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Sanita Liepiņa

Talseniece Sa-
nita Ziediņa ir 
trīs burvīgu dēlu 
mamma, un viens 
no viņas jaunāka-
jiem dvīņu puikām 
ir ar īpašām vaja-
dzībām. Nu Sani-
ta ir arī grāmatas 
«Pieneņpūka» au-
tore, un tā viņa iz-
pildījusi solījumu 
dēlam Artūram — 
pēc viņa pasaulē 
atstāt ko palieko-
šu. Tās vāks ir zils 
kā saulainas vasa-
ras debesis. Pirmo 
grāmatas eksemplāru saņēma Ar-
tūra vecmāmiņa, un viņa sacījusi, 
ka vāks ir tieši tik gaišs, cik viņas 
īpašais mazdēls.

Artūrs un viņa dvīņubrālis Valters 
pasaulē nāca priekšlaicīgi. Abi veseli 
un dūšīgi, taču pēc piecām dienām 
Artūram konstatēja strutaino menin-
goencefalītu. Sanita vēl šodien spilgti 
atceras pirmo grāmatu, ko lasījusi 
slimnīcā, kad sapratusi, ka viņas bēr-
niņš visu mūžu būs guļošs un ar īpa-
šām vajadzībām. Tā bijusi tulkota no 
vācu valodas, un tajā kāds mācītājs, 
kas audzina divus dēlus ar īpašām 
vajadzībām, stāstīja par savu ikdienu.

«Viņš tiešām atklāja tādas īstas un 
patiesas sajūtas un ikdienas realitāti, 
kā viņi pieņēma bērnu diagnozi un kā 
atvadījās, aizejot aizsaulē,» atceras 
Sanita Ziediņa. «Un tas man kā mam-
mai lika paskatīties uz savu nākotnes 
dzīvi un saprast, kas mani sagaida. 
Varbūt pat ne identiski, jo katrs stāsts 
ir citādāks, bet sajūtas ir līdzīgas. Ne 
mediķi, ne veseli cilvēki tev nevar iz-
stāstīt un nodot tās sajūtas, kādas pa-
tiesībā ir īpašo bērnu ģimenēm. Bet 
grāmatā es sapratu, kas mani sagaida, 
un tad, kad vēlāk dzīvē sajutu to, kas 
iepriekš bija nolasāms grāmatā, man 
bija daudz vieglāk — saprast sevi un 
to, kāpēc tā notiek, vieglāk iemācīties 
lūgt palīdzību… Psiholoģiskās grāma-
tas, kur tev sniedz tīri tādus praktiskus 
padomus vai terminus, nestrādā tik 
ļoti kā dzīvs stāsts, kur cilvēki tiešām 
gājuši cauri un piedzīvojuši visu to 
emocionālo gammu no bērna pieņem-
šanas ar īpašām vajadzībām līdz izva-
dīšanai. Tas iedod ļoti lielu vērtību.»
Dzīves grūtības
Sanitai Ziediņai devušas vēlmi palī-
dzēt citiem, tāpēc viņa arī izveidojusi 
biedrību «Esmu klāt», kas ir kopīga 
platforma priekšlaikus dzimušo bēr-
nu vecākiem. Lai gan arī grāmata, 
kas tapusi dienasgrāmatas formā, ir 
kā iedrošinājums citiem vecākiem, 
šobrīd Sanita saprot, ka tā bijusi arī 
terapija pašai sev. «Rakstīt grāma-
tu nebija vienkārši, jo tas nozīmēja 
atgriezties jau izdzīvotajās emocijās 
un atkailināties — atklāt ļoti privā-
tas lietas, ielaist savā dzīvē ne tikai 
tuvos cilvēkus, bet arī pārējo sabied-
rību,» atzīst grāmatas «Pieneņpūka» 
autore. Sanita rakstījusi visos brī-

Sanita Ziediņa

*  *  *

Caur asarām es satiku tevi, 
tik trauslu un bezgala skaistu. 
Vēl atmiņās es noturu 
tavas raudošās sejas vaibstus. 
Tu biji kā necila pienene, 
ko daudzi dārzos izravē, 
bet mana sirds čukstēja — 
ļauj tai smaržot un plaukt. 
Tu ziedēji tik koši 
un stājies pretim negaisiem droši. 
Tu mācīji mani dzīvot, 
arī pieņemt un piedot. 
Es redzēju, kā tu mainies, 
un par to tev saku paldies! 
Jo arī es līdz ar tevi 
iepazinu īsto sevi.

(Dzejolis no grāmatas «Pieneņpūka».
Šis ir Sanitas Ziediņas pirmais uzrakstītais dzejolis,

un tas veltīts dēlam Artūram.)

*  *  *
Tik daudz melu un viltotu smaidu uz zemes.
Reizēm pietrūkst patiesuma. Pat tad, ja tas nozīmē nenoslēpt
sāļās asaras.
Es gribu noņemt to filtru no acīm un ieraudzīt
pasaules patiesās krāsas.
Kaut gan dziļi sirdī zinu, ka to izdarīt nebūs viegli. Pārāk ilgi 
dzīvots šajā mākslīgajā pasaulē, kur cilvēki staigā maskās.
To, cik salauztu smaidu un nogurušu skatienu aiz šīm maskām 
slēpjas,
mēs neuzzināsim…
Varbūt ir labi dzīvot ilūzijā? Varbūt tā dzīvot ir labāk,
nekā patiesībā?
Bet es gribu redzēt to patiesību, lai cik skarba un sāpīga tā būtu.

KLUSUMS
Šodien gribēju sameklēt klusumu, bet, to neatradusi, 
sāku domāt: vai tāds vispār eksistē? 
Varbūt ikdienas steigā to nepamanu. 
Klusums pazūd starp skaņām un haosu. 
Lauki, nakts, miers — vai tur piedzimst klusums? 
Brīdis starp ieelpu un izelpu. 
Mirklis pirms skaļi izteikta vārda…
Varbūt klusums ir tas, no kā bēgu, 
kad ieslēdzu televizoru vai sarunājos 
ar savu spoguļattēlu? 
Klusums ir tukšums un vientulība — 
bet arī miers un mīlestība.
Varbūt klusums ir beigas?

Par sevi pauž Sabīne Alika: «Vārds, kas mani raksturo visspilgtāk — ra-
došums. Es neielieku sevi rāmjos, jo baidos, ka to dēļ nespēšu vairs attīstīt 
savu radošumu. Tāpēc man nepatīk eksaktās zinātnes, tās ierobežo. Vienu 
piemēru var izrēķināt tikai pēc vienas konkrētas formulas, taču, domājot ra-
doši, vienu vārdu var pateikt vairākos citos veidos.

Esmu pateicības pilna. Pateicīga par lietu, lai gan vairāk mīlu sauli.
Pateicīga par saviem skolotājiem, lai arī ne vienmēr viņi mani saprot. Pat 

par savu atdzisušo tēju, kaut arī man tā vairs negaršo. Pateicība ir jātrenē, 
cenšoties situācijās saskatīt pozitīvo pusi. 

Esmu sapņotāja. Tas ir veids, kā uzlādējos nākamajai dienai. Katru vakaru 
vēroju saulrietu un iztēlojos, kā līdz ar sauli aiz apvāršņa pazūd arī dienas 
negatīvās emocijas, kamēr pozitīvās turu pie sevis, reizēm tās pierakstot.

Esmu emociju cilvēks. Katru dienu cenšos ieklausīties savās sajūtās, jo 
ticu, ka tās daudz spēj pateikt priekšā. Kad man ir jāveic kāds nopietns lē-
mums, nedaru to uzreiz. Sākumā ieklausos savā zemapziņā un tad rīkojos. 
Bieži tā klusē, tāpēc vēlos iemācīties tajā cītīgāk ieklausīties.

Esmu izteikts vakara cilvēks. Visneproduktīvākā jūtos no rītiem. Visus veica-
mos darbus, kurus varu veikt sev izvēlētajā laikā, veicu vakarā, sēžot pie atvērta 
loga, klausoties pilsētas skaņās, vērojot kokus, kas lēni līgojas, vēja diriģēti, dzir-
dot sienāzi kautrīgi tumsā sisinām. Šķiet, ka daba vispatiesākā ir tieši vakarā.»

Īpašie bērni mīlestību pasaulē 
sēj kā pieneņpūkas

Artūrs ir Sanitas iedvesma un lielākā uzticamības persona, jo 
tieši viņš zina visus mammas sapņus, mērķus un noslēpumus, 
un patiešām tos nevienam neatklās.             Ģirta Grenevica foto

vajos brīžos, reizēm arī naktīs, taču 
vienmēr viņai vajadzējis, lai Artūrs 
ir tuvu blakus. Reizēm raudāja tikai 
Sanita, reizēm — abi ar Artūru… 
«Bija dienas, kad es uzrakstīju tei-
kumu un stundām brēcu. Jāslauka 
asaras, lai vispār saskatītu burtus 
uz klaviatūras. Es izgāju ļoti lielai 
terapijai, un man pilnīgi liekas, ka 
šobrīd nav skumju asaras, jo ir izda-
rīts svētīgs darbs, ko es savam dēlam 
arī apsolīju,» stāsta Sanita. Artūrs ir 
viņas iedvesma un lielākā uzticamī-
bas persona, jo tieši viņš zina visus 
mammas sapņus, mērķus un noslē-
pumus, un patiešām tos nevienam 
neatklās. Un, jā, arī Artūrs pats zina, 
ka viņam dotais solījums ir izpildīts. 
Dienā, kad Sanita devās uz tipogrā-
fiju, Artūrs bijis nemierīgs. Un, kad 
viņa atgriezās ar pirmajiem grāma-
tas eksemplāriem rokās, viņš mierīgi 
aizmiga. «Tāda sajūta, ka arī viņš no-
pūtās, domājot: «Jā, tas ir paveikts, 
un tagad es varu ievilkt elpu.»»
Īpašos bērnus
Sanita salīdzina ar pieneņpūku, ko 
daudzi uzskata par nezāli un cenšas 
izraut no saviem mauriņiem. Sabied-
rības nemīlēti un nepieņemti esot arī 
īpašie bērni, taču viņi kā pieneņpū-
kas sējot pasaulē mīlestību un gais-
mu. «Viņš nerunā, viņš nespēj nevie-
nam pateikt ne vārda, bet viņš dara 
labu darbu. Un ikvienam, kas Artūru 
ir saticis kaut tikai uz brīdi, viņš ir ie-
sējis kaut ko. Bet ko? Tas jau katram 
pašam jāuzdod sev. Īpašos bērnus 
sauc par neredzamajiem bērniem, 

bet es negribu, lai viņi ir neredzami. 
Šie bērni prot mīlēt patiesi un bez 
nosacījumiem,» saka Sanita Ziedi-
ņa, kura kopā ar grāmatas «Pieneņ-
pūka» galveno varoni grib pasauli 
padarīt kaut maz drusciņ labāku.

Grāmatas redaktore un žurnāla 
«Mans Mazais» galvenā redaktore 
Ērika Bērziņa stāsta, ka pasaulē grā-
matu, kurās īpašo bērnu ģimenes at-
klāj savus skaudros stāstus, ir ļoti maz, 
un arī Latvijā viņa zina tikai vienu 
pirms vairākiem gadiem izdotu grā-
matu. «Bet pieredzes stāsti ir ļoti, ļoti 
svarīgi, tāpēc ka, ja tu esi līdzīgā situ-
ācijā, tu vari identificēties un saprast, 
ka citiem ir līdzīgi, un redzēt, kā viņi 
dzīvo, kā viņi tiek ar problēmām galā, 
kā viņi tiek ar izaicinājumiem galā,» 
saka Ērika Bērziņa. Gan pirmo reizi 
Sanitu intervējot, gan tagad, lasot at-
sevišķas nodaļas, Ērika raudājusi, jo 
ģimene atklāj arī skaudru ikdienas 
realitāti un reizēm necienīgu mediķu 
attieksmi. Tāpēc grāmatas redaktore 
cer, ka «Pieneņpūkai» izdosies iekus-
tināt arī īpašo ģimeņu problēmjau-
tājumus un atbildīgajām institūcijām 
meklēt risinājumus. Savukārt visi ie-
nākumi no grāmatas pārdošanas tiks 
novirzīti Artūra aprūpei.

«Pieneņpūkai» paredzēts tulko-
jums, un tai sekos arī turpinājums, 
kas būs dzejoļu krājums. Tos Sanita 
Ziediņa sākusi rakstīt pavisam nejau-
ši, un nu sapratusi, ka grūtajā ikdie-
nā sajūtu uzlikšana uz papīra palīdz 
viņas sāpēm un emocijām aizlidot 
prom. Gluži kā pieneņpūkām…

No kreisās — Artūrs, Valters un Sanita Ziediņi.
Jauns vārds «Avotā» — 

Sabīne Alika


