  1. klases darbojas  folkloras kopā  

“Volyudzeite”. 4 reizes piedalījies valsts stāstnieku konkursā 

‘’Teci, teci, valodiņa”, kur ir ieguvis 1. pakāpes diplomus un 

titulu “Dižais stāstnieks”, bet 2019. gadā ir kļuvis par Latvijas 

stāstnieku ķēniņu. 3 reizes ar labiem rezultātiem ir piedalījies 

valsts stāstnieku konkursā “Anekdošu virpulis”. Mācoties 1. un 

3. klasē piedalījās Latgales reģiona skatuves runas konkursā un 

ieguva 1. un 2. pakāpes diplomus. Tā kā Elvis ir liels stāstnieks, 

viņš ar saviem stāstiem un anekdotēm ir iepriecinājis Latgales 

stāstnieku festivāla dalībniekus Preiļos, Andrupenē, Vārkavā. 

2019.gada vasarā, Rīgas svētku laikā piedalījās Latgales stāstu 

stundā Kuģniecības un vēstures muzejā. Kopā ar citiem 

“Volyudzeites” dalībniekiem ir viesojies aprūpes centrā 

“Salenieki” un “Vārkava”. Piedalījies Vārkavas novada svētku 

koncertos. Elvis arī dejo 3.-4. klašu tautas deju kolektīvā un 

iespēju robežās apmeklē arī Preiļu novada Bērnu un jauniešu 

sporta skolu. 



Elvim ir abpusējā gūžu locītavu displāzija un viņš ir pārcietis 

vairākas operācijas. Elvis vēlētos portatīvo datoru, kurš noderētu  

apgūt mācības. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 


