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Rotari kluba Liepājas un 
Talsu nodaļas kopīgi īstenotā 
projektā (iesaistījās 27 klubi 
piecās pasaules valstīs) bied-
rība “Dižvanagi” saņēmusi 14 
dažādas iekārtas, kas palīdzēs 
nodrošināt bērniem paliatīvo 
aprūpi. “Kaut arī dzīvību uz-
turošās iekārtas izmēru ziņā 
ir nelielas, tās ir dārgas un ļoti 
vajadzīgas. Tagad jūtamies ne-
daudz drošāk, varam atvērt 
durvis un palīdzēt kaut nakts 
laikā,” saka biedrības “Dižva-
nagi” vadītāja Ilze Durņeva. 

“Tas ir milzīgi liels atspaids 
tam, ko mēs ikdienā darām, īs-
tenojot mājas paliatīvo aprūpi. 
Mums nebija tehniskā nodrošinā-
juma – aparātu dzīvības uzturē-
šanai, kādi ir Liepājas Reģionālajā 
slimnīcā. Pie mums biedrībā arī 
ikdienā uzturas slimie bērniņi 
– mēs vecākiem dodam atelpas 
brīžus. Tāpēc nevaram būt droši, 
vai kādā brīdī uz vietas neievaja-
dzēsies šīs ierīces, ar ko operatīvi 
palīdzēt,” paskaidro I. Durņeva, 
izrādot jaunieguvumus – apa-
rātu skābekļa nodrošināšanai, 
atklepošanas veicināšanai, da-
žādus atsūcējus, klepus asisten-
tu, perfuzoru, arī oksimetrus. “Ar 
perfuzoru var veikt gan enterālo 
barošanu, gan paralēli laist atsā-
pinošos medikamentus,” uzsver 
I. Durņeva. “Klepus asistents un 
atsūcēji neļauj bērna plaušās 
nonākt siekalām vai ēdiena pa-
liekām, kas var būt bīstami pat 
bērna dzīvībai,” skaidro “Dižva-
nagu” vadītāja.

“Tagad varam ātri rīkoties 
arī tad, ja kādam pēkšņi paslik-
tinās veselības stāvoklis mājās. 
Strādājam 24 stundas diennaktī 
septiņas dienas. Iepriekš slimnī-
cai lūdzām nepieciešamās ierīces, 

“Dižvanagos” klāt jauni dzīvības glābēji

No idejas – palīdzēt īpašajiem bērniem Kurzemē, sagādājot speciālas ierīces Liepājā un Talsos – pirmsākumiem 
divu gadu laikā projektā iesaistījušies vairāki klubu pārstāvji. “Dižvanagu” vadītājas Ilzes Durņevas stāstījumā, 
kā tiks izmantotas dāvanas centra darbā, ieklausās Liepājas Rotari kluba pašreizējais prezidents Aldis Zaķis un rotarietis 
Normunds Brucis (aizmugurē no labās).  ĢIRTA GERTSONA FOTO

tagad krīzes situācijās palīdzību 
varēs saņemt pie mums. Tādas 
paliatīvajā aprūpē gadās, un tās 
nevar paredzēt. Viss var būt labi 
vakarā, bet naktī pēkšņi sākas 
lēkme,” saka biedrības vadītāja. 

“Dižvanagi” paredz aparatū-
ru piedāvāt visā Kurzemē, kur 
ir ap 130 palitīvo bērnu. No tiem 
99 dzīvo Liepājā. “Taču tie nav 
visi, kam palīdzība vajadzīga, jo 
daudzi mums nemaz nav zinā-
mi,” viņa atzīst. I. Durņeva ir ļoti 
pateicīga rotariešiem.

Katram jaundzimušajam 
novadā piešķirs 500 eiro
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Dienvidkurzemes nova-
da domes sēdē viens no pir-
majiem lēmumiem bija par 
500 eiro vienreizēja pabalsta 
piešķiršanu jaundzimušā ap-
rūpei ar nosacījumu, ka ma-

zulis dzimis pēc 1. jūlija un 
vismaz viens no vecākiem 
ir deklarēts jaunizveidotā 
novada teritorijā. 

“Šis ir viens no soļiem, kā 
mazināt nevienlīdzību sociāla-
jā jomā, jo līdz šim astoņos no-
vados atbalsta veidi iedzīvotā-

jiem, tostarp jaunajām ģimenēm, 
bija atšķirīgi,” norāda deputāts 
Andrejs Radzevičs (Latvijas Re-
ģionu apvienība). “Kurzemes 
Vārds” noskaidroja, ka bērna 
piedzimšanas pabalsts novados 
bijis no 72 līdz 300 eiro.

BASKETBOLS
Lauvenes trenēs 
Rūdolfs Rozītis.
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SVĒTKI
Laivu dejas 
un priecīgi 
liepājnieki.
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