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«Gribas bērnus bez problēmām, vispār — 
dzīvi bez problēmām! Bet tas tā nenotiek»

Elīna Lāce

17. novembrī visā pasaulē at-
zīmē priekšlaikus dzimušo bērnu 
dienu, pieminot to, ka ik desmi-
tais bērniņš pasaulē piedzimst 
agrāk par 37 pilnām mātes grūt-
niecības nedēļām. Šodien Rīgas 
Lutera draudzes namā šo noti-
kumu atzīmēs muzikālos Satik-
šanās svētkos, kur oficiāli atklās 
arī priekšlaikus dzimušo bērnu 
vecāku biedrību «Esmu klāt». 
Tās vadītāja ir talseniece Sanita 
Ziediņa. Pašas ģimenes pieredze 
mudinājusi enerģisko sievieti at-
balstīt citus vecākus, kas saska-
ras ar līdzīgiem izaicinājumiem.

Ziediņu ģimenē aug vecāks dēls, 
kurš šovasar atzīmēja 16. dzimšanas 
dienu, bet dvīnīšiem šo trešdien ap-
ritēja trīs gadiņi. Sanita atminas, ka 
grūtniecība, gaidot dvīņus, noritējusi 
labi, un dēliņi, lai arī nākuši pasaulē 
33. grūtniecības nedēļā, piedzimuši 
2,3 un 2,2 kilogramus smagi, kamēr 
tobrīd slimnīcā bijuši arī bērniņi, kuri 
svēruši mazāk par kilogramu.

«Mani puikas piedzima veseli un 
dūšīgi, biju priecīga, neskatoties uz to, 
ka man nebija piena — burtiski divas 
pilītes ar pipetīti katram aiz lūpiņas 
aizāķēju… Bija grūti ar to sadzīvot. 
Blakus bija mammas, kuras atslauca 
pienu un lēja izlietnē! Mums katrai 
tas bija kā darbs — ik trešo stundu 
veikt savus rituālus, masēt krūtis, at-
slaukt pienu, kaut četrrāpus rāpojot, 
dzert atbilstošu tēju… Bet bija liels 
emocionāls sagurums. Septiņi bēr-
niņi ar mammām atradāmies vienā 
lielā telpā, tāpēc labi varēja dzirdēt, 
kad ārsti kādai no mammām teica: 
būs traki, diagnoze tāda, varbūt pat 
nedzīvos… Tu to visu it kā uzsūc, bet 
mēģini arī norobežoties un ar smaidu 
čubināt savus bērnus,» atceras Sanita.
Dzīve kļūst par seriālā redzēto

Un tad kādu rītu piepeši izrādījies, 
ka viens no Ziediņu dvīnīšiem ir sa-
slimis. Neizturams bijis laiks, kad de-
žūrējošā medicīnas māsa likusi gaidīt 
uz ārstu paskaidrojumiem, bet arī viņi 
klusējuši. «Uz mani tikai paskatījās, 
jutu — kāds gribētu ko teikt, bet ir 
tā, it kā plāksteris būtu mutei priekšā! 
Bakstīja cits citu: «Parunā tu!» Man 
atslauktā piena trauciņš vienkārši 
nokrita uz grīdas… Sabruku. Pēc kāda 
laika man beidzot pateica, ka Artūra 
stāvoklis ir diezgan smags — galvā ie-
perinājusies infekcija, meningoenci-
falīts, kas ļoti strauji progresē,» stāsta 
Sanita. Smago ziņu viņa nav spējusi 
pateikt pat savai mammai, nesapro-
tot, kā to izdarīt. «Tas bija laiks, kad 
šo slimnīcas nodaļu gribēja slēgt, tā-
pēc bija sižets «Panorāmā». Mamma 
zvanīja un jautāja, vai to redzēju. Esot 
rādīts viens ļoti smagi slims bērniņš. 
Sapratu, ka runa ir par manu Artū-
ru… Bet mamma domāja, ka mums 
viss ir labi. Tikai pēc trim mēnešiem, 
kad bijām mājās no slimnīcas, izstāstī-
ju visu pilnībā,» Sanita atklāj.

Sekojis ļoti grūts laiks Bērnu klī-
niskajā universitātes slimnīcā. «Bija 
ļoti sāpīgi redzēt, kā tavam bērnam, 
zīdainītim, sešas reizes dienā veic 
punkciju caur avotiņu. Kad infekci-
ja pārņem smadzenes, sāk veidoties 
liekais šķidrums, kas pleš galviņu, 
veidojot hidrocefāliju, spiežot uz 
smadzeņu apvalku un radot galvassā-

«Artūrs man ļāvis pirmoreiz 
sajust, kas ir beznosacījuma 
mīlestība,» atzīst Sanita.

Ziediņu ģimene: Sanita ar Artūru, vecākais dēls Kristiāns un 
Jānis ar Valteru.                                                               Albuma foto

pes… Dzirdēju tikai to, kā mans dēls 
kliedz. Viņam nepatika pieskārieni.

Un es sevi visā vainoju: es esmu 
vainīga, esmu vainīga, manam dēlam 
sāp, un es esmu pie tā vainīga! Kat-
ru dienu lūdzu Dievu, kaut situācija 
nebūtu pasliktinājusies, bet vienmēr 
bija arvien jauni aparāti, jo dēls ne-
spēja to darīt, nespēja ko citu darīt… 
Dokumentācija, paraksti, atļaujas… 
Smagi. Gāju pa gaiteni no viena bērna 
pie otra, pie sienas bija skaistas bērnu 
un vecāku bildes, dzirdēju savas kājas 
šļūkājamies pret grīdu, bet jutos tā, it 
kā autopilotā kaut kur lidotu. Bija kā 
seriālā par dakteri Hausu — viss stik-
la sienās, moderna aparatūra… Šķita, 
ka es tur neiederos ar savu bērnu un 
savu dzīvi. Esmu parasts cilvēks, tā ir 
mana dzīve, nevar būt, ka tas notiek ar 
mani!» toreizējās izjūtās dalās Sanita.
Klikšķis mudina doties mājup

Bijis ļoti daudz kritisku brīžu. 
«Ārsti pamanīja, ka mūsu spēki ir iz-
sīkuši, tāpēc ieteica ņemt Valteru un 
braukt mājās, Artūru atstājot slimnī-
cā. Man kā mammai tas šķita neiespē-
jami. Vīrs bija slimnīcā kopā ar mani, 
visā palīdzēja, bet ārsti atgādināja, ka 
mums mājās ir vēl viens bērns, un arī 
Valteram slimnīcā nav vajadzības uz-
turēties. Ilgi ar vīru par šo ieteikumu 
domājām, līdz nolēmām: labi, uz pā-
ris dienām aizbrauksim mājās! Šķiet, 
ka tā bija grūtākā izvēle manā dzīvē.

Pēdējo vakaru pavadījām visi 
kopā palātā. Vairākas reizes die-
nā pa radio skanēja «Putnu balles» 
dziesma «Divi eņģeļi», bija tāda mī-
līga sajūta, kas lika gandrīz vai aiz-
mirst, ka esam slimnīcā, jo palātā 
bija Adventa vainags, mājas lietas. 
Vīrs baroja no pudelītes Valteru, es 
sapucēju Artūru un fotografēju, lai 
varētu mājniekiem parādīt… Bet 
pēkšņi viņš uz mani tā paskatījās, un 
viss. Aparāti sāka pīkstēt. Mums tei-
ca, ka aparāti ir nolietojušies, tāpēc 
tajos var īpaši neklausīties. Bet pīks-
tēja vienreiz, otrreiz, un es kā māte 
jutu un redzēju — mans bērns kā 
termometriņš vienkārši maina krāsu, 
kļūstot arvien zilāks… Sirsniņa bija 
apstājusies mūsu acu priekšā.

Artūru veiksmīgi reanimēja, pār-
veda atpakaļ uz intensīvās terapijas 
nodaļu. Nakts bija drausmīga. Rau-
dot aizmigu, vīrs vispār negulēja, no 
rīta agri devāmies pie Artūra. Mūsu 
klātbūtnē bija otra reanimēšana. At-
kal sāku sevi vainot: ko viņš ar to grib 
pateikt? Vai tas ir tāpēc, ka nolēmu 

braukt mājās?» neatbildamos jautā-
jumus atminas Sanita.

Ārsti tomēr viņu un vīru sapurinā-
juši, uzsverot, ka vienalga notiks tā, 
kā būs lemts, tāpēc uzdrošinājušies 
uz dažām dienām doties mājās. «Kat-
ru dienu vairākas reizes vienkārši gu-
lēju gultā ar Artūra drēbītēm blakus 
un kliedzu. Vīrs katru dienu brauca 
pie viņa uz Rīgu, sūtīja bildes. Pēc 
piecām dienām, kad atgriezos slim-
nīcā un viņu ieraudzīju, bija ļoti lieli 
iekšēji pārmetumi. Jutu, ka viņš ticis 
pavirši aprūpēts, trūcis mīlestības… 
Uzmeklēju galveno ārstu un teicu: 
«Rīt būšu atpakaļ, ņemšu savu bērnu 
un vedīšu mājās!» Artūrs bija pie-
slēgts palīgierīcēm, lai varētu normā-
li dzīvot — viņam bija ļoti slikta ķer-
meņa termoregulācija, problēmas ar 
elpošanu un citas komplikācijas. Die-
nas laikā iznomāju visus aparātus, 
ko vajadzēja, un sākās jauna dzīve. 
Lasīju smagu literatūru par bērniem 
ar īpašām vajadzībām, guļamistaba 
pārvērtās par slimnīcas palātu, kurā 
aparāti pīkstēja… Bet mēs to visu uz-
tvērām pozitīvi, jo galvenais bija, ka 
esam visi kopā,» vērtē Sanita.

Kad brīnos par viņas drosmi — 
spert šādu soli pēc divām dēliņa re-
animēšanas reizēm, Sanita spriež, ka 
mātē vienkārši notiek kāds klikšķis. 
Viņa saka: «Ir arī citādi klikšķi — ar 
Artūru reizē slimnīcā bija priekšlai-
kus dzimis bērniņš, no kura mamma 
jau uz dzemdību galda atteicās. Mans 
klikšķis lika cīnīties, bet es nevienu 
nenosodu, jo tas tiešām ir ļoti smags 
brīdis, kad tev paziņo par to, ka bēr-
niņam turpmākajā dzīvē būs kādas 
sekas. Ne visi ir tik stipri, lai to pie-
ņemtu un ar to sadzīvotu. Gribas bēr-
nus bez problēmām, vispār — dzīvi 
bez problēmām! Bet tas tā nenotiek. 
Mēs jau nezinām, kas ar mums pa-
šiem var notikt rīt, parīt! Situācijā ar 
mūsu dvīņiem saredzu ko vairāk. Tie 
nav tikai mani bērni. Šī situācija nāk 
ar kādu dzīves mācību. Katru dienu 
to jūtu! Un ne jau tikai es.»
Bērni māca un mācās

Pirmais dvīņu dzīves gads bijis 
salīdzinošs miera periods. Sanita iz-
cīnījusi, ka Artūrs spējis iztikt bez ba-
rošanas caur zondi, un mazais tik dū-
šīgi ņēmies svarā, ka viņam pat likts 
ievērot diētu! «Bija progress, un ārsti 
plātīja rokas, brīnoties: «Pag, tas taču 
ir Artūrs?!» Viņam nevajadzēja kusti-
nāt ne rokas, ne kājas, ne ko citu, bet 
kustināja,» šo laiku atceras Sanita.

Sekojis kritiens atpakaļ. Sākušās 
biežas aspirācijas pneimonijas — 
Artūrs mācējis norīt, bet ik reizi daļa 
pieniņa nonākusi plaušās, veidojot 
infekcijas. Pieņemts lēmums puisē-
na vēderā ievietot gastrostomu, lai 

varētu barošanu veikt caur to. Otra 
operācija viņam veikta galvā.

«Kad paskaties uz to puiku un 
redzi, cik viņš ir foršs, liekas — tūlīt 
celsies kājās un skries! Gribēšana vi-
ņam ir, dzīvesprieks arī. Kā Pēteris 
Kļava teica: «Var redzēt, ka šis bērns 
ir ļoti mīlēts, — viņam vaidziņi spīd.» 
Jā! Bet, protams, tas nav viegli. Es 
jau sen vairs neguļu astoņas stundas, 
jo ik pa trim stundām jāceļas, jāveic 
pozicionēšana, lai dēlam neveidojas 
izgulējumi, bet tas jau ir tā iestrādā-
jies, ka vairs nezinu, kā varētu būt 
citādāk! No Artūra daudz ko varu 
mācīties. Viņš ir mans skolotājs, kurš 
neļauj atslābt, bet liek novērtēt katru 
sīkumu, katru dienu dzīvē. Tā ir lielā-
kā bagātība! Artūrs pat bez vārdiem 
reizēm liek man nokaunēties. Viņš 
nesaka: «Nu, nu, nu!», tikai paskatās, 
un asariņas birst,» neslēpj Sanita.

Valters pa šo laiku ir izaudzis par 
aktīvu trīsgadnieku. «Viņš, šķiet, ir 
pārņēmis arī brāļa duku! Kad pieeju 
pie Artūra gultiņas, turu viņa rociņu 
un jūtu kamolu kaklā, blakus gultiņā 
viens ar rociņām pievelkas pie ma-
las, izsaucas: «Mammī!», un es sāku 
smieties! Labi, ka ir šāds līdzsvars. Ir 
labi, ka ir tā, kā ir,» uzskata Sanita. 

Kad dvīņi bijuši mazāki, Valters 
nav sevišķi izjutis to, ka brālītis ne-
kustas tāpat kā viņš. Tagad esot da-
žādas dienas — kādās Valters pie-
ņem to, ka Artūrs nepadod bumbu, 
pats ar brāli darbojas, braukājot pa 
viņa vēderiņu ar spēļu mašīnīti un 
dodot bučas, bet citās dienās Valters 
dusmojoties, kāpēc Artūrs neko ne-
dara. «Brāli! Arčij! Spēlējies!» viņš 
tad saucot, un Sanitai nākas skaid-
rot, ka brālītis ir slims.

Savukārt vecāko dēlu ģimenes 
pieredze darījusi ļoti pieaugušu. Kad 
Kristiāns spējis pieņemt, ka viens no 
dvīnīšiem ir citādāks, viņš kļuvis par 
neaizstājamu palīgu. Sanita spriež, 
ka dēls caur šo visu iemantojis plašā-
ku dzīves uztveri.
Atvērt čaulu un nenorobežoties

Latvijā ne reizi vien mēģināts vei-
dot atbalstu priekšlaikus dzimušo 
bērnu ģimenēm, tomēr līdz šim tas 
nav izdevies. Arī par priekšlaikus dzi-
mušo bērnu dienu, kas citviet pasau-
lē tiek plaši atzīmēta, pie mums vēl 
daudzi nezina, lai gan pāragri pasaulē 
nākušu bērniņu ir ļoti daudz. Veidot 
biedrību Sanitu pamudinājusi gan pa-
šas pieredze, gan ārstu ierosinājumi, 
zinot, ka šāda organizācija var kalpot 
kā būtisks starpposms starp medi-
ķiem un vecākiem. Biedrība «Esmu 
klāt!» tapusi kopā ar citu slimnīcā 
iepazītu mammu, kuras Elziņa pie-
dzima vien 760 gramus smaga. Abas 
sievietes iesaistās arī kampaņā Latvi-

jā pirmās mātes piena bankas izvei-
dei, bet galvenais mērķis esot sniegt 
atbalstu priekšlaikus dzimušo bērnu 
vecākiem. Tiesa, viņi esot ļoti dažādi, 
tostarp daļa norobežojoties un negri-
bot par piedzīvoto runāt.

«Gribam šīm ģimenēm sniegt ie-
drošinājumu, kopības izjūtu, emocio-
nālu, psiholoģisku atbalstu, piedāvāt 
dažādu terapiju veidus, piemēram, 
mākslas vai mūzikas terapiju. Kurš 
gan, ja ne mammas, vecāki, kuri gā-
juši šai pieredzei cauri, cits citu var 
saprast? Viennozīmīgi — nevajag no-
robežoties! Norobežojot bērniņu, arī 
pati mamma paliek ārpus visa. Esmu 
sastapusi mammas, kuras ir pilnīgi 
kā čaulā. Netiec klāt! Bet, ja mamma 
un tētis par sevi nerūpēsies, kurš tad 
parūpēsies par bērniem?» aicina aiz-
domāties Sanita. Viņi ar vīru šai ziņā 
esot brīnišķīga komanda, kas šo cīņu 
izcīna kopā, dodot otram iespēju pa-
būt vienatnē, kaut kur izskriet, izlā-
dēties. Kad dvīņiem apritējuši astoņi 
mēneši, un bijis skaidrs, ka Sanita ne-
varēs atgriezties darbā bērnudārzā, 
vīrs atbalstījis pat viņas ieceri studēt 
uzņēmējdarbību, un jau šomēnes 
augstskolā būs sasniegts izlaidums.

Pa slimnīcām daudz dzīvojoties, 
nācies cīnīties arī par izmaiņām medi-
cīnas māsu attieksmē, par ko saņemta 
pateicība pat no ārstiem. «Kad iestā-
jamies kādā slimnīcas nodaļā, dzirdu 
medicīnas māsas sakām: «Brāļi Zie-
diņi ieradušies…» Un tad cēli nāku 
es — ne vairs tā mamma, kas biju 
pirms trim gadiem. Nevis tāda, kura 
tikai raud, bet tāda, kura spēj arī dūri 
sist galdā un pateikt: «Man pienākas! 
Tas ir jūsu darbs!» Tad ir cieņa un viss 
pārējais. Es esmu savu bērnu rokas, 
kājas, acis, viss! Man ir jācīnās, un es 
to arī daru,» apliecina Sanita.

Prieks esot par to, ka Talsos jau at-
radušies uzņēmēji, kuri gatavi atbal-
stīt biedrības darbu. Ar lielu sirsnību 
Sanita piemin arī Talsu pirmsskolas 
izglītības iestādi «Saulīte», kuru ap-
meklē Valters. Būdami informēti par 
priekšlaikus dzimušo bērnu dienu, 
visi «Saulītes» audzēkņi šonedēļ gata-
vojuši apsveikumu kartītes, ko šodien 
kā dāvanu saņems gan bērni, kuri ap-
meklēs pasākumu Rīgā, gan tie mazu-
līši, kuri šobrīd vēl atrodas slimnīcā.
Sastopot beznosacījumu mīlestību

Kad atvadāmies, pamanu, ka 
piespraude Latvijas karoga krāsās 
Sanitai ir ne vien pie kleitas, bet arī 
pie mēteļa. Dubults neplīst! Ar šādu 
komplektu apgādāti esot arī viņas 
bērni. Tobrīd jau zinu, ka tajā 18. no-
vembrī pirms trim gadiem Sanita 
pēdējo reizi turēja rokās abus savus 
dvīnīšus veselus, skatoties svētku 
uguņošanu pa slimnīcas logu…

«Galvenais ir neprasīt, negaidīt, 
bet vienkārši ļauties,» viņa tagad 
vērtē. «Artūrs man ir ļāvis pirmoreiz 
sajust, kas ir beznosacījuma mīlestī-
ba, un tas maina ļoti daudz ko. Ne-
kas par to nevar būt lielāks! Un to 
ir panācis viens mazs cilvēciņš, vien-
kārši paskatoties uz mani! Esmu pie-
ņēmusi šo situāciju, samierinājusies 
un pat nedomāju, kā būtu, ja būtu. 
Ir tā, kā ir! Tā tam vajadzēja notikt, 
esmu par visu pateicīga un saskatu 
tajā tikai pozitīvo. Katrā sliktumā 
var saskatīt kaut ko labu. Nekad viss 
nav tikai melns! Ir jāiemācās dzīvot 
no jauna. Citādāk,» ar savu attieksmi 
citus vecākus iedrošina Sanita.
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