
																																					

	

	

													 	

	

	

Katru	gadu	Jelgavas	4.vidusskolā	tiek	rīkots	Miķeļdienas	
gadatirgus,	kurā	skolēni	piedalās	un	pārdod	pašdarinātus	lietas,	
pašgatavotus	,	pašceptus		gardumus	vai	arī	savā	dārzā	
izaudzētas	rudens	veltes.	

	

 

 

 

Miķeļdienas tirdziņā ietirgojām 114,- EUR. 



 

 



Jau iepriekš bijām vienojušies, ka ietirgoto naudiņu 
ziedosim labdarībai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mūs ,4.c klasi, jau pagājušajā gadā ļoti aizkustināja  stāsts 
par Laumiņu.  Lauma (tāpat kā mēs)  ir jelgavniece  tieši 
mūsu vecumā un sportiste, kura trenējās Jelgavas Ledus 
sporta skolā, tāpēc vienbalsīgi nolēmām, ka palīdzēsim  
Laumai.  

Miķeļdienas tirdziņā saziedoto naudiņu, kā arī sirsnīgus 
sveicienus un veselības vēlējumus ,pašgatavotu Sargeņģelīti, 
tuvojoties Ziemassvētkiem,pagājušajā gadā nodevām 
Laumas tētim. 

Tā kā sekojām līdzi par to, kā klājas Laumai, tad 
uzzinājām, ka Laumiņa ir ļoti labi turējusies un veikusi lielu 
ārstēšanās ceļu, bet, lai turpinātu ārstēties ,atkal ir 
nepieciešami līdzekļi. 

Tāpēc arī šogad nolēmām veikt ziedojumu 60,00 EUR 
apmērā Laumiņas ārstēšanās procesam. 
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Nedēļas laikā desmit gadus vecajai jelgavniecei Laumai, kura pusotru gadu cīnās 
ar smagu slimību – kaulu vēzi, saziedoti 415 eiro, taču vienam ķīmijterapijas 
kursam nepieciešami 2457,90 eiro. 

Lai process nekavētos, biedrība «Labdarības lapa Snowflake» radusi iespēju novirzīt 
līdzekļus pirmās ķīmijterapijas kursa apmaksai no saņemtajiem bezmērķa 
ziedojumiem, taču bez sabiedrības atbalsta iztikt neizdosies, jo kopumā ārstēšanai būs 
nepieciešami vismaz  25 000 eiro. 
 



Šobrīd Laumai sākts ķīmijterapijas kurss ar jaunas paaudzes medikamentu 
“Olaparib”, kuru diemžēl valsts neapmaksā, tādēļ ģimenei ļoti nepieciešams 
sabiedrības atbalsts. 
Izmeklējumos tas pierādījis efektīvu iedarbību uz metastāzēm, un Laumas ģimenes 
cer, ka arī realitātē tā būs. Minētais līdzeklis ir tabletēs un sola saudzīgāku ietekmi uz 
meitenes organismu un mazākas blaknes, tiesa – līdzeklis jālieto praktiski 
nepārtraukti. Tā kā līdzeklis ir eksperimentāls, valsts finansējumu tam nepiešķir. 
Februārā sākumā Laumai bija operācija kājai, ārsti atzina, ka viss noritējis gana labi, 
bet diemžēl nācies upurēt daļu no meitenes kājas. No tās palicis pavisam maz, bet 
pastāv iespēja, ka iepriekš pa ziedotajiem līdzekļiem iegadāto protēzi izdosies 
pielāgot. 
Drīzumā sekos vēl viena operācija plaušām un vēl viens ķīmijterapijas kurss, bet pēc 
tā visa aprīļa beigās tiks veikti atkārtoti padziļinātie izmeklējumi. 
«Jāsaka, ka, neskatoties uz visu, Lauma pietiekami labi atkopusies, un beidzot izgāja 
ārā. Mēs ticam, ka viss izdosies,» piebilst Laumas tētis, pateicoties visiem, kuri jau ir 
palīdzējuši viņa ģimenei smagajā cīņā ar vēzi. Jāpiebilst, ka šogad jūlijā Laumai 
paliks 11 gadi, un ģimene cer, ka uz šo jubileju meitene saņems vislabāko dāvanu – 
ziņu, ka vēzis ir uzvarēts. 
Augstāk minētie medikamenti astoņām dienām izmaksā 2457,90 eiro, bet Laumai tie 
nepieciešami vismaz mēnesim, tādējādi tikai medikamentu iegādei nepieciešami 
aptuveni 10 000 eiro, nerunājot par pārbaudēm un operācijām. Pēc aptuvenajām 
aplēsēm, kopējās izmaksas tuvākajam pusotram mēnesim ir kā minimums 25 000 
eiro, tādēļ ģimene cer uz sabiedrības atbalstu. 

 

Tāpat arī Ziemassvētkos ziedojām 50,00EUR  citiem 
Latvijas bērniem, kuriem nepieciešama palīdzība. 

 



 

Ar cieņu, projekta „Sporto visa klase” dalībnieki –  

Jelgavas  4.vidusskolas 4.c klase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


