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Gribas, lai baltā pasaulē
balti sniegi snieg,
Un pa baltiem lielceļiem
balti cilvēki iet.
Un, lai baltos cilvēkos
baltas domas dzimst.
Un, lai baltās darbdienās
balti svētki ir.
/I.Ziedonis/

Lai Jums izdodas Ziemassvētku brīnumu sagaidīt!
Lai Jums veiksmīgs un panākumiem bagāts Jaunais gads!
Slimnīcas valde

Kopā mēs varam
G

Edvīns Striks
Liepājas Reģionālās
slimnīcas valdes priekšsēdētājs

ribu pateikties kolektīvam
par darbu 2010.gadā. Tas nav
bijis viegls, taču esam atkal
pierādījuši to, ka spējam pielāgoties
piedāvātajiem finansēšanas noteikumiem, bet galvenais, esam mācējuši
sabalansēt izdevumu un ieņēmumu
sadaļu (skat. tabulu). Kā zināms, 2009.
gadā drastiski samazināta finansējuma
apstākļos nebija iespējams iegādāties
jaunas tehnoloģijas, kas tādai iestādei
kā mūsējā, kas ieņem nozīmīgu lomu
reģiona veselības aprūpes nodrošināšanā, ir tuvu katastrofai, tāpēc lielāko
daļu šī gada peļņas esam novirzījuši
dažādu medicīnisko iekārtu un saimniecības preču iegādei (skat. tabulu).
Šogad ir uzsākta virkne projektu,
kas tiks pabeigti turpmāko divu gadu
laikā. Līdz 2011. gada beigām ir jābūt
uzceltam jaunam korpusam, kur

izvietosies plaša Konsultatīvā nodaļa,
Dienas stacionār, Operbloks un
Sterilizācijas dienests, jāuzsāk centrālā
korpusa siltināšana un ventilācijas
sistēmas modernizācija, jābūt uzceltām
Uzņemšanas nodaļas slūžām un
izveidotam savienojumam ar Staru
terapijas nodaļu, kā arī jābūt nomainītiem visiem liftiem. Savukārt no
2012. gada mums jāapgūst vēl aptuveni
7 miljoni latu, kuri tiks novirzīti
Reanimācijas, Dzemdību bloka un
Jaundzimušo intensīvās terapijas
nodaļas pārvietošanai uz otro stāvu,
daļēji uz vecā operāciju bloka telpām,
kā arī centrālā korpusa viena spārna
rekonstrukcijai sākot no otrā līdz
divpadsmitajam stāvam. Trīs gadu
laikā mūsu slimnīcai vajadzētu
pārvērsties līdz nepazīšanai.
Jāatzīst, ka viss mūsu plānotais līdz
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šim, lai arī ar dažu mēnešu nobīdi,
tomēr ir īstenojies un pagaidām nav
pamata domāt, ka ar šiem projektiem
varētu būt savādāk.
Mēs varam būt gandarīti par
padarīto un es ceru, ka arī visi mūsu
darbinieki saprot, ka ir iemesls lepoties
ar mūsu iestādi. Tā ir otrā lielākā
medicīnas iestāde ārpus Rīgas – 18 000
tūkstoši izārstētu pacientu, 4,5 tūkstoši
operācijas un 1000 dzemdības ir
skaitļi, kas runā paši. Mēs esam
vienīgā iestāde ārpus Rīgas, kas bez
tādām programmām kā invazīvā
kardioloģija, jaundzimušo reanimācija
u.c., ko piedāvā arī dažas citas
reģionālās slimnīcas, spējam piedāvāt
vēl tādas unikālas programmas kā
mugurkaula ķirurģija, asinsvadu
ķirurģija, mikroķirurģija.
Esmu pārliecināts, ka var nopirkt
jebkuru aparatūru, izremontēt jebkuru
telpu, bet, ja šeit nebūs profesionāls,
laipns un saliedēts kolektīvs, kas
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Ieņēmumi
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strādā, tam visam ir nulles vērtība. Lielākā daļa
no mums godprātīgi dara savu darbu, bet es
atkārtoti gribu vērsties pie personāla, lai runātu
par jautājumiem, kas saistīti ar attieksmi pret
pacientiem un savstarpējām attiecībām. Ir
nepieņemami, ka visa lielā kolektīva veikums
tiek sabojāts atsevišķu indivīdu (primātu) dēļ,
kuri nevēlas vai neprot kontaktēties ar
apkārtējiem un šeit nelīdzēs ne rīkojumi, ne
pavēles no augšas, un nevarēs visu novelt uz
krīzi, valdi, skolu utt. – ja nav dots, tad nav. Gribu
teikt to, ka mēs centīsimies, lai šādi cilvēki mūsu
kolektīvā nestrādātu un tāpēc atsevišķiem
darbiniekiem ir rūpīgi jāpārdomā sava misija šajā
iestādē. Izskatot pacientu pretenzijas, jāsecina,
ka pārmetumu par medicīnisko sadaļu ir ļoti maz,
salīdzinot ar saskarsmes un attieksmes
jautājumiem.
Skaidrs ir viens, ka jebkuru mērķi varēsim
sasniegt tikai tad, kad visi šeit strādājošie teiks –
TĀ IR MANA SLIMNĪCA.¨
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Iepirkumi 2010 - 2011 (708 000 Ls)

Projekti 2011-2012 (12 665 000 Ls)

BALTUS ZIEMASSVĒTKUS
UN LAIMĪGU JAUNO GADU!
Veselību un izturību
Jums un Jūsu ģimenēm!

Slimnīcas valdes locekļa amatā iecelts Andris Vistiņš

K

opš šā gada decembra
Liepājas Reģionālās slimnīcas valdes locekļa pienākumus sācis pildīt Andris Vistiņš, kurš
līdz šim slimnīcā strādāja par projektu
vadītāju. A.Vistiņš ir no Jelgavas rajona
Līvbērzes. Viņš Rīgas Stradiņa Universitātē ieguvis bakalaura grādu
Eiropas ekonomikas un biznesa
specialitātē, bet Latvijas Universitātē
maģistrantūrā beidzis ekonomikas
studijas. Pirms pārcelšanās uz Liepāju
viņa darbavieta bija Zemkopības
ministrija, kurā A.Vistiņš strādāja
Lauku atbalsta dienesta Tirdzniecības
mehānismu departamenta Licenču
daļas vadītāja amatā. Savukārt
pārceļoties uz Liepāju A.Vistiņš sāka
strādāt Liepājas domes Vides un
veselības daļā par projektu vadītāju.
A.Vistiņš stāsta, ka arī turpmāk
pildot valdes locekļa pienākumus viņa
ziņā galvenokārt būs projektu vadība
un uzraudzība, kā arī iepirkumu
organizēšana un saimniecisko jautājumu risināšana. „Mūsu slimnīcai
nākošajā un arī aiznākošajā gadā
īstenojot vairākus apjomīgus un arī ne
tik apjomīgus projektus ir piešķirti
ievērojami līdzekļi, līdz ar to nepieciešama nopietna šo projektu uzraudzība un vadīšana. Tas, ka Eiropas
nauda ir piešķirta vēl nenozīmē, ka var

Andris Vistiņš, Liepājas Reģionālās
slimnīcas valdes loceklis
likties mierā un nekas vairs nav jādara.
To tērējot visi darbi ir jāmāk darīt tā, lai
naudu arī neatņem.”
Runājot par turpmāko darbu
A.Vistiņš ikvienu aicina uz sadarbību:
„Katrs valdes loceklis ir atbildīgs par
kādiem noteiktiem jautājumiem, bet es
gribu uzsvērt, ka valde ne vienmēr ir
jautājumu un atbilžu izsniegšanas
vieta. Tas ko mēs sagaidām no
darbiniekiem ir ne tikai pateikt, kāda ir

problēma un uzdot valdei jautājumu –
ko darīt? Bet vispirms šo jautājumu
uzdot pašam sev un nākt jau ar vismaz
vienu vai vairākiem variantiem kā šo
problēmu risināt. Katrs cilvēks
strādājot savā jomā un ikdienā
saskaroties ar problēmām, bieži vien
pats vislabāk zina, kā tās atrisināt. Ja
darbinieks nāk jau ar konkrētiem
priekšlikumiem, tad kopīgi varam
domāt ko nepieciešams izdarīt, lai
uzlabotu darbu – vai tā ir komunikācijas nodrošināšana vai nepieciešami kādi finansiāli ieguldījumi.”
Kā zināms, 29.novembrī pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis,
Liepājas mērs Uldis Sesks sasauca
Liepājas Reģionālās slimnīcas dalībnieku sapulci, kurā tika izskatīts
jautājums par slimnīcas valdes sastāvu.
Dalībnieki sapulcē nolēma atcelt no
slimnīcas valdes priekšsēdētāja amata
Juri Bārzdiņu, kurš šoruden sāka pildīt
veselības ministra pienākumus.
Savukārt līdzšinējo slimnīcas valdes
locekli Edvīnu Striku dalībnieki
nolēma iecelt slimnīcas valdes
priekšsēdētāja amatā, bet valdes
locekļa amatā iecelts Andris Vistiņš.
Valdes locekles pienākumus turpina
pildīt Liene Busele. ¨
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Pirmo reizi veic laparoskopiskās uroloģiskās operācijas

P. Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas urologi
iepazīstināja mūsu slimnīcas kolēģus
ar laparoskopiskās uroloģiskās operācijas tehniku

16. novembrī

Paula Stradiņa
Klīniskās universitātes slimnīcas
urologi Egils Vjaters un Pēteris
Vaganovs iepazīstināja mūsu slimnīcas kolēģus ar laparoskopiskās
uroloģiskās operācijas tehniku, kā arī
veica divas laparoskopiskas nieru
operācijas. "Laparoskopiskas operā-

cijas ir tehniski ļoti
sarežģītas, un ir
nepieciešams ilgs
laiks, lai apgūtu
šādu operāciju tehniku. Tomēr pacientam pēc šādas
ārstēšanas ir ievērojami mazāka
operācijas trauma,
īsāks rehabilitācijas periods, un
pacients ātrāk spēj
atgriezties darbā,"
pastāstīja Vjaters,
atzīstot, ka Liepājas slimnīca, pateicoties Dz. Litavnieces darbībai, no
reģionālajām slimnīcām uroloģijas jo-

mā ir visstiprākā.
Uroloģe Dzintra Litavniece: „Līdz
šim slimnīcā veicam visu līmeņu
operācijas uroloģijā ar vaļējiem
griezumiem. Taču laproskopiskās
operācijas ir tās, ko es esmu bijusi
liepājniekiem parādā. Tagad mēs esam
gatavi uzsākt šīs operācijas, jo apara-

tūra jau mums ir ilgus gadus. Tā kā
Liepājas slimnīcā līdz šim šādas
operācijas nav veiktas, tad Stradiņa
slimnīcas kolēģu pieredze ļaus ieviest
moderno metodi arī mūsu slimnīcā,
tādējādi nodrošinot pakalpojuma pieejamību Kurzemes reģiona iedzīvotājiem.”
Kā zināms, Paula Stradiņa Klīniskā
universitātes slimnīca un Liepājas
Reģionālā slimnīca 2009. gada 27.
oktobrī noslēdza sadarbības līgumu ar
mērķi uzlabot medicīniskās palīdzības
pieejamību Kurzemes reģiona iedzīvotājiem. Slimnīcas vienojušās par
sadarbību diennakts stacionārās un
ambulatorās medicīniskās palīdzības
sniegšanā, nodrošinot ārstu-speciālistu
pieejamību, īpaši izmantojot Stradiņa
slimnīcas speciālistu pieredzi onkoloģijā, invazīvajā kardioloģijā, invazīvajā radioloģijā un citās nozarēs.
Pacientu ārstēšanas kvalitātes uzlabošanai slimnīcas arī turpmāk organizēs
ārstu konsīlijus, zinātniski praktiskos
seminārus gan klātienē, gan izmantojot
telemedicīnas risinājumus.¨
Indra Grase
sabiedrisko attiecību speciāliste

Slimnīcā samazināta maksa par kāju vēnu operācijām

L

iepājas Reģionālajā slimnīcā
lāzerterapijas iekārtas.
samazināta maksa par kāju Varikozu vēnu operācijas Liepājas Reģionālajā slimnīcā: Jāpiebilst, ka Liepājā šādas
vēnu operācijām. Tagad par Virspusējo vēnu operācijas Ls 264.00
operācijas jau veic vairāk kā
kāju vēnu operāciju ar Vēnu operācijas komplicētas varikozes gadījumā
divus gadus un ir uzkrāta
radiofrekvences iekārtu vai lāzer- (čūlas, iekaisumi) Ls 323.00
liela pieredze šo operāciju
terapijas aprīkojumu jāmaksā 470 Vēnu operācijas ar radiofrekvences iekārtu Ls 470.00
veikšanā.
latu līdzšinējo 510 latu vietā.
Lai veiktu kvalitatīvu
Vēnu operācijas ar lāzerterapijas aprīkojumu Ls 470.00
Taču tas nenozīmē, ka pacienkāju vēnu izmeklēšanu un
tam, kurš sūdzas par nogurušām Iespējama pakāpeniska samaksa,
saņemtu informāciju par
kājām, uzreiz būtu jāveic operā- slēdzot līgumu pie slimnīcas sociālās darbinieces 105. kab.
turpmākajām ārstēšanas
cija. Ķirurgs – flebologs Māris
iespējām, sākot no skleroNaļivaiko stāsta, ka tas ir atkarīgs
terapijas līdz vēnu slēgšanas
šķidruma vai putu ievadīšana slimajās
no vēnu saslimšanas stadijas un katrai
operācijām, pielietojot mūsdienīgas
vēnās slēdzot tās. Taču arī tas ir daudz
no tām ir atšķirīga ārstēšanas taktika.
metodes
(lāzerķirurģija, radiofreklētāk kā operācija. Turklāt šinī slimības
„Ja rodas problēmas ar kājām, piemēvences
ķirurģija,
klasiskās vēnu
stadijā operācija nemaz nav vajadzīga.
ram, smagas, nogurušas kājas, kāju
operācijas), ķirurgs – flebologs Māris
Ja slimība progresē un parādās jau
tūska, tad cilvēkam vajadzētu atnākt
Naļivaiko pieņem pacientus trešdienās
nopietnāki simptomi, piemēram, nogupie manis uz konsultāciju, lai veiktu
un piektdienās slimnīcās Konsulrušas kājas vakaros, tūska, paplašināti
kāju vēnu izmeklējumus un konstatētu
tatīvajā nodaļā, (tel.: 63403231,
vēnu mezgli, kā arī, slimībai progrevai ir sākuma pazīmes vēnu saslim63403264, izmeklējumi ar ultraskaņu),
sējot, rodas ādas iekaisumi, dziļo un
šanai,” skaidro M. Naļivaiko un turpina
kā arī Jaunliepājas primārās veselības
virspusējo vēnu tromboze, kas rada
„iesākumā vēnu saslimšanu var ārstēt
aprūpes centrā Aldaru ielā 20/24
dziļas čūlas un var novest līdz
ar fiziskiem vingrinājumiem, speciā(reģistratūras tel.: 63423149). Paciinvaliditātei, tiek piedāvāta jau nākošā
lām profilaktiskām kompresijas zeentus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta.
etapa ārstēšana, kas ir sākot no
ķēm, kā arī medikamentiem. Savukārt,
Maksa par konsultāciju – Ls 10. Vēnu
klasiskām vēnu operācijām, mini
ja ir paplašinātas varikozas vēnas, ādas
izmeklējums ar ultraskaņu – Ls 15.
flebektomijas pēc Varadeja metodes
Indra Grase
izmaiņas, tad slimība jau ir nopietnākā
ieskaitot vēnu endoluminālās operāsabiedrisko
attiecību
speciāliste
stadijā, kas prasa zināmas korekcijas,
cijas izmantojot radiofrekvences vai
piemēram, veikt skleroterapiju, kas ir
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Labdarības akcija –
bērnu paliatīvai aprūpei mājās

L

iepājas Universitātes Kultūras
vadības programmas 2.kursa
studenti sadarbībā ar "Tējas
istabu", tirdzniecības namu "Kurzeme" un Liepājas Reģionālās
slimnīcas atbalsta fondu 8., 10. un 11.
decembrī organizēja labdarības izsoli
un tirdziņu. Labdarības akcijas "Tu
neesi viens" laikā savāktie līdzekļi tika
nodoti mūsu slimnīcas bērnu paliatīvās
mājas aprūpes īstenošanai. Lai
izprastu nepieciešamās vajadzības un
to varētu parādīt arī citiem, studenti
pašu spēkiem izveidoja filmiņu. Tās
tapšanas laikā studenti uzklausīja
dakteri Jūliju Cīruli – Galuzu, kas ir
iniciatore idejai par kvalitatīvas bērnu
paliatīvās mājas aprūpes izveidošanu,
kā arī divu meitenīšu vecākus un
vecvecākus, kas pašlaik mājas apstākļos izmanto nepieciešamās medicīniskās iekārtas, ko piedāvā slimnīca.
Pasākuma organizatore Andra Kauliņa
stāsta, ka izsolei darbus iesniedza ne
tikai radošie liepājnieki, bet piekto
gadu pēc kārtas darbus iesniedz arī
Liepājas mākslas vidusskolas un
Amatnieku nama mākslinieki. Kopu-

Izsolē varēja iegādāties gan radošo liepājnieku,
gan Liepājas mākslas vidusskolas un Amatnieku nama mākslinieku darbus

mā izsoles un labdarības tirdziņa laikā
izdevies savākt Ls 553,31, kas tiks
izmantoti paliatīvās aprūpes vaja-

Aicina uzņēmumus
iegādāties bērnu zīmētās
Ziemassvētku
apsveikumu kartītes

S

kolēnu sabiedrība „Eurika” jau devīto gadu
aicina uzņēmumus iegādāties Latvijas bērnu
zīmētas Ziemassvētku apsveikumu kartītes,
šādi palīdzot bērniem, kuri nonākuši reanimācijā. No
kartīšu pārdošanas iegūtie līdzekļi šogad tiks izmantoti,
lai iegādātos un dāvinātu Liepājas slimnīcas jaundzimušo bērnu reanimācijas nodaļai un Rīgas Bērnu
klīniskās universitātes slimnīcas reanimācijas nodaļai
nepieciešamās medicīniskās iekārtas.
Pateicoties uzņēmēju atsaucībai, astoņu gadu laikā
Latvijas bērnu slimnīcu reanimācijas nodaļām ir dāvātas
modernas medicīniskās iekārtas vairāk nekā 54 000 Ls
vērtībā, kas ikdienu palīdz vairākiem bērniem, kuri ir
nonākuši reanimācijā.¨

dzībām nepieciešamā elpceļu gļotu
atsūcēja un inhalatoru iegādei. ¨

Piparkūku sirdis
slimnīcas mazajiem
pacientiem

D

ecembra vidū Liepājas daudzbērnu ģimeņu
biedrība "Dēkla" no 60 kilogramiem mīklas
cepa piparkūku sirdis, kuras nodeva Liepājas
Reģionālās slimnīcas Bērnu nodaļas un Paliatīvās
nodaļas pacientiem. "Mēģinājām svētku noskaņu uzburt
arī slimnīcā," sacīja biedrības "Dēkla" valdes locekle
Iveta Aleksejeva, piebilstot, ka "Dēklas" bērni un
jaunieši aktīvi mācījās arī Ziemassvētku dziesmas, lai
slimnīcā sniegtu nelielu koncertu. Aleksejeva stāsta, ka
cepēju netrūka, jo daudzbērnu ģimeņu biedrībā ir 115
ģimeņu un katrā ir vairāk par trīs bērniem. Piparkūku
cepšanā piedalījās arī Tūrisma un tekstila skolas
audzēkņi, kuri apgūst pavāra profesiju, kā arī viņu
pedagogi. "Dēklas" aicinājumam ziedot piparkūku mīklu
atsaukusies SIA "Fazer Anika", AS "LPB Priekules
maizes ceptuve", SIA "Maiznīca Flora", SIA "Puķītes"
un SIA "Vīdners". ¨
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Trīskārtējie čempioni boulingā – «Heijā!»

N

o 15. novembra līdz 1.
decembrim Dzintara
boulingā norisinājās
slimnīcas rudens turnīrs
boulingā – 2010. Pavisam turnīrā
piedalījās 28 komandas, no kurām,
summējot divu labāko spēļu
rezultātus, astoņas iekļuva finālā.
Sacensībās tika noskaidroti arī
rezultatīvākie individuālie spēlētāji
gan dāmu, gan vīru konkurencē.
Fusfinālā pirmie uz starta līnijas
izgāja komandas: „Oliņ-boliņ”,
„Fiksās”, „Kuņģīši”, „Operistes”,
„Datoriķi”, „Bez panikas”. Jau pēc
pirmās sacensību dienas kļuva
skaidrs, ka bez 900 punktiem finālā
nav ko darīt. „Datoriķi”, kuriem jau ir
vairāku turnīru pieredze, punktu
ieguves latiņu uzstādīja ļoti augstu
iegūstot 996 punktus. Sagatavojušās
sacensībām bija visas komandas, bet
todien vēl paveicās turnīra
jaunpienācējām „Operistēm”, kur
startēja tikai dāmas. Pašām par lielu
pārsteigumu un nodaļai par prieku
komanda ieguva 900 punktus, kas
izrādījās pietiekami, lai iekļūtu
„Lielajā astotniekā”.
16. novembrī par vietu finālā
cīnījās komandas: „Peļuki”,
„Beibes”, „Stiepēji”, „Ekstrasistoles”,
„Vīrusi”, „Perinātājas”. Šīs dienas
veiksmīgākie spēlētāji izrādījās
„Stiepēji” iegūstot 911 punktus.
Turnīrā kopumā daudzas komandas
bija īpaši parūpējušās, lai ar
piemērotiem atribūtiem un tērpiem

„Birztaliņas” izcīnīja 2. vietu

„Heijā!” izcīnīja trešo uzvaru pēc kārtas. Ko tu stipram padarīsi...

stiprinātu komandas garu un
atbilstošiem saukļiem liktu saprast, ka
komanda nav nekāda vakarējā, bet ir
apņēmības pilna cīnīties par uzvaru.
Piemēram, „Operistes” uz saviem
sporta krekliem bija uzrakstījušas „Lai
ķegļi krīt!”, „Uz priekšu!”, ”Uzvaru!”
utt., iespējams, tieši tas viņām
palīdzēja. Savukārt koķetās „Beibes”
boulinga laukumā pretiniekus centās
mulsināt ar patiesu šarmu.
22. novembrī apņēmības pilni
uzvarēt uz sacensībām ieradās –

„Garšvieliņas”, „Bunkurs”,
„Bruņurupuči”, „Rehi”, „Kustīgās
bites”, „Narkomafija”. Ja iepriekšējā
tūrē uz finālu pretendēja tikai viena
komanda, tad šī diena izvērtās par
milžu cīņām un latiņa tika pacelta vēl
augstāk. Tagad par uzvaru varēja
domāt vien tie, kas spēj iegūt vairāk
kā 1000 punktus, par tādu turnīra
pavērsienu parūpējas „Bunkurs”, kurš
pusfinālā ieguva 1005 punktus un
„Bruņurupuči” iegūstot 1044 punktus.
Finālā iekļuva arī „Narko mafija”,
izcīnot 915 punktus.
23. novembrī boulinga kurpes āva
„Jautrie neirotrusīši”, „Jautrie
neironi”, „Ūdeņradīši”, „Draiskules”,
„Birstaliņas”, „Pēdējā cerība” un
„Mikrobi”. Šī diena izvērtās īsti
dramatiska un sacensību dalībniekiem
savu meistarību nācās demonstrēt
visai ekstrēmos apstākļos, jo boulinga
zālē nodzisa gaisma. Tumsā izcēlās
vien balti iekrāsotās detaļas – bultiņas
uz celiņiem, ķegļi un boulinga apavu
baltie kurpju šņori. Taču tas
nemazināja sacensību dalībnieku
azartu un komanda „Birstaliņas”
pierādīja, ka ir cienīga fināla
pretiniece iegūstot 961 punktu.
29. decembrī piedalījās galvenie
turnīra favorīti „Heijā!”, kā arī „Cāļi”
un „Kindersurprise”. Savukārt
komanda „Tuksneša vētra” pirms
pašas spēles bija spiesta izstāties, jo
komandas kapteinis Māris Šnipke bija
salauzis kāju. Protams, visi ar lielu
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interesi gaidīja, ko tad rādīs „Heijā!”.
Komanda nelika vilties un ieguva
1090 punktus, kļūstot par vienu
galvenajām pretendentēm uz uzvaru.
1. decembrī fināla sacensības
„Lielais astotnieks”. Ikviena
komanda noskaņota uzvarēt, bet
šķiet, ka visvairāk uzvaru vēlas
„Birstaliņas”, kura jau iepriekšējā
turnīrā solīja „Heijā!” atņemt uzvaru.
Pēc pirmās spēles visiem par lielu
pārsteigumu „Heijā!” ierindojās tikai
trešajā vietā atpaliekot no
„Bruņurupučiem” un „Birstaliņas”.
Taču „Heijā!” nodemonstrēja favorītu
cienīgu spēku un morālo noturību.
Izvēloties turpmāko komandas
taktiku un sarēķinot nepieciešamo
punktu skaitu, Gunārs Brundzulis tā
arī secināja, ka jāsamet nieka 600
punkti un uzvara būs rokā. Par to, ka
tas varētu izdoties, skeptiski bija visi
fināla sacensību dalībnieki. Bet ko tu
stipram padarīsi. Otrajā spēlē
„Heijā!” saripināja 608 punktus,
kopsummā iegūstot 1106 punktus un
izcīnot trešo uzvaru pēc kārtas.
Godpilno otro vietu ieguva
„Birstaliņas” izcīnot 1075 punktus,
trešajā vietā ierindojās
„Bruņurupuči” ar 1042 punktiem.
Ceturtā vietā – „Datoriķi” (930 p.),
piektā vietā – „Narko mafija” (918
p.), sestā vietā – „Operistes” (885 p.),
septītā vietā – „Stiepēji” (871 p.),
astotā vietā – „Bunkurs” (865 p.).
Savukārt apkopojot turnīra
individuālos rezultātus, dāmu
konkurencē pirmo vietu ieguva
Maija Bernota
(264 p.),
otro –
Marika
Kalniņa
(246 p.), bet
trešajā vietā
ierindojās
Inta Doncu
(229 p.).
Kungu
konkurencē
nepārspēts
palika un pirmo
vietu izcīnīja
Mārtiņš
Silenieks (288
p.), aiz sevis
atstājot attiecīgi
otrajā un trešajā
vietā Andri Kalnu
(279 p.) un Reini
Ozoliņu (269 p.).¨
Indra Grase
sabiedrisko attiecību
speciāliste
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PALDIES, LABIE!
Paldies Liepājas Reģionālās slimnīcas Uroloģijas nodaļas
kolektīvam, sākot no profesionāliem ārstiem līdz iejūtīgām un
laipnām medmāsām un māsas palīgiem. Paldies, ka Jūs esat un
spējāt manī radīt ticību sev.
Īpašs paldies dakterei DZINTRAI LITAVNIECEI par man
veiksmīgi veikto ļoti sarežģīto operāciju, par stingrajiem, bet
taisnīgajiem vārdiem un rūpēm katru dienu apmeklējot mani
palātā.
Paldies par brīnišķīgo attieksmi un sapratni. Mīļš paldies
operāciju māsām un reanimācijas kolektīvam par pūlēm un
uzmanību.
Paldies anesteziologam JĀNIM ROZENTĀLAM par
profesionalitāti, cilvēcību un dzīves gudrību. Liels paldies
d a k t e r i e m V I E S T U R A M R O Z Ī T I M , M Ā RT I Ņ A M
SILENIEKAM, HILDAI TREIMANEI, operāciju māsai GUNTAI
DERGUNOVAI un anestēzijas māsai INĀRAI ZĪVARTEI.
Dedz baltu gaismu sevī,
Un visu labo, kas ir tevī
Bez atlikuma citiem dod.
Ar labo, ko tu citiem dosi,
Tu labo simtkārt pavairosi
Un tevī balta gaisma nedzisīs.
Visdziļākā pateicībā par manu otro piedzimšanu
Gunta Pelnēna

Sveicam slimnīcas darbiniekus apaļajā jubilejā!
Novembris
Ingu Vēveri, Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas virsārsti
Gunāru Brundzuli, 4. nodaļas ķirurgu
Dinu Miķelsoni, Zobārstniecības poliklīnikas medmāsu
Sarmīti Baumani, Staru diagnostikas nodaļas radiologa virsasistenti
Dairu Valukoni, Intensīvās terapijas nodaļas medmāsu
Ilonu Laugali, Fizikālās terapijas nodaļas medmāsu

Decembris
Inesi Rozīti, Laboratorijas vadītāju
Olgu Rogovecu, Medikamentu sadales kab. medmāsu
Intu Sitņikovu, Tuberkulozes un plaušu slim. ambulatorās daļas medmāsu
Evitu Paņevicu, Bērnu slimību nodaļas māsas palīdzi
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