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Prezidenta veselības stāvokli vērtē kā
stabilu ar tendenci uzlaboties

Valsts prezidentam Raimondam Vējonim ārsti 20. janvārī
nolēma veikt sirds operāciju, jo
mediķi bija konstatējuši sepses
infekciju. Šobrīd operācija jau
ir noslēgusies.
Operācijas gaitā infekcijas
skartais sirds vārstulis ticis aizstāts ar vārstuļa protēzi.
Operāciju veica Latvijas kardioloģijas centra kardioķirurgi prof. Romana Lāča vadībā,
piedaloties Pēterim Stradiņam,
Uldim Strazdiņam, kardioanestezioloģijas vadītājai Evai
Strīķei un komandai.

uzrauga slimnīcas speciālisti.

Taujāta, kad valsts pirmo personu varētu pārvest uz citu
palātu, Sīle sacīja, ka patlaban
viņam vēl nepieciešama intensīvā terapija, tāpēc vēl šonedēļ plānots, ka viņš atradīsies
intensīvās terapijas palātā. To,
vai pacientu var izrakstīt no intensīvās terapijas palātas, nosaka katram individuāli, piebilda
Sīle. Pēc izrakstīšanas no minētās palātas pacients tiek nogādāts attiecīgā profila nodaļas

palātā.

Prezidents patlaban atrodas
intensīvās terapijas palātā, lai
medicīnas personāls operatīvi
varētu sekot līdzi viņa veselības stāvokļa rādītājiem. Pēc
šāda veida operācijām pacienti
intensīvās terapijas palātā parasti pavada aptuveni nedēļu,
bet pēc tam tiek pārvesti uz
Kardioloģijas centra nodaļu.
(Saglabāta teksta
rakstība.Red.)

oriģinālā

LETA

Valsts prezidenta Raimonda
Vējoņa veselības stāvoklis pēc
piedzīvotās sirds operācijas ir
stabils - viņš ir pamodies un
var sarunāties ar dežurējošo
ārstu.

Vējoņa veselības stāvoklis šobrīd ir vērtējams kā stabils ar
tendenci uzlaboties, sacīja Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas pārstāve Lāsma
Sīle.
Izvērtējot analīžu rezultātus,
mediķi secina, ka infekcijas rādītāji samazinās.

Prezidentam jau sākta agrīna
fizioterapija. Sīle skaidroja, ka,
neraugoties uz operācijas apjomu, šādos gadījumos nepieciešams sākt kustēties un sevi
vingrināt. Vējoņa rehabilitāciju

Laikā, kad Valsts prezidents Raimonds Vējonis ārstējas slimnīcā,
sociālajos tīklos cilvēki vēl viņam labu veselību. #sportovisaklase
#jelgava
novēl
Valsts
prezidentam
ātru
atveseļošanos!
#PrezidentVeselojies. Foto: www.lsm.lv.

PĀRSPĒTS NEPĀRSPĒJAMAIS
ATKAL!
AZVV izlaiduma koncerts
23.1.2016.g.

Tie ir vārdi no manas tautas,
Un dziesma man arī no tās;

Un zinu, neviens manā vietā
To nedziedās.

Inga Cipe Mana Dziesma.

Pirms gada apgalvoju, ka
2015.g. AZVV izlaiduma koncerts bija nepārspējams; šodien
man jānorij vārdi—ahem(!),
jāpārvērtē spriedums - un jāatzīst, ka tieši šī gada koncerts
bija tas nepārspējamais. Noteikti būtu prātīgāk nemaz nemētāties ar šādiem ekstrēmiem
vērtējumiem, kas mani iedzen
strupceļā un liek atkāpties, bet,
ko var darīt, ja priekšnesums
sasniedz tādu līmeni, ka, liekas, labāk vispār vairs nevar?

Taisni brīnums, ko jaunieši var
sasniegt trijās īsās nedēļās, ja
ir profesionāla (brīvprātīga)
vadība, iedzimta apdāvinātība
un laba griba. Palīdz arī tas, ka
jaunieši, atskaitot pirmo klasi,
nav savstarpēji sveši, jo vismaz
trīs vasaras jau tikušies un iepazinušies. Pateicoties AZVV
pamatos iemūrētai sirsnībai
un draudzībai, arī pirmās klases audzēkņi pavisam ātri iedzīvojas, un katrs var justies
nozīmīgs un novērtēts. Nav
iespējams pārspīlēt AZVV pilna kursa pozitīvo iespaidu šo

jauno ļaužu dzīvēs un latviskā
audzināšanā.

Sarīkojumu atklāja LAAJ
priekšsēde Kristīne Saulīte,
savu uzrunu beigdama ar aicinājumu kopīgi nodziedāt valsts
himnu.
Pie liecību izsniegšanas īpaša
balva tika katras klases centīgākam skolniekam, un klases
skolotāja pateica jaukus vārdus
par katru savu audzēkni. Pirmās
klases astoņas meitenes bija kā
radītas otrās klases astoņiem
puišiem, un tautas deju dārziņš
gatavs! Tāpēc jau laikam tie tūlīt nodejoja Sudmaliņas, pašu
skolnieku četru mūziķu (vijole,
flauta, ģitara, bungas) pavadījumā. Pāris meitenes pat nometa
kurpes, pilnīgi kā zaļumballē,
uzticēdamās, ka partneri neuzkāps uz pirkstgaliem!
Darbības vārdi ir labi;

Darbības vārdi ir vajadzīgi;

Darbības vārdi ir mīlestība.

Tā vēstīja otrās klases audzēknis Fēlikss Baumanis, apdziedādams klases latviešu valodas
mācības vielu—darbības vārdus. Paša dzejā un kompozicijā,
ar paša ļoti veikli spēlētu klavieru pavadījumu un mēli mežģošu tekstu, Fēlikss nodziedāja
vairāku darbības vārdu locījumus tagadnē, pagātnē un nākotnē. Tas bija asprātīgs kabarē
(Turpinājums 3. lpp.)

