
PROJEKTS



VABOLES VIDUSSKOLAS KOMANDA

virtuālā izstāde

«Slimība ārā, 

veselība iekšā!»



Projekta «Apaļš kā 

pūpols» pēdējā 

aprīļa aktivitāte ir 

izstāde, kurā 

atspoguļots PVO 

izveidotais Eiropas 

Pretvēža Rīcības 

Kodekss jeb 12 

veidi, kā mazināt 
risku saslimt ar vēzi. 



MĒS, VABOLES VIDUSSKOLAS KOMANDA, NOLĒMĀM VEIDOT 

CEĻOJOŠO IZSTĀDI. CĪTĪGI STRĀDĀJAM, BIJĀM RADOŠI UN AR 

SAVU SKOLAS AUTOBUSU DEVĀMIES CEĻĀ!



BRAUCĀM PA TRIM PAGASTIEM UN APSTĀJĀMIES VIETĀS, KUR VAR 

SATAPT VAIRĀK CILVĒKU – PIE VEIKALIEM, PAGASTA ĒKĀM. TĀ 

APCEĻOJĀM KALUPES, LĪKSNAS UN VABOLES PAGASTUS, STĀSTĪJĀM PAR 

PROJEKTA AKTIVITĀTĒM UN DALĪJĀM INFORMATĪVOS BUKLETUS



MĒĢINĀJĀM RADOŠI ATTĒLOT DAŽAS NO BUKLETĀ PIEDĀVĀTAJĀM 12 TĒMĀM.
AICINĀM VĒDINĀT TELPAS, LAI IZVAIRĪTOS NO KAITĪGĀM VIELĀM, ARĪ RADONA 

STAROJUMA, KĀ ARĪ ATTEIKTIES NO SMĒĶĒŠANA, KAS NODARA KAITĒJUMU NE TIKAI 

VESELĪBAI, BET ARĪ APKĀRTĒJAI VIDEI.



ATGĀDINĀM, KA SAULĒ UZTURĒTIES NAV KAITĪGI, JA TO 

NEDARA ILGSTOŠI UN IZMANTO AIZSARGLĪDZEKĻUS, UN 

AICINĀM VISUS BŪT FIZISKI AKTĪVIEM, RADOŠIEM UN 

DZĪVESPRIECĪGIEM.



UZSVERAM, CIK SVARĪGI IR LAICĪGI DOTIES PIE ĀRSTA UN PIEDALĪTIES

SKRĪNINGA PROGRAMMĀS. MĒS DALĀMIES AR VEIKSMĪGIEM 

PIEREDZES STĀSTIEM NO REĀLIEM CILVĒKIEM, KAD VĒZIS IR UZVARĒTS. 



Mans stāsts iesākās pavisam nejauši. Tas bija vasaras sākums. Darba 

laukos vienmēr daudz – dārzs, puķu dobes, zemeņu lauks…sāka 

sāpēt mugura, bija aizdomas, ka mana vecā kaite – nieres. Varētu jau 

teikt: ai, nekas, gan jau pāries! Bet nolēmu tomēr aiziet uz sonogrāfiju.  

Un dakteris “komplektā” ar vēdera dobumu pārbaudīja arī 

vairogdziedzeri, un tur man arī atklāja vairogdziedzera audzēju. Tad 

sekoja operācija, kas noritēja ļoti veiksmīgi, jo tika izņemts ne tikai 

vairogdziedzeris, bet arī bojātie limfmezgli (metastāzes), un nebija 

vajadzīga turpmākā ārstēšana! Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi LAICĪGI doties 

pie ārsta!!! Aicinu ikvienu būt vērīgiem, ieklausīties savās sajūtās un 

rūpēties par veselību!

 Kristīne (43 gadi)



Viss sākās ar to, ka kādu dienu, sešu gadu vecumā, es nokritu un salauzu roku. 
Mani aizveda uz slimnīcu, un izmeklējumu rezultātā atklājās, ka man ir ļoti reta 

slimība, onkoloģija. Visa mana dzīve apgriezās ar kājām gaisā. Atceros tikai to, ka 
mani mamma veda uz dažādām  pārbaudēm. Tad man meklēja donoru kaulu 

smadzeņu transplantācijai, un man ļoti paveicās, jo donors varēja būt mana māsa. 
Tā kā Latvijā neveic šādas operācijas, tad mēs devāmies uz Lietuvu, tas bija mans 
cerību stars...  Man nācās iziet smagam dzīves posmam, operācija, ķīmijterapija. 

Atceros, kā  man pamazām izkrita mati... Es kļuvu ļoti emocionāla, raudāju par visu. 
Slimnīcā es pavadīju 6 mēnešus. Pēc transplantācijas sāku just nogurumu, gribēju 
būt viena, apkārtējie cilvēki mani kaitināja, pamazām ieslīgu depresijā. Katru reizi 
domāju, ka manai dzīvei vairs nav jēgas, ka nekas labs manā dzīvē vairs nenotiks.  
Atceros arī to, kā mani mācīja no jauna staigāt... pat karoti pacelt – tas man likās 

kaut kas neiespējams!        Esmu pateicīga savām māsām un ģimenei, kas bija 
blakus un vienmēr mani atbalstīja,  pateicīga ārstiem, kuri rūpējās par mani,  un 

visiem, kuri atbalstīja…Es priecājos, ka spēju noticēt brīnumam! Un tāpēc es, 
uzvarējusi cīņā ar vēzi, visiem varētu ieteikt, nevajag grūtībās “nolaist rokas” un 
ieslīgt depresijā, bet vajag cīnīties un ticēt! Vienmēr ir jābūt cerībai, pat  tad, ja 

liekas, ka tās vairs nav…Novēlu visiem veselību un ticību labajam! 

Kitija Keita (17)



Kā jau katram cilvēkam, arī man bija daudz plānu, daudz darba, 
daudz vajadzību. Griezos šajā dzīves virpulī kā vāvere ritenī. Un tad 

es saslimu…Pēc daudziem izmeklējumiem pus gada garumā un 
operācijas atklāja, ka man ir vēzis otrajā stadijā. Un tad Dievs deva 
iespēju ilgu laiku atpūsties, pārdomāt savu dzīvi, vairāk lūgties par 

sevi, saviem tuvajiem… Pēc operācijas tika nozīmētas 6 
ķīmijterapijas, vajadzēja mācīties pieņemt visu, kas ar mani notiek. 
Katra nākošā ķīmija bija aizvien smagāka, jo 3 dienas cīnījos sāpēs 

un mokās. Tomēr visu šo laiku uzticēju Dievam, man vairs nebija 
spēka, jo pus gadu dzīvoju šajās ciešanās. Un tad es tiku 

dziedināta! Es slavēju Dievu, pateicos visiem un priecājos, ka šis 
laiks lika man savu dzīvi pārvērtēt… Es vairāk rūpējos par savu 

veselību, par līdzcilvēkiem, nekaļu grandiozus plānus nākotnei, bet 
izdzīvoju katru mirkli, priecājos par ikvienu satikto cilvēku, par 

dabas skaistumu. Es lūdzos par onkoloģijas slimniekiem, lai Dievs 
viņus dziedina, stiprina un sargā!

Anna (60)



VĒLREIZ UZSVERAM, KA JĀVEIDO IERADUMS ĒST VESELĪGI, UN 
NOSLĒDZAM MŪSU NELIELO IZSTĀDI AR KOMANDAS DALĪBNIEKU 

SIRSNĪGO MOTO: «GALVENAIS – VISU DARĪT AR MĪLESTĪBU!»



PALDIES VISIEM, KAS APMEKLĒJA MŪSU 

VIRTUĀLI CEĻOJOŠO IZSTĀDI!


