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Saulaino dienu labdarības akciju organizē Bērnu slimnīcas fonds sadarbībā ar laikrakstu „Diena”.
Tās mērķis ir rekonstruēt Bērnu slimnīcas Onkoloģijas nodaļas, vēsturiskā korpusa, pirmo stāvu atbilstoši hematoonkoloģijas
pacientu vajadzībām, lai mazajiem pacientiem neatkarīgi no laika apstākļiem nevajadzētu mērot ceļu no vienas ēkas, kur atrodas
palātas, uz citu, kur atrodas procedūru kabineti.
Mērķa īstenošanai – telpu rekonstrukcijai un iekārtošanai – kopumā nepieciešami aptuveni 700 tūkstoši latu.

Lai palīdzētu sasniegt iecerēto mērķi un bērni varētu ārstēties sakārtotā vidē, Valsts prezidenta kundze Dace Seisuma ir kļuvusi
par šīs akcijas patronesi.
Uzsākot labdarības akciju, 2012.gada 2.oktobrī notikušajā preses konferencē Dace Seisuma izteica lielu pateicību akcijas
iniciatoriem un organizētājiem, atzīmējot, ka Onkoloģijas nodaļas rekonstrukcijas un veiktie uzlabojumi ikvienam mazajam
pacientam ļaus justies labāk un mājīgāk, vienlaikus rūpējoties arī par viņu vecāku sirdsmieru.

Arī hokeja komanda Dinamo bija iesaistījusies labdarības akcijā un 2012.gada 16.novembra KHL regulārā čempionāta spēli Arēnā
Rīga veltīja Bērnu slimnīcas Onkoloģijas nodaļas pacientiem. Spēli klātienē vēroja arī labdarības akcijas patronese Valsts prezidenta
kundze Dace Seisuma, kura pēc spēles pasniedza balvas spēles labākajiem spēlētājiem.
Adventes laikā 2012.gada 6.decembrī Dace Seisumas kundze pirmo reizi apmeklēja Onkoloģijas nodaļu, lai, tuvojoties svētkiem,
kopā ar mazajiem pacientiem un viņu vecākiem dekorētu piparkūkas. Šī tradīcija tika turpināta arī 2013.un 2014.gada adventes

laikā.

Savukārt 2013.gada un 2014.gada 4.februārī, atzīmējot Pasaules vēža dienu, Valsts prezidents Andris Bērziņš un Dace Seisumas
kundze rīkoja tikšanos Melngalvju namā, ielūdzot labdarības akcijas „Saulainas dienas” organizētājus, Bērnu slimnīcas vadību,
Bērnu slimnīcas Onkoloģijas nodaļas darbiniekus, kā arī bijušos un esošos pacientus.
Valsts prezidents Andris Bērziņš un Dace Seisumas kundze ar Onkoloģijas nodaļas mazajiem pacientiem tikās arī 2013.gada
Lieldienu Zaļajā ceturtdienā, kad apmeklēja Bērnu slimnīcu, lai kopā ar bērniem veidotu Lieldienu apsveikumus, dekorācijas un
krāsotu olas.

Šī viesošanās nodaļā bija ļoti īpašs brīdis gan nodaļas bērniem, gan viņu vecākiem, gan arī nodaļas personālam, jo grūtā brīdī bieži
vien visvairāk pietrūkst tieši apkārtējo atbalsts. Valsts prezidenta ģimene labdarības akcijas ietvaros pirms Lieldienām ziedoja
naudas līdzekļus nodaļas rekonstrukcijai, aicinot to darīt arī citiem.
2013.gada 28.augustā, Dace Seisumas kundze, piedalījās Bērnu slimnīcas fonda kopā ar domubiedriem - Vīna studiju, ShiShi un
Amoralle - rīkotajā labdarības izsolē. Tajā iegūtie līdzekļi tika izmantoti Bērnu slimnīcas Hematoonkoloģijas nodaļas rekonstrukcijai.
Labdarības izsoles laikā tās dalībniekiem bija iespēja iegādāties Daces Seisumas kundzes pašceptu maizi. Kopumā izsoles laikā
Bērnu slimnīcas atbalstam tika ziedoti gandrīz 2 tūkstoši latu.
Savukārt Dzejas dienu ietvaros 2013.gada 11.septembrī Bērnu slimnīcas Onkoloģijas nodaļā pēc Valsts prezidenta dzīvesbiedres
Daces Seisumas uzaicinājuma viesojās dzejniece Inese Zandere kopā ar savu bērnu dzejoļu varoņiem - Lupatiņiem, Līzi Analīzi un
citiem.
Akcijas noslēguma pasākumā 2014.gada pirms Lieldienu nedēļā Dace Seisuma uzsvēra: „Man ir liels gandarījums un prieks, ka ir
pagājis tikai pusotrs gads kopš tika uzsākts Bērnu slimnīcas fonda organizētais projekts ar mērķi vākt līdzekļus Bērnu slimnīcas
Hematoonkoloģijas nodaļas rekonstrukcijai, kas šodien noslēdzas. Es ļoti pateicos visiem šī projekta atbalstītājiem, kas ne tikai
ziedoja līdzekļus, bet arī savu laiku un enerģiju, lai iepriecinātu un atbalstītu mazos un lielos Hematoonkoloģijas nodaļas pacientus
visa projekta garumā. Īpašs paldies Bērnu slimnīcas fondam par uzņēmību un lielo cīņas sparu šī un iepriekšējo projektu realizācijā,
un ļoti ceru, ka drīz mēs varēsim apskatīt jaunās, rekonstruētās Hematoonkoloģijas nodaļas telpas.
2015.gada 1.jūnijā, atzīmējot Starptautisko bērnu dienu, Bērnu slimnīcā norisinājās Dārza svētki, kuros piedalījās arī Dace
Seisumas kundze. Pasākums, lai priecētu mazos pacientus, viņu vecākus un slimnīcas personālu, norisinājās pirmo reizi un tika
rīkots Bērnu slimnīcas Vecāku mājas 5 gadu jubilejas ietvaros.
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