Daniels Kokorīts, 5 gadi

PREIĻU NOVADS
Dana
Dana ir piecus gadus jauna, jauka meitene, kura ir ļoti īpašs bērns. Saistībā ar
diagnozi - autisms, ģimenes ikdiena ir neparedzama un sarežģīta, jo katra diena ir
jauns pārbaudījums gan vecākiem, gan Danai. Dana pagaidām neatveras pasaulei,
nerunā, nemeklē kontaktu ar citiem bērniem. Pārsvarā ģimenes ikdiena ir negulētas
naktis, raudāšana, kliegšana, sevis sišana un mocīšana. Viņa baidās no visa
jaunā, pat brālītis viņai neizraisa nekādu interesi. Taču Danai ļoti patīk daba un
viss, kas ar to saistīts, kā arī mūzika viņai izraisa pozitīvas emocijas. Dana ir fiziski
ļoti izturīga un spēcīga, akrobātiski vingrojumi un lokanums varētu būt viņas dabas
dotais talants! Taču ļoti lielas problēmas sagādā ēšana. Viņas pasaules uztvere
ģimenei ir pagaidām nesaprotama, bet ģimenes sapnis būtu labāk saprast viņu un
palīdzēt viņai tikt galā ar dzīves pārbaudījumiem. Tomēr pats svarīgākais ir, lai viņa
sāktu runāt, jo savādāk jau tāpat smagā dzīve būs vēl sarežģītāka. Meitenes un
vecāku sapnis ir turpināt uzsākto smilšu terapiju.

Kristians
Kristians ir 3 gadus vecs, ļoti aktīvs, zinātkārs un pozitīvs puisītis, piedzima
priekšlaicīgi. Ārsti noteica diagnozi - spastisku kvadriplēģisku cerebrālo trieku. Tas
nozīmē, ka slimības skartas ir abas rociņas, kājiņas. Kristians pārvietojoties pa grīdu
uz celīšiem-četrrāpus. Kristianam ir arī vecākais brālis. Kristians ļoti mīl savu lielo
brāli. Viņš zina alfabēta burtiņus un arī pazīst ciparus. Kristians sapnis ir aktivitāšu
mājiņa bērnam.
http://www.afwood.lv/veikals/

Daniels
Daniels ir dzimis 2016.gadā. Viņš ir priecīgs un smaidīgs puika. Tikai Daniels
pagaidām vēl nerunā, tikai dažas zilbes un savā valodā. Viņam ir komunikācijas
grūtības, vairāk laiku pavada vienatnē, negrib spēlēties ar vienaudžiem. Ļoti mīl savu
mammu, tēti un māsu, ar kuriem labprāt spēlējas un pavada laiku. Ļoti patīk laukos,
tur arī pavada ļoti daudz brīvā laika. Ļoti garšo saldumi. Apmeklē parasto
bērnudārzu jau no 1.5 gada vecuma. Daniels labprāt dāvaniņā gribētu saņemt
baseinu ar bumbām (esam bijuši daudzās rotaļu istabās un sensorajā istabā tāds ir,
ļoti patīk), un Hot weels mašīnu trasi, mazo Hot weels mašīnu ir daudz, bet trases
nav.

Valērija Kaļinova, 4 gadi

LĪVĀNU NOVADS
Valērija
Valērijai ir 4 gadi. Viņa ir dzīvespriecīgs un aktīvs bērns. Valērijai patīk viss, kas ir
saistīts ar kustību. Viņa diemžēl pagaidām nerunā un savas vēlmes un vajadzības
rāda ar rokām. Nesen ārsti uzstādīja diagnozi - bērnu autisms. Meitene apmeklē
specializēto bērnudārzu, kurā jūtas ļoti labi. Tur atrada jaunus draugus un
saprotošas, gādīgas audzinātājas. Visvairāk Valērijai patīk šūpoties šūpuļzirdziņā vai
šūpolēs. Vasarā mūsu ciemata spēļu laukumā salūza šūpoles, kas meiteni ļoti
apbēdināja. Tāpēc Valērijas lielākai sapnis ir jaunas šūpoles pie mājas.
Madara
Mani sauc Madara. Man ir 17 gadi un es esmu topošā mūziķe. Es mācos St. Broka
Daugavpils mūzikas vidusskolā II kursā vijoļspēles un Mūzikas teorijas nodaļā. Kopš
dzimšanas man ir labās puses spastiskā hemiparēze, bērnu cerebrālā trieka, taču
tas netraucē attīstīties mūzikas pasaulē. Mans sapnis ir sava kokle, ko varēšu
spēlēt gan dažādos pasākumos, gan folkloras kopā.

Edgars
Edgars dzimis 2013. gadā. Dzīvo Līvānu novada Jersikas pagastā. Puika mācās
Jersikas pamatskolā 1. klasē. Edgaram ir divi brāļi, viena māsa. Edgars ir jaunākais
bērniņš ģimenē. Zēnam ir iedzimta vidēji smaga garīgā atpalicība ar būtiskām
uzvedības pārmaiņām. Apmeklē logopēdu, izgājuši silto smilšu terapiju kursu. Bērns
ir ļoti aktīvs, grib piedalīties visās aktivitātēs. Mājās mammai palīdz mājas darbos.
Edgaram vēlēšanās ir velosipēds ar ķiveri un aizsargiem. Zēna augums ir 1,23
metri.
Atis
Zēns aug 3 bērnu ģimenē. Atim ir 4 gadi. Viņam ir mazāka māsiņa un brālītis.
Diemžēl puika nerunā, viņam ir grūti koncentrēties. Bērnam ir autiskā spektra
traucējumi. Atis ir ļoti atraktīvs bērns. Apmeklē bērnudārzu. Ļoti patīk citu bērnu
kompānija, labprāt zīmē ar guaša krāsām. Ata sapnis ir batuts, jo patīk lēkāt,
arī taisīt no segām kara štābiņus. Viņš būtu ļoti priecīgs par šādu dāvanu, tā ir
mīļāka lieta, ko Atis šobrīd vēlētos.
Ieva
Mani sauc Ieva. Man ir 12 gadi. Es mācos Jersikas pamatskolas 6.klasē. Mācos labi,
arī tagad COVID-19 laikā, piedalos olimpiādēs un konkursos, tajos, kuros iesaka
skolotājas un arī ārpus skolas. Man patīk zīmēt, gleznot, tamborēt, šūt, gatavot
soļanku un izmēģināt dažādus saldos. Pavasarī iemācījos spēlēt akordeonu, man
tas ļoti iepatikās, un mamma teica, kad pabeigšu mākslas skolu, tad pameklēs man
skolotāju, lai es labāk iemācītos. Ziemā man ļoti patīk iet ārā, kad ir sniegs, tad es
ceļu sniegavīrus, sniega mājas, kuras patīk maniem kaķiem. Tagad arī slēpoju, skola
man iedeva slēpes. Vasarā man patīk peldēties, kad nebija ierobežojumu, braucām
uz baseinu. Ja var, tad man, lūdzu, vajadzētu nošu statīvu, jo spēlējot akordeonu
grūti skatīties notis bez statīva.

Jānis Groza, 14 gadi

RIEBIŅU NOVADS
Roberts
Es ar ģimeni dzīvoju Riebiņu novadā. Man ir 13 gadi. Es mācos 7. klasē. Mīļākie
priekšmeti ir sports un mājturība. Skolā ir problēmas ar mācību vielas apguvi. Daudzi
priekšmeti nepadodas, bet es cenšos. Ļoti ceru, ka veiksmīgi pabeigšu 7. klasi un
mani pārcels uz 8. klasi. Mans sapnis ir telefons Samsung Galaxy A12.
Konstantīns
Konstantīnam ir 6 gadi. Viņš ir autists no dzimšanas. Viņš ir ļoti mīļš bērns, patīk kad
ar viņu spēlējas. Parastās spēles viņam nepatīk. Patīk dejot ar māsām un spēlēt
bumbu. Dažreiz palīdz man gatavot, sakuļt olas pankūkām. Patīk skatīties, kā es
gatavoju kaut ko garšīgu, kas viņam patīk, piemēram pelmeņus, makaronus vai
kartupeļus. Dažreiz ir grūti ar viņu, jo viņš nerunā. Bet mēs jau esam pieraduši pie tā,
un es jau zinu, ko viņam vajag. Dzīvojas viņš mājās, bērnudārzā neiet. Vasarā viņš
var veselu dienu sēdēt ārā, šūpoties un skraidīt, kur gribas. Ziemā patīk pa sniegu
skraidīt. Visvairāk viņam patīk planšetdatorā skatīties visādas multenes un spēlēt
spēles. Tāpēc man liekās, ka viņš gribētu sev planšeti vai telefonu.
Jānis
Mani sauc Jānis, man ir 14 gadi. Es mācos Rudzātu speciālājā pamatskolā. Es slikti
redzu, bieži braucu pie dakteriem uz Rīgu. Viņi man palīdz saglabāt redzi. Esmu
iemācījies lasīt un nedaudz arī rēķināt. Brīvajā laikā klausos mūziku, spēlēju
dažādas galda spēles, datorspēles un skatos filmas. Pagājušajā vasarā iemācījos
braukt ar velosipēdu. Ļoti gaidu atkal vasaru, lai varētu pabraukāties, tikai šis
velosipēds man ir par mazu. Mans sapnītis ir jauns, vienkāršs pusaudžu
velosipēds. Ja ir iespējams, lūdzu palīdziet sapnītim piepildīties!

Evija Lozda, 3. klase

VĀRKAVAS NOVADS
Evija
Raksta jums Evijas aizbildne un vecmāmiņa vienā personā. Pie manis Evija sāka
dzīvot no nepilniem diviem gadiņiem. Te arī sākām iet bērnudārzā. Bija mums daudz
un dažādas grūtības, bet centāmies tās pārvarēt. Pēc tam sākām mācīties Vārkavas
vidusskolā, un atkal mums bija jauna vide un bija grūti tajā iedzīvoties. Tagad mēs
mācāmies 3. klasē. Šobrīd pietrūkst klases biedru un skolotājas. Mamma meitenei ir
mirusi. Mācības mums padodas grūti, nevaram tikt līdzi pārējiem, jo darām visu ļoti
lēni. Problēma meitenei ir no bērnības. Evijai ļoti patīk dejot un zīmēt. Meitenei patīk
arī gatavot un viņa ir liela palīdze virtuvē. Ļoti gribētos piepildīt Evijas sen loloto
sapnīti, kas ir telefons.
Salvis
Salvim ir pieci gadi, mācās Vārkavas vidusskolas sagatavošanas grupiņā. Salvim ir
uzmanības deficīts un hiperaktivitātes sindroms, dēļ kā ir ļoti grūti koncentrēties un
veikt darbiņus skolā. Zēnam ir arī grūtības veidot teikumiņus un skaidri izteikt vārdus
tā, lai citi viņu saprastu. Par to ir lielākā bēda viņam, tādēļ, lai raitāk ietu ar runāšanu,
varētu palīdzēt smilšu terapija, ko ieteica klīniskā bērnu psiholoģe. Salvim mīļākās
nodarbošanās ir mācīties peldēt un ņurkošana, patīk viss, kas saistīts ar lego,
robotiem, transformeriem.
Olivers
Oliveram ir diagnoze smags smadzeņu ievainojums ar traumatisku subdurālu
hematomu un difūzu aksonālu bojājumu un sekundāru plašu ACM sin baseina
cerebrālu infarktu. Oliveram ir 2 gadi. Konsultējamies ar paliatīvo aprūpi, jo ir vēderā
gastrostoma. Olivers kaut ko apēd arī caur muti, bet vēl mācās ēst, tas mums vēl
pagaidām iet grūti. Vairāk arī caur gastrostomu tiek barots. Katru dienu vingrojam, jo

Olivers vēl nestaigā un nerāpo, bet kad uzliek uz vēdera cenšas tikt uz priekšu.
Pagaidām vēl nesanāk, bet galvu cenšas noturēt. Drusku arī pasēž un pastāv kājās,
bet ar pieturēšanu. Oliveram ļoti patīk, kad ar viņu runājas, to viņš labi saprot un arī
atbild, bet tikai savā valodā. Vārdus vēl pateikt neprot, bet brīžiem kaut kādas
skaņas sanāk, piemēram kā mamma. Oliveram ļoti patīk mūzika, kad tā skan, tad
viņš ļoti aizrautīgi kaut ko runā un priecājas savā valodā. Mūsu visu sapnis ir, lai
puisītis atveseļojas un var skriet un iet, kā visi citi bērni. Oliveram tagad ļoti noderētu
pretizgulējumu-dinamiskais matracis ar kompresoru.

Atis Vaivods, 4 gadi

AGLONAS NOVADS
Anastasija
Meitene nāk no Aglonas novada. Viņai ir 8 gadi. Anastasijai ir dvīņumāsa. Meitenei
patīk zīmēt, būt svaigā gaisā. Loti patīk būt vajadzīgai, palīdzēt vecākiem virtuves
darbos. Anastasijai ir garīgā atpalicība un autisma pazīmes. Anastasijai ļoti patīk
rotaļlietas, visvairāk viņa vēlētos fērbiju. https://furby.hasbro.com/en-us

