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Izdevējs:
“Mammām un Tētiem izdevniecība”

Redakcijas adrese:
Brīvības iela 40–16, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 26466250
E-pasts: redakcija@mammam.lv

“Mammām un Tētiem” izdevniecības galvenā 
redaktore: Inga Akmentiņa-Smildziņa,  
inga@mammam.lv
Redaktores: Gunita Krilova, gunita@mammam.lv; 
Līga Brūvere, liga@mammam.lv
Žurnāliste: Sigita Āboltiņa

Literārā redaktore: Gunita Arnava
Maketētāja: Žanna Kresso
Vāka dizains: Linda Rozenšteina
Foto: Artūrs Ķipsts, Laura Appena, Shutterstock, 
Unsplash

Par reklāmas izvietošanu žurnālā “Mammām 
un Tētiem. Zīdainis” interesēties, rakstot uz 
“reklama@mammam.lv” vai zvanot uz tālruni 
26466250.
Jebkāda žurnāla “Mammām un Tētiem. Zīdainis” 
materiālu pārpublicēšana atļauta tikai ar Latvijas 
vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” 
rakstisku atļauju.

SIA “Mammām un Tētiem” reģistrācijas numurs: 
40103209211.

Vēlies uzdot jautājumu vai ieteikt tēmu žurnāla
nākamajam numuram?
Raksti – redakcija@mammam.lv.

Iespiests tipogrāfijā “Poligrāfijas grupa 
Mūkusala”.

Žurnālu “Mammām un Tētiem. Zīdainis”
 iespējams bez maksas lejupielādēt internetā 

“www.mammamuntetiem.lv/zurnals”, kā arī lasīt 
savā tālrunī – atliek tikai nobildēt šo QR kodu!

Nākamo žurnāla numuru gaidi decembrī!

VARBŪT CETURTO?

Romantiski sapņojot par ģimenes veidošanu, ne viena vien man apkārt esošā sieviete 

ir teikusi: viņa gribētu trīs bērnus, vēl kāda – četrus. Un, kad piedzimst pirmais vai 

otrais, ne viena vien strikti noskalda – mums pietiks! 

Mūsu ģimenē aug trīs bērni, un mums ik pa laikam kāds apjautājas: varbūt ceturto? 

Arī es pati sev to esmu jautājusi, vīrs ir vaicājis. 

Nav dienas, kurā es nenodomātu, cik vienreizēji ir mūsu bērni – cik labām sirdīm, 

apbrīnojamu humoru, skaisti, izdarīgi, gudri un citādi fantastiski. Arī ceturtais 

noteikti būtu brīnumains brīnums, pie sevis kādreiz esmu nosmaidījusi. 

Tomēr gadu gaitā man ir radusies atziņa: viena lieta ir izdzīvot skaisto grūtniecības 

laiku un piedzīvot brīnumpilnās dzemdības. Cita – izauklēt un izlolot. Patiesi būt 

līdzās priekos un bēdās. Līdz ar bērniem augt arī pašam – kā vecākam, kā personībai. 

Atlicināt laiku savām un vīra attiecībām. 

Reiz pārsteigta secināju: ir tik enerģijas, cik ir. Tā ir galīga, ne bezgalīga. Sarakstu, 

kas tik man būtu jāpaveic, lai justos labi savā vecāka lomā, varam sastādīt. Bet ko 

tālāk? Mammas, kuras nolēmušas īstenot savu jaunības romantismā noteikto bērnu 

skaitu, aicinu – kā jau visos projektos – ieviest pozīciju “projekta pārskatīšana”. 

Varbūt jums enerģijas ir vēl kādam bērnam? Bet tikpat labi – mazākam skaitam?

Pārskatot savu projektu “bērni”, tur ielikta atzīme: pietiks. Ja gadīsies, tad mīlēs, 

bet kopumā pietiks. Un pie projekta vētīšanas ir parādījusies piebilde – kā iemācīties 

parūpēties par sevi? Mēs visi tik labi zinām teoriju, kā tas jādara. Taču kā nonākt (un 

kāpēc tik grūti nonākt?) līdz tās īstenošanai dzīvē? 

Vēl vienu stundu naktsmiegam, vēl vienu nesteidzīgu rītu vīra siltā azotē, vēl vienu 

nedēļu atpūtai, vēl vienu brīdi, kad būt kopā un nesteigties. 

Inga Akmentiņa-Smildziņa, 

vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja  



Redaktores sleja       2
Redkolēģija       5
Ziņas       6

FOTOAKCIJA
“Manas ģimenes tipiskais foto 2020”       8

IEPAZĪSTI SPECIĀLISTU
Dūla Inga Babure: “Labu mammu neveido 
tikai dzemdības un zīdīšanas ilgums”     10

GRŪTNIECĪBA UN DZEMDĪBAS
Dūlas atbild uz mammu jautājumiem     22

SKAISTUMS UN VESELĪBA
Arī tava āda “gaida” bērniņu     24

INTĪMI
Higiēna grūtniecības laikā     30

VESELĪBA 
Uzturs grūtniecības laikā – bērna 
dzīves programmētājs     38

Miega ritms zīdainim      66

RAKSTA TĒTIS
Sabiedrības attieksme pret tēta
varēšanu bērna aprūpē     46

DROŠĪBA
Zīdaiņa droša nēsāšana slingā un 
ergonomiskajā somā     52

UZTURS 
Rudens veltes mazuļa uzturā     56

Mazulis neuzņem pietiekami 
daudz D vitamīna     62

Rakstos izmantotā literatūra 
un pētījumi     72

Zīdainis | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS  |    3

SATURS
Mammām un Tētiem. Zīdainis 
SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS

46

38 24
66

22

56

30

Vāka modelis: Leo Viesturs Liepiņš (11 dienas)
Foto: Sintija Sardika

52

10

8





VIZMA MEIKŠĀNE,
“Veselības centra 4” grupas 
uzņēmuma Capital Clinic Riga 
pediatre, bērnu neiroloģe ar vairāk 
nekā 25 gadu darba pieredzi, 

Latvijas Pediatru asociācijas biedre, Latvijas 
Bērnu neirologu asociācijas biedre, Baltijas 
Bērnu neirologu asociācijas biedre. 

HARIJS EGLIENS, 
tūrists, gids, grupu vadītājs, 
ceļojumu organizators.

LAILA MEIJA,
Asoc. prof., docētāja Rīgas Stradiņa 
universitātes Sporta un uztura 
katedrā, dietoloģe.

ROBERTA REZGALE,
Rīgas Stradiņa universitātes 
Medicīnas fakultātes studente.

SANDRA LASE,
starptautiski sertificēta 
zīdīšanas konsultante IBCLC 
(International Board Certifield 
LactationConsultant), Latvijas 

Zīdīšanas veicināšanas konsultantu asociācijas 
vadītāja.

LĪGA BERNĀTE, 
klīniskā psiholoģe, 
psihoterapeite.

DACE KĀRKLIŅA, 
alergoloģe, pediatre. 

LIZETE PUGA,
sertificēta uztura speciāliste 
ar maģistra grādu veselības
 aprūpē.

LINDA VĪTUMA,
starptautiski sertificēta dūla 
CLD (CBI), LU Rīgas 1. medicīnas 
koledžas studente vecmātes 
specialitātē.

SANITA BERGMANE,
dūla un zīdīšanas 
konsultante. 

JANA BIEZĀ,
starptautiski sertificēta 
dzemdību dūla CLD (CBI), 
zīdīšanas konsultante.

EVITA ŽVAGIŅA-
JĀKOBSONE,
sertificēta bērnu nēsāšanas 
un zīdīšanas konsultante, 
kinestētiskā hendlinga 

praktiķe, “ManiSlingi” idejas autore 
un vecāku izglītības programmas 
“Plecs” trenere.

GUNITA KRILOVA,
žurnāla “Mammām un 
Tētiem. Bērnudārznieks” 
galvenā redaktore, portāla 
“Mammamuntetiem.lv” 

redaktore, grāmatas “Driftā tikai lēdijas” 
autore. 

LĪGA BRŪVERE,
portāla “Mammamuntetiem.lv” 
un žurnālu “Mammām un Tētiem” 
redaktore, veselības žurnāliste. 

ILZE VARDANJANA, 
psiholoģe, “Skolas Mammām 
un Tētiem” eksperte.

INĀRA STEPANOVA,
ārste kosmetoloģe, 
dermatoveneroloģe; strādā 
“Lāzerklīnikā”, 30 gadu darba 
pieredze.

OLGA ĻUBINA,
sertificēta uztura speciāliste; 
specializējas aptaukošanās, 
ģenētisku slimību, alerģiju, svara 
nepietiekamības, kā arī ēšanas 

traucējumu problēmu risināšanā.

ALŪKSNES
NOVADA

PAŠVALDĪBA

MADONAS
NOVADA

PAŠVALDĪBA

redkolēģija

ŽURNĀLA “MAMMĀM UN TĒTIEM. ZĪDAINIS” 
REDKOLĒĢIJA 

ŽURNĀLA TOPOŠAJĀM MAMMĀM UN TĒTIEM VEIDOŠANĀ IESAISTĪJUŠIES VIENI NO LABĀKAJIEM 
UN ATZĪTĀKAJIEM SAVAS JOMAS SPECIĀLISTIEM. DAUDZI IR IZGLĪTOJUŠIES ĀRVALSTU MĀCĪBU 
IESTĀDĒS UN APMEKLĒJUŠI STARPTAUTISKI ATZĪTUS KURSUS UN NOZĪMĪGAS KONFERENCES.

CĒSU
KLĪNIKA

BALDONES
NOVADA

PAŠVALDĪBA

Žurnāla “Mammām un Tētiem. Zīdainis” atbalstītāji

Zīdainis | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS  |    5



6  |  Zīdainis | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS

Ziņas

NO 1. SEPTEMBRA MAINĀS 
NOSACĪJUMI TIESĪBĀM 
SAŅEMT MATERNITĀTES, 
PATERNITĀTES UN VECĀKU 
PABALSTUS

No 2020. gada 1. septembra tiesības saņemt maternitātes, 

paternitātes un vecāku pabalstu būs personām, par kurām 

Latvijas Republikā ir veiktas vai bija jāveic valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) maternitātes, 

paternitātes vai vecāku apdrošināšanai:

- ne mazāk kā trīs mēnešus pēdējo sešu mēnešu periodā 

pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums, vai

- ne mazāk kā sešus mēnešus pēdējo 24 mēnešu laikā.

Minētajiem pabalstiem, kuri tiks piešķirti, sākot no 

1. septembra, saglabājas arī visi līdzšinējie nosacījumi tiesību 

noteikšanai.

Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās diena maternitātes 

pabalstam ir pirmā grūtniecības atvaļinājuma diena, 

paternitātes pabalstam – bērna tēvam piešķirtā atvaļinājuma 

pirmā diena, bet vecāku pabalstam – datums, no kura tiek 

piešķirts vecāku pabalsts.

Vairāk informācijas: www.vsaa.gov.lv.

BEZMAKSAS GRŪTNIEČU 
VINGROŠANA LIEPĀJĀ

ESI AKTĪVA!

Topošās māmiņas aicinātas pievienoties bezmaksas 

vingrošanas nodarbībām, kas norisinās Liepājas Olimpiskajā 

centrā (Brīvības ielā 39) kopā ar fizioterapeitēm Solveigu 

Rozentāli un Ievu Vasiļjevu.

Nedēļā tiek organizētas divas nodarbības.

Uz nodarbību trešdienās pulksten 11.00 LOC Saules zālē 

aicinātas pievienoties topošās māmiņas, kuras jau atrodas 

dekrēta atvaļinājumā (grūtniecības 3. trimestris). Šo 

nodarbību vada fizioterapeite Solveiga Rozentāle.

Savukārt uz otru nodarbību, kas arī notiek trešdienās, taču 

pulksten 18.00 LOC VIP ložā, 3. stāvā, aicinātas grūtnieces, 

kas vēl nav devušās dekrēta atvaļinājumā (grūtniecības  

2. trimestris). Šo nodarbību vada fizioterapeite Ieva Vasiļjeva.

Vietu skaits nodarbībā ir ierobežots, un uz nodarbībām 

ierasties var tikai ar iepriekšēju pieteikšanos pie fizioterapeites 

Solveigas (29742832) un Ievas (29734876), vēlams, sms veidā 

darbdienās.

Nodarbības tiek finansētas Eiropas Sociālā fonda projekta 

Nr. 9.2.4.2/16/I/088 “Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs” 

ietvaros.

 VALSTS ATBALSTS ĢIMENĒM



Rūpējoties par pašu mazāko Cēsu 
novada iedzīvotāju veselību, 
Cēsu klīnikas Bērnu veselības 
centrs piedāvā plašas ambulatorās 
konsultācijas un Māmiņu skolas 
nodarbības topošajiem un jaunajiem vecākiem.

 Pediatru bezmaksas ambulatorās konsultācijas  

pediatrijas kabinetā darbdienās plkst. 8.00–16.00.

 Speciālistu ambulatorās konsultācijas. Konsultē bērnu 

neirologs, okulists, ķirurgs, endokrinologs, psihiatrs, 

alergologs, dietologs, LOR speciālists, kā arī rehabilitologu 

komanda, kas piedāvā fizioterapeitu, ergoterapeitu, 

audiologopēdu pakalpojumus un masāžu. Pie vairākiem 

speciālistiem pakalpojumu iespējams saņemt bez rindas.

Pieteikšanās: ar e-pierakstu (www.cesuklinika.lv)  

vai zvanot uz reģistratūru (tālr. 64125634).

 Māmiņu skolas nodarbības topošajiem un jaunajiem 

vecākiem, kuras vada pieredzējušas, sertificētas vecmātes  

un fizioterapeite. 

 Vairāk informācijas un pieteikšanās – 

e-pasts: maminuskola@cesuklinika.lv vai tālr. 64125743.

 VESELĪBA

KONSULTĀCIJAS UN NODARBĪBAS 
CĒSU KLĪNIKAS BĒRNU 
VESELĪBAS CENTRĀ

LIEPĀJĀ ATSĀKTAS BEZMAKSAS 
NODARBĪBAS MĀTES, BĒRNA UN 
ĢIMENES VESELĪBAS VEICINĀŠANAI

ATBALSTS ĢIMENĒM

Iestājoties rudenim, Liepājā tiek atsāktas bezmaksas 
nodarbības grūtniecēm un ģimenēm ar bērniem. 
Veselības veicināšanas un slimību profilakses projektā 
“Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs” jaunajām ģimenēm 
Liepājā tiek piedāvāts:

• Nodarbību cikli grūtniecēm. Nodarbībās tiek apskatītas tēmas 

par gatavošanos dzemdībām, dzemdību norisi, pašpalīdzību 

un partnera palīdzību dzemdībās, zīdīšanu un pēcdzemdību 

laiku.

• Atbalsta grupu nodarbību cikli ģimenēm ar bērniem dažādās 

vecuma grupās. Atbalsta grupās tiks apskatītas tādas tēmas kā 

bērna aprūpe, bērna barošana, attīstība un drošība, atbalsts 

vecākiem, bērna emocionālā audzināšana u. c.

 • Informatīvas grupu nodarbības vecākiem ar bērniem līdz 

2 gadu vecumam, kurās tiek apskatītas tēmas par bērna 

ēdināšanu, miegu, valodas attīstību, emocionālās vides 

veidošanu ģimenē, piedāvāta fizioterapeita meistarklase.

Nodarbības tiek organizētas sadarbībā ar “Ģimeņu centru 

“Liepa””, vietu skaits grupās ir ierobežots, tāpēc nepieciešama 

iepriekšēja pieteikšanās e-pastā: centrsliepa@gmail.com.

Papildu informācija: www.liepaja.lv/veseliba; tālr. 634 04 747 vai 

e-pasts: veseliba@liepaja.lv.

Visas nodarbības tiek finansētas Eiropas Sociālā fonda projekta 

Nr. 9.2.4.2/16/I/088 “Liepāja. Vesels. Aktīvs. Laimīgs” ietvaros.
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ĢIMENES TIPISKAIS 
FOTO UN ATZIŅA 2020
Šis – Covid-19 – gads ir kļuvis par ģimenes saliedēšanās 
gadu. Tik daudz laika esam bijuši spiesti būt plecu pie 
pleca! Prieks, pārgurums, sirsnība, dusmas – emocijas 
un mirkļi bijuši dažnedažādie. Vecāku organizācija 
“Mammamuntetiem.lv”, sakot ģimenēm paldies par 
izturību, rīkoja divas akcijas – fotoakciju “Ģimenes  
tipiskais  foto 2020” un “Mana atziņa 2020”. 

Atziņu krājumu 
#ĢimenesDienaKatruDienu un  

virtuālo foto izstādi “Ģimenes  

tipiskais foto 2020” skaties  

“www.mammamuntetiem.lv”, bet 

šeit neliels ieskats! Ja publicējat savas 

ģimenes tipisko šā gada foto sociālajos 

tīklos, aicinām izmantot tēmturus 

#ĢimenesDienaKatruDienu un 

#ManaAtziņa2020. 
Foto: ARTŪRS ĶIPSTS, LAURA APPENA un no privātajiem arhīviem

“Pandēmijas laikā 

sapratām, ka esam 

stipra ģimene gan 

priekos, gan bēdās. 

Esam apguvuši lietas 

darīt kopīgi – gan ēst 

gatavot, gan sportot. 

Šie seši mēneši 

mūs satuvināja tik 

ļoti, ka tagad visas 

mūsu prioritātes 

ir pārkārtotas un 

ģimene, protams, 

ir augšgalā,” stāsta 

mamma Una Ārente 

no Rīgas. Attēlā: 

Miks (5 gadi), Paula 

(3 gadi) un Laura 

(1 gads). 

Tētis Einārs bija viens no tiem laimīgajiem, kuriem dīkstāves 

posmā piedzima bērniņš. Tagad viņš teic, ka, diendienā 

redzot un esot kopā ar jaundzimušo, tēta un bērna nākotnes 

attiecības ir ieguvējas. “Dažkārt jaunajiem tēviem nav tik 

izteiktas emocionālās un fiziskās piesaistes mazulim, jo 

nesanāk daudz būt kopā. Es noteikti esmu ieguvējs no šīs 

situācijas,” domā Einārs, kurš ierasto desmit paternitātes 

atvaļinājuma dienu vietā ar ģimeni varēja būt kopā vairākus 

mēnešus.
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“Ar trim bērniem mājās ikdiena nemēdz būt garlaicīga! Ja 

galīgi nav ko darīt, var iet vienkārši pastaigāties, un bērni paši 

sev atradīs kādu nodarbi,” pārbaudītu metodi iesaka mamma 

Ruta Saliņa no Rīgas. Attēlā: Mārtiņš (9 gadi), Regnārs (5 gadi), 

ratos mazā Māra (1 gads).

“Maijā mēs sagaidījām savu trešo bērniņu – nedēļu pēc 

tam, kad tēti jau varēja piedalīties dzemdībās. Bija stingri 

jāievēro piesardzības pasākumi, un neiztikām arī bez speciālā 

ekipējuma,” par mazā Arnolda dzimšanu atceras mamma 

Sanita Freivalde.

“Mazajai Annikai ir pilna galva ar darāmajiem darbiem 

un liela mīlestība pret kaķiem. Tāpēc pandēmijas laikā, kas 

pavadīta dabā, viņai it nemaz nebija jāgarlaikojas,” par meitu 

teic mamma Inga Zeile-Ģēģere.     

“Katrā nezināmajā ir daudz pozitīvā, tikai jāspēj to saskatīt – 

pārvācāmies uz māju meža viducī netālu no jūras,” par 

ģimenes dzīvi  pandēmijas laikā stāsta tētis Ivars Koloda no 

Rojas novada. Attēlā: Ivars kopā ar savu divgadīgo mazmeitu 

Stellu un suņu puiku Gabo.



Iepazīsti speciālistu

“LABU MAMMU NEVEIDO 
TIKAI DZEMDĪBAS UN 
ZĪDĪŠANAS ILGUMS”

DŪLA INGA BABURE:

Dūla ir tā, ar kuru var pārrunāt 
daudz – kas ir mamma, kā es 
jūtos, kā jūtas mans ķermenis, 

mana galva? Ko man darīt, kad 
piedzimst bērns? Kā nepazaudēt 

sevi, kļūstot par mammu? 



Autore: INGA AKMENTIŅA-
SMILDZIŅA
Foto: ARTŪRS ĶIPSTS, Mammamuntetiem.lv, 
no privātā arhīva
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“Nepārtraukti nepamet sajūta, ka sabiedrība sievietes 
grib sadalīt labajās un sliktajās mammās. Ā, tu 

dzemdēji pati? Ak, tu vairs nezīdi? Un tu jau atgriezies 
darbā?!” pārdomās dalās dūla Inga Babure. Mīlestība, 

rūpes un maigums varētu būt labas mammas pazīmes, 
nevis spēja ielīst vidusskolas džinsos trešajā dzemdību 

dienā, viņa teic.

“Jo vecāka kļūstu, jo vairāk saprotu 

vārda “kalpošana” nozīmi. Jaunībā, 

manā skatījumā, tas bija nomazgāt aiz 

otra traukus un iztīrīt māju. Šobrīd 

vārds ir citā kvalitātē un citā nozīmē,” 

par sevi dūlas lomā saka Inga Babure. 

Viņa ir arī Latvijas dūlu apvienības 

valdes priekšsēdētāja un nodarbību 

vadītāja “Skolā Mammām un Tētiem”. 

Lai gan Ingas Babures kabatā ir sen 

iegūts vecmātes diploms, dzemdību 

gaiteņos viņa sākusi staigāt visai nesen – 

dūlas kārtā. “Manā sapņu pasaulē 

gribētos, lai katrā Latvijas pilsētā dūlas 

ir pieejamas katrai sievietei,” viņa vēlāk 

teiks intervijā. “Lai ir dūlu telpa, kur 

sievietes, mammas, arī pusaudzes var 

atnākt parunāties. Arī par zaudētiem 

bērniņiem, par seksuālu vardarbību. 

Dūla kā pirmā palīdzība, kas nevērtētu, 

netiesātu, bet atbalstītu.” 

Kad tev īsumā jāpaskaidro, kas ir dūlas, 

kā tu paskaidro? 

Dūla, tulkojot no grieķu valodas, ir 

sieviete, kura atbalsta sievieti. Bet tā 

nebūtu precīzā atbilde. Īpaši, ja runājam 

par dūlām Latvijā. Dūla ir gan draugs, 

gan draudzene, gan vīrs, gan sieva, gan 

māsa, gan atbalsta persona. Viss, ko mēs 

gribētu iedot sievietei, lai viņa justos 

saprasta – vismaz posmā, kad gatavojas 

un kļūst par mammu. Ja sieviete ir kaut 

kur “pazaudējusies”, lai var atgriezties 

atpakaļ pie būšanas par mammu. Dūla 

ir tā, ar kuru var pārrunāt daudz – kas 

ir mamma, kā es jūtos, kā jūtas mans 

ķermenis, mana galva? Ko man darīt, 

kad piedzimst bērns? Kā nepazaudēt 

sevi, kļūstot par mammu? 

Man negribas teikt formālo – dūla 

ir emocionāls un psiholoģisks 

atbalsts sievietei gaidībās, radībās un 

pēcdzemdību periodā. Dūla ir daudz 

vairāk, un katra sieviete dūlā meklē ko 

savu. Un ir svarīgi, lai ar atrasto dūlu 

izveidojas saķere. 

Savām klientēm saku – man ir 

nepieciešams, lai es jums patiktu. Un arī 

man ir vajadzīgs viņas iemīlēt, iepazīt. 

Lai mums gribētos šo laika posmu būt 

kopā – gluži tā, kā ir, kad cilvēki iemīlas 

un grib pabūt kopā, atbalstīt viens otru, 

grib nolasīt otra vēlēšanos no acīm. Ja 

kāds dūlu ir ieteicis, taču viņa nepatīk, 

tad sadarbība nesanāks. Nedrīkst būt tā, 

ka “besī” otras balss tonis, smaka vai kas 

cits. Ir arī tādas sadarbības, kad paliekam 

draudzīgās attiecībās arī turpmāk, kopā 

sagaidām arī nākamo mazuli. 

Kāpēc tu akcentē – dūlas Latvijā. Vai 

citur dūlas ir ar citu nozīmi?

Es domāju, ka jā. Kaut vai, ja 

salīdzinām dažādu valstu dūlu mācību 

programmas. Latvijā mācāmies trīs 

gadus: mums ir ļoti spēcīga izglītojošā 

bāze, kurā gadu apgūstam psiholoģiju, 

gadu – anatomiju un fizioloģiju un vēl 

gadu – dažādas atbalsta tehnikas. Caur 

šīm mācībām arī pašas maināmies. 

Ir sievietes, kuras jau pēc pirmā 

mācību gada saprot, ka to nevarēs 

darīt. Savukārt ārvalstīs ir arī tādas 

programmas, kas apgūstamas trīs 

nedēļās – izlasot dažas grāmatas 

un piedaloties kādās dzemdībās. 

Tiešsaistes mācības, kas ir līdzīgas 

mūsu programmai, nedod to, ko dod 

mācības klātienē, atgriezeniskā saite, 

pieredzes apmaiņa. Mēs mācības varam 

izdzīvot – caur stāstiem, praktiskiem 

piemēriem. Dūlas mācību laikā 

sadraudzējas, veidojas dūlu komūnas, 

vienojas, kura kurai būs aizstājējdūla. 

Amerikā, piemēram, dūlas vairāk ir 

kā palīgs vecmātei – arī tas ir svarīgi, 

tomēr citādi. 

Izziņa
Vārds, uzvārds: Inga Babure.

Nodarbošanās: dūla, Latvijas dūlu 

apvienības valdes priekšsēdētāja. 

Vaļasprieks: sauļoties un ceļot.

Šobrīd sapņo par: māju Toskānā ar 

vīna dārzu.

Gribētu iemācīties: franču valodu.

Mammām iesaka izlasīt: Dž. Vorsa 

“Izsauciet vecmāti”. “Un man ļoti 

patīk pavārgrāmatas ar bildēm!”

Tētiem iesaka izlasīt: Vilipsōns 

un Nora Ikstena “Ārprātija 

piedzīvojumi”.
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Var būt sajūta – 
ja bērniņš 

caur maniem 
dzimumorgāniem 

iet labi, es esmu laba. 
Ja kaut kas nav tik labi, 
tad kaut kas ar 
mani kā sievieti 

nav kārtībā. 

Vai esi saskārusies ar nesapratnes pilnu 

attieksmi par dūlu darbu – sak’, ko tās 

grūtnieces var jūteļoties, kāpēc viņām 

ko tādu vajag?

Sievietēm, kas ir apmēram 60+ vecumā 

un kuras savus bērnus pasaulē laidušas 

padomju laikā, kad dzemdības noritēja 

citādi, pirmā reakcija, uzzinot par 

dūlām, mēdz būt tieši šāda, kādu to 

raksturoji. Uz ko es atbildu: man ir ļoti 

žēl, ka jums nav bijusi iespēja saprast, 

cik šāds atbalsts ir noderīgs. Tad ir 

brīdis klusuma. Var redzēt, ka cilvēks 

aizdomājas, saprot. Un tad saka: jā, 

es taču biju pilnīgi viena pamesta, es 

nezināju, ko darīt ar to bērnu. No viņu 

puses tas ir sarkasms caur savu sāpi. 

Tajā laikā sievietes dzemdību laikā tika 

stipri pazemotas, piedzīvoja varmācīgu 

attieksmi, un viņām ar to visu bija 

jāturpina dzīvot. 

Un daudzas sievietes nes to līdzi 

gadiem, šķiet, pat ar zināmu agresiju. 

Jā! Ja mēs zinām, ka tā ir sievietes 

sirdssāpe, tad neviens to neņem ļaunā, 

nedusmojas. Pieņem un saprot, ka 

varbūt arī viņai vajadzētu parunāt ar 

kādu dūlu un pastāstīt savu stāstu: cik 

tas, iespējams, bijis traumatiski, sāpīgi; 

varbūt savas pēcdzemdību skumjas 

arvien ir ierakusi sevī, darbā.

Tātad sievietēm, kam ir šī negatīvā 

dzemdību pieredze, neraugoties 

uz vecumu, ir nepieciešams to 

“izventilēt”?

Jā, un tas jādara arī, ja mūsu laikos 

ir piedzīvotas, pēc sievietes domām, 

varmācīgas dzemdības. Ja viņai 

nav bijusi iespēja tās pārrunāt ar 

savu vecmāti, ja mammai neviens 

nepaskaidro, kāpēc ir bijušas 

nepieciešamas veiktās manipulācijas, 

ātra rīcība u. c. 

Viens no dūlas darbiem ir izskaidrot, 

kas notiek dzemdībās. Pēcdzemdībās 

stāstām, ko mēs dzemdībās redzējām. 

Nereti sievietēm ir sajūta – ja jau ārsts 

darīja tā, tad es kaut ko nemācēju, 

man nesanāca, biju vainīga. Sievietei ir 

svarīgi gūt apstiprinājumu, ka viņa prot 

dzemdēt, viņai vajag iedot spēka sajūtu. 

Kāpēc, tavuprāt, sievietēm ir tik 

svarīgi gūt šo apliecinājumu – es protu 

dzemdēt? 

Bērniņus mēs dzemdējam pa mūsu 

dzemdību ceļiem. Tie ir mūsu 

dzimumorgāni, kas parāda – mēs esam 

meitenes, mēs atšķiramies. Caur savu 

maksti, kaunuma lūpām, klitoru mēs 

iepazīstam savu sievišķo pusi. Tas 

ir kaut kas ļoti mūsu. Atrodot savu 

partneri, mēs parādām – re, kā ir man! 

Un var būt sajūta – ja bērniņš caur 

maniem dzimumorgāniem iet labi, es 

esmu laba. Ja kaut kas nav tik labi, tad 

kaut kas ar mani kā sievieti nav kārtībā. 

Un sākas sevis tirdīšana – ko es protu un 

ko neprotu? Vai es protu dzemdēt? Vai 

es protu mīlēties? 

Man šķiet, ka sieviete fizioloģiski ir 

ieprogrammēta dzemdēt. Šis labi vai 

slikti, protu vai neprotu šabloniski ir 

pienācis klāt. Sievietēm fizioloģiski 

daba dod spēju stumt, dod spēku un 

sakārto visu hormonālo pusi tā, lai to 

varētu izdarīt. Tieši tāpat kā, lai iemīlētu 

savu bēbīti. Un šis sanāk – nesanāk 

dažkārt diemžēl nāk no cilvēkiem, kas 

dzemdībās skatās starpenē iekšā un 

saka: “spied uz maniem pirkstiem!”, 

“kakā bērnu ārā!”. Un tad: “nē, tu kakā 

nepareizi”, “tu spied nepareizi”. Šādi 

izteikumi dzemdībām drusciņ piešķir 

agresīvu toni, tādam tam nevajadzētu 

būt, un pamazām situācija dzemdību 

namos mainās.

Man bija māmiņa, kurai bija plānots 

ķeizargrieziens. Bet viss nenotika, kā 

viņa bija domājusi. Neļāva sagatavoties. 

Bērniņiem piedzimstot, viņai viņus 

pat neparādīja. Nebija iespējas pat uz 

mirkli mazuļus “apostīt”, un tas viņas 

uztverē bija vissāpīgākais. Ja bērniņš 

piedzimst, sievietei tik ļoti gribas viņu 

redzēt, sajust! Kā zvēriņam apošņāt. 

Un, ja šis mirklis tiek atņemts, sākas 

sevis šaustīšana. Sāpes bija arī par to, ka 

ar viņu nerēķinājās kā ar sievieti, kura 

laiž pasaulē bērnu. Ka viss notika bez 

emocionālas iesaistīšanās. 

Kāda mamma man stāstīja, cik ļoti 

pēc piedzīvota ķeizargrieziena viņai 

bija svarīgi piedzemdēt. Cik apņēmīgi 

viņa uz to gāja, un, jā, viņai izdevās. 

Tā ir skaista apņemšanās, tomēr mani 

nepamet sajūta, ka mēs, sievietes, 

dzīvojam ar lielu sāncensības garu – 

kura ir labāka mamma, kura labāk 

piedzemdēs un ko tik vēl ne. Man ir 

pārdomas par to, vai šādi sievietes 

pašas sev nenodara pāri, gaidot mazuli 

un gatavojoties dzemdībām, nepareizi 
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Ar dūlu, Latvijas dūlu apvienības valdes priekšsēdētāju Ingu Baburi sarunājas vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” 

vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa. 

virzot savas domas un mērķus. 

Jā, zināmu konkurenci mammu vidū var 

novērot. Piemēram, par to, kur katra 

dzemdējusi. Šobrīd zināmā “trendā” 

ir jautājums, vai tu zīdi vai nezīdi. Tiek 

vairota noskaņa: ja tu savu bērnu nezīdi, 

tu neesi laba mamma. Ja pārtrauc bērnu 

zīdīt ļoti agri pēc dzemdībām – šausmas! 

Taču šāda attieksme pret mammu, kura 

nezīda, nedrīkst būt. 

Esmu saskārusies ar mammām, 

kurām patiesi neraisās tik piena, 

cik nepieciešams, esam izdarījušas 

visu, ko varējām, un ir jādod klāt 

piena maisījums – jo bērnam ir jābūt 

paēdušam. Redzu, ka sievietes sevī ir 

ļoti vīlušās. Ka nav gana labas, jo nespēj 

zīdīt. Tad runājam par to, ka tā reizēm 

notiek. Arī man pašai ir divas dažādas 

zīdīšanas prakses – savu pirmo bērnu 

zīdīju trīs nedēļas. Tobrīd, kad biju ar 

mazuli uz rokām, man medicīnas skolā 

bija eksāmeni un izlaidums, un tā mana 

“piena bode” bija ciet. Es varēju dzert 

vai nedzert ķimeņu tējas – tur nekā 

nebija. Savukārt otru bērnu zīdīju līdz 

septiņiem mēnešiem. 

Nepārtraukti nepamet sajūta, ka 

sabiedrība sievietes grib sadalīt  

labajās un sliktajās mammās. Ā, tu 

dzemdēji pati? “Ček”. O, tu vēl zīdi? 

“Ček”. Tu zīdi līdz diviem gadiem? 

Tad mēs tevi apskaužam. Un tu vēl 

esi veģetāriete, kristiete, un tu arī vēl 

meditē? Un vēl staigā 30 dienas svārkos 

un bez veļas? 

Dieviete! 

Tu esi fenomenāla. (Abas smejamies.)

Varbūt tieši tāpēc dūla Latvijā ir kaut 

kas cits nekā citviet pasaulē. Mums tik
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Helsinkos mācībās “Spinning babies” kopā ar dūlu Zīli 

Dāvidsoni un pasniedzēju Dženiferu Volkeri.

Latvijas dūlām ir sadarbība ar Lietuvas dūlām. Lietuvas dūla 

Irēna Strazdiene (no kreisās), Lietuvas dūlu apvienības vadītāja 

Loreta Misiura un Inga Babure. 

“Man patīk gatavot! Šeit es, mācoties 

Rīgas Restorānu servisa skolā. ”

ļoti vajag kādu no malas, kurš apliecina, 

ka esi laba, forša, normāla – arī, ja tu 

dzemdē bez līguma vecmātes un zīdi 

bērnu vienu mēnesi. 

Un arī, ja tev jāatsāk strādāt, kad 

bērnam ir tikai mēnesis. Tas neatņem 

to, ka tu esi laba mamma! Jo labu 

mammu neveido tikai dzemdības un 

zīdīšanas ilgums. Tā ir mīlestība, rūpes, 

uztraukums, un tas, ka tu zini: šī mazā 

cilvēka dēļ tu ietu nāvē nedomājot. Tur 

ir tā sāls. 

Tu neesi slikta arī tad, kad pēc bērna 

piedzimšanas gribas kļūt nesavaldīgai, 

ka gribas pacelt balsi uz savu četras 

dienas veco zīdaini. Bērna ienākšana 

dzīvē ir grūta pieredze, nāk caur 

pārmaiņām. Un ne katrs ir gatavs 

mainīties. Es esmu forša sieviete, man 

karjerā ir izaugsme, esmu materiāli 

nodrošināta vai arī esmu vienkārši 

vidējā foršā Latvijas sieviete. Piedzimst 

bērns, un izrādās, ka tu vairs nevari 

aizskriet pie “druškas”, kad vien ienāk 

prātā. Kādu laiku vairs netiec uz kino, 

kad gribas, uz koncertu, uz kuru sen jau 

gribēji; iespējams, vairs nebūs tik daudz 

līdzekļu ceļošanai. 

Ballītes karalienei ir būt vieglāk nekā 

klātesošai mammai!

Jā! (Abas smejamies.)



Zīdainis | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS |    15

Mani mīlulīši, bērni – Liene un Edgars.

Dūla Inga Babure ar meitu Lieni pagājušā gada festivālā 

“Lampa”, kur Latvijas dūlu apvienībai bija diskusijas divu 

dienu garumā. 

Kad biju ar mazuli 
uz rokām, man 
medicīnas skolā 

bija eksāmeni un izlaidums, 
un tā mana “piena bode” 

bija ciet. Es varēju dzert vai 
nedzert ķimeņu 
tējas – tur nekā 

nebija.

Salīdzināšanas posts, starp citu, ievelkas 

arī instagramā. Kur izcili, ja tev ir konts, 

kurā atrādīt sevi trešajā dienā pēc 

dzemdībām vidusskolas laika džinsos. 

Par instagrama mammām reizēm 

domāju – viņām pārāk uzbrūk. 

Man bija piedzimusi pirmā meita, bijām 

ciemos – mans meituks sapucēts, ar 

baltu jūrnieka cepurīti. Man pienāca 

kāda kundzīte un teica: nuja, bet ne 

jau visa mammas dzīve ir tik skaista, 

kā šobrīd sapucētais bērniņš. Es jutos 

pārsteigta. Pat ja manā ikdienā bija 

pārgurums, negulētas naktis, dusmas 

un neizdošanās, es jutos laimīga. Ka 

manas ikdienas grūtības nemaina manu 

mātes lomas skaistumu. Un ar visām 

savām ikdienas rūpēm man bija sajūta, 

ka mana dzīve ir laimīgās mammas 

instagrama konts. Kāpēc mammām 

neļaut rotaļāties instagramā? Varbūt 

te arī parādās tā greizsirdība – kuras 

neprot tik smuki bildēt un uztaisīt tik 

smuku foto kontā, tās nu tagad runā. 

Es tev pilnīgi piekrītu. Latviešu sievietei 

gribas salīdzināt. Tev skaista kleita, 

bet man tādas nav. Mēs esam iemācīti 

vispirms pievērsties citiem, nevis 

iepazīt sevi. Vai es esmu tik slaida, 

vai man ir tāds vīrs? Un caur šo, jā, ir 

tas sāpīgais, greizsirdība, iespējams, 

skaudība. 

Man pagāja ļoti ilgs laiks, līdz sapratu, 

ka man vajag nodibināt attiecības ar sevi
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Ierādot jaundzimušā bērniņa vannošanu jaunajiem vecākiem. Ciemos pie draugiem Šveicē. 

un tad dibināt ar citiem. Ļoti ilgs laiks! 

Jaunībā tas prasīja daudz.

Feisbukā ik pa brīdim kādās grupās, 

kur tiek runāts, ko uzdāvināt 

jaundzimušajam, es bieži vien 

iesaistījos un rakstīju – uzdāviniet 

mammai laiku! Piedāvājiet viņai laiku, 

kad iziet pastaigā bez bērna, kad aiziet 

pie friziera, lai viņa var ieiet dušā, 

neklausoties, vai tur kāds neraud. Un 

tā būs labākā dāvana, nevis 12 knupji 

vai stilīgs rāpulītis. Mammai vajag 

iedot laiku. Jo realitāte no instagrama 

atšķiras.

Katram, protams, ir brīv darīt, ko un 

kā viņš grib. Ja tiek rādīta realitāte, tas 

mammām iedod gana labo sajūtu. Ja 

mamma skatās, uz kādu, kuram visu 

laiku viss sanāk, viņa var sākt grimt 

skumjās, nomāktībā, meklēt iemeslus, 

kāpēc nekas neizdodas, domās var sākt 

vainot savu bērnu.

Bet ne jau instagrama konts pie tā ir 

vainīgs! Reiz man kāds inteliģents 

vīrietis stāstīja, ka viņu negatīvi 

ietekmē feisbukā saliktās draugu 

bildes, kurās visi “mērās” ar saviem 

ceļojumiem. Tāpēc no feisbuka 

izdzēsies. Man gan šķiet, ka drīzāk jāiet 

uz savas personības attīstību, jāmeklē 

sava atbalsta persona – dūla, PEP 

mamma, psihologs – un mazāk jāmeklē 

vainīgie. Savā ziņā, iespējams, ir labi 

nonākt situācijā, kurā tev ir daudz 

jautājumu. Arī pandēmijas izraisītā 

krīze mums ir likusi daudz domāt, 

gluži kā pēcdzemdību laiks – jo arī tā ir 

zināma krīze dzīvē. 

Ja tu esi nobriedusi personība, tad, 

jā, tu rīkojies šādi – ej uz attīstību. 

Diemžēl daudzus no mums vada tieši 

“mērīšanās”. 

Mainām tematu. Kāpēc tu esi pilna laika 

dūla? Cik man zināms, pilna laika dūlu 

Latvijā nemaz nav daudz. 

Pēc pirmās izglītības esmu vecmāte, 

šajā profesijā gan neesmu strādājusi. 

Pēc tam ieguvu ekonomista, audita 

izglītību – ilgus gadus nostrādāju vienā 
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Tobrīd, kad 
sapratu, ka gribu 
pamēģināt aiziet 

no dzīves, liktenis 
mani iemeta 

atpakaļ tautas 
dejās.

uzņēmumā kā finanšu vadītāja, tad biju 

projektu vadītāja. Paralēli tam mācījos 

par dūlu un psiholoģisko konsultēšanu. 

Man tuvojās 40. Ik pa laikam domāju: 

Inga, ja tev būs palikušas dzīvot vairs 

tikai trīs minūtes, ko tu atcerēsies? Vai 

tu atcerēsies, ka tu pamēģināji būt dūla? 

Un, jā, varbūt nesanāca. Vai tā arī visu 

mūžu gribēji, bet nepamēģināji? Arī 

es baidījos, vai esmu gana laba – gana 

laba, lai būtu dūla. Es sev devu divus 

gadus, lai saprastu, vai man tas patīk vai 

nepatīk. 

Apsēdāmies ar vīru, lai apspriestu, kā 

tas būs, ja reāli kādu laiku dzīvosim 

ar vienu algu. Nospriedām: nekas – 

izdzīvosim, un vīrs ļāva man šo pieredzi 

iegūt. Līdz es kļuvu par pilna laika 

dūlu, man bija 4–7 dzemdības gadā. 

Bet tad nāca klāt nodarbību vadīšana, 

sāka atgriezties ģimenes, kas ar mani 

sagaidīja pirmo un nu gaidīja otro 

bērniņu. Parādījās mammas, kurām 

esmu ieteikta. Secināju: jā, laikam 

tas tomēr ir mans! Gan grūtniecība 

un dzemdības, gan pēcdzemdības un 

zīdīšana.

Arī tev esmu pateicīga, ka man noticēji 

un varu “Skolā Mammām un Tētiem” 

vadīt nodarbības. Tas iedeva vēl vienu 

ķieģelīti tam, ka es varu.

Pareizos cilvēkus dzīvē var satikt tad, 

kad tu tam esi gatavs. Ar šā brīža acīm 

varu teikt, ka neviena nauda nevar iedot 

tās vārdos neaprakstāmās izjūtas, kas 

rodas pēc kopīgi pavadītas grūtniecības, 

dzemdībām un pēcdzemdību perioda 

un kad redzi: sieviete ir gandarīta un 

bēbītis ir foršs. 

Vienu reizi sievietei dūlošanu esmu 

atteikusi. Sapratu, ka tas, ko viņa 

stāsta, nerezonē ar mani. Arī tad, kad 

uz pirmo tikšanos pie manis atnāk 

mamma, es iesaku aiziet pie vēl vismaz 

vienas vai divām dūlām, lai mamma 

var saprast, vai tiešām es esmu tā, kura 

viņai der. 

Jo dūlošana ir tuvs un personisks laiks.

Jā. Sievietei jāiedod tiesības izvēlēties, 

un es nejūtos aizvainota, ja tomēr mani 

neizvēlas. 

Bet vienalga dūlu profesija Latvijā 

aizvien nav tik populāra, pieprasīta un 

ienesīga, kā to varētu gribēt. 

Tev pilnīga taisnība. Bieži vien 

cilvēkiem arī šķiet, ka dūlu 

pakalpojums ir dārgs. Lai gan tās dūlas, 

kas ir apmācībā, reizēm strādā tikai 

par ceļa izdevumiem. Nesen man bija 

vajadzīgs trauku mašīnai mainīt šļūteni. 

Izsaukums vien maksāja 30 eiro, klāt 

nāca darba stundas, detaļas. Kopumā 

samaksājām aptuveni 230 eiro, lai 

netīrais ūdens aizietu kanalizācijā. 

Maksāt par ko tādu liekas pašsaprotami. 

Turpretī, ja dūla paprasa 230 eiro par 

konsultāciju sesiju, personisku un 

ilgstošu kontaktu, dažkārt tiek pateikts, 

ka tas ir dārgi. Tad kas ir mūsu vērtības? 

Vai emocionālā un psiholoģiskā 

veselība, labsajūta ir mūsu vērtība? 

Dūlošanas cenu veido mācību maksas 

cena. Laiks, ko veltām sievietei. 

Transporta izdevumi. Nedēļa pirms un 

pēc dzemdībām pilnībā tiek pakārtotas 

sievietei. Pēc tam arī dūlai pašai ir 

jāatgūstas. Un, lai saglabātu savu 

profesionalitāti, jāturpina mācīties. 

Vai tev ir kādi novērojumi, kā topošie 

un jaunie vecāki ir jutušies pandēmijas 

laika ārkārtējā situācijā? 

Jaunajiem vecākiem ir gājis ļoti labi! 

Jo – tēti bija mājās! Šajā laikā lielākie 

ieguvēji, manuprāt, bija tieši jaunie 

vecāki. Pēcdzemdību laikā nedrīkstēja 

pie jaunajiem nākt vecās omes un opji, 

kuriem tik ļoti patīk jaunajiem mācīt, 

kā ir “pareizi”. Šis laiks bija izcils! Ir 

tik forši, ka tētis ir mājās, ir pagatavojis 

mammai ēst, var iesaistīties. Ejot pie 

šiem pāriem, novēroju – tētis runā 

pat vairāk nekā mamma! Viņam ir 

bijis laiks būt klātesošam, nevis viņš ir 

bijis spiests strādāt un strādāt, pelnīt 

un pelnīt. Jaunās mammas un tēti šo 

laiku ir pavadījuši, nesteidzīgi vērojot 

savus bērnus un baudot kopā būšanu. 

Piemēram, kad pārrunājām, kā izskatās 

viņu jaundzimušais bērniņš, kāds tētis 

paziņoja: “Man šķiet, ka manam tēvam 

arī bija tādas ausis!” 

Tētim beidzot bija iedots laiks. Ar  

10 dienām, kas šobrīd tēviem atvēlētas, 

ir par maz – pēc dzemdībām viņiem 

vajadzētu brīvu vismaz mēnesi. Lai 

varētu apmīļot, apbrīnot jauno mammu, 

iedot laiku, lai var sajust, cik lielu darbu 

ir izdarījusi sieviete, cik brīnišķīgs bērns 

viņiem ir piedzimis. 

Re, kā izrādās! Un tā ir tiesa – dažkārt 

nespējam vecvecākiem pateikt: nē, 

tagad nevēlamies raudzības. Vai arī 

jaunajiem vecākiem pārāk drīz pēc 

dzemdībām gribas kaut kur skriet 

ārpus mājas. Izklausās, ka piespiedu
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Manā sapņu 
pasaulē es gribētu, 

lai katrā Latvijas 
pilsētā ir dūlu telpa, kur 
sievietes, mammas, arī 
pusaudzes var atnākt 

parunāties. Par dažādiem 
tematiem, arī zaudētiem 
bērniņiem. Arī 
par seksuālu 
vardarbību.

kārtā jaunie vecāki ir bijuši ielikti 

ideālajā vecāku situācijā. 

Jā, vienreizīgi! 

Pastāsti vēl par tēviem! Cik ļoti viņiem 

vajag dūlu?

Reizēm tētim dūlu vajag pat vairāk nekā 

mammai. Joprojām Latvijas vīrietim 

šķiet, ka viņam ir jābūt stipram, visu 

varošam un veiksmīgam. Tas, kas 

mainās un kas man ļoti patīk, – tēti 

arvien vairāk iesaistās būšanā par tēti. 

Nianse, kas diemžēl vēl pastāv, – 

joprojām ir tēvi, kas uz pirmsdzemdību 

nodarbībām ir “līdzi paņemtie” tēti. 

Savā galvā tad kādreiz nodomāju, ka 

gribētos šīm mammām ieteikt, lai 

paskatās “Dulas.lv” – ka, iespējams, 

dūlas sniegtais atbalsts šajā gadījumā 

būs nozīmīgāks. Jo visiem tētiem 

obligāti nav jāiet līdzi uz dzemdībām, 

visiem nav jābūt vienādiem. Esmu 

redzējusi, ka tētis dzemdībās sēž stūrī 

un spēlē Candy Crash. Iespējams, 

mammu tas apmierina un viņa ar 

to rēķinās. Bet tikpat iespējams, ka 

dzemdības viņa atcerēsies ar vilšanās 

izjūtu, jo reāli tētis nav bijis pieslēdzies, 

nav sniedzis atbalstu.

Kā tev šķiet, par ko liecina tas, ka tēvi 

dzemdību laikā “sēž telefonā”?

Mums katram ir bijusi sava bērnība, 

savi pusaudžu gadi un pieredze, sava 

ģimene. Augot esam skatījušies uz savu 

mammu un tēti un gribot negribot 

šo modeli paņēmuši līdzi. Un reizēm 

modeļi ir tādi, ar kuriem, iespējams, 

ir grūti izveidoties par vīrieti, kurš 

radikāli atšķiras no sava tēva. Var būt 

kāds notikums, kas palīdz saskatīt, ka 

vīrieši var būt citādi, – dzīvē blakus ir 

bijis lielisks treneris, skolotājs, citādāks 

vīrietis, nekā ir bijis paša tēvs, un 

kurš ir parādījis, ka vīrietim ir brīv 

kļūdīties, brīv just, ka obligāti nav jābūt 

vadošajam uzņēmumā, ka var būt arī 

kolosāls tramvaja vadītājs. 

Jāpavērtē arī... kāpēc mums tas bērns 

ir? Vai bērns mums radās tāpēc, ka 

mēs bijām 12 gadus kopā un visi mums 

prasīja, kad mēs apprecēsimies un kad 

mums būs bērni? Tāpēc, ka vecvecāki 

nelika mierā? Vai varbūt sieva pēkšņi 

palika stāvoklī un es kā vīrietis to nemaz 

negribēju? Kā un cik daudz vīrietis ir 

piedalījies lēmuma pieņemšanā par to, 

ka arī viņš tagad grib bērnu? 

Bet varbūt vīrietis telefonā “noslēpjas”, 

jo ir grūti izturēt savas emocijas, grūti 

izturēt, ka otram blakus sāp?

Jā, arī tā var būt. Vīriešiem patiesi 

prāts ir būvēts citādi; viņi parasti domā 

racionālāk un praktiskāk. Ja, redzot 
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savu tuvāko cilvēku sāpēs, vīrietim nav zināms reglaments, 

kā rīkoties, viņa “mātes plate” var nobrukt. 

Policisti man ir stāstījuši, ka brīdī, kad bērniņš dzimst, viņi no 

dzemdību zāles ir gājuši ārā, jo nespēj izturēt. Krīzes situācijā 

darbā policistiem ir zināmi reglamenti, pēc kuriem jārīkojas, 

bet nu vairs nekā nav. Un tieši to viņi arī saka: “Es nespēju to 

sajūtu izturēt, man vajadzēja mukt prom.” 

Ir ļoti labi, ja pāris par šādām lietām runā. Ja runā par to, vai 

tētim ir vai nav jāpiedalās dzemdībās. Lai nav situācijas, kurā 

sieviete pavēl ierasties: “Žani, tu nāksi man līdzi!”. Rezultātā 

Žanim no uztraukuma paceļas 40 grādu temperatūra, un 

sieviete dzemdībās paliek viena. Jo agrāk par šo jautājumu 

runā, jo agrāk var saprast, kāpēc vīrietis nevēlas piedalīties 

(vai varbūt sieviete nevēlas, ka piedalās vīrietis), un varbūt 

tieši sarunās vīrietis atrod tam cēloni, un tas ir ļoti daudz. 

Tāpat var vienoties, cik ilgi dzemdībās būt ar sievu – varbūt 

visu dzemdību laiku pavadīs kopā ar sievu, bet uz izstumšanas 

periodu izies no dzemdību telpas. Ir svarīgi, ka šādas lietas ir 

izrunātas un nav lieku gaidu. Jo, ja gaidas nepiepildās, seko 

vilšanās. Savukārt vilšanās var radīt dusmas. 

Lai līdz tam nonāktu, ir jābūt zināmai attiecību kultūrai, 

mīļošanai, pieņemšanai. Ka attiecībās var sākt runāt un otra 

puse nepārmet. Attiecības ir tādas, kurās viens otram var 

uzticēties. Arī, piemēram, ja sieviete ir piedzīvojusi seksuālu 

vardarbību, viņa vīram to var uzticēt, vīrs ieklausās. Šādas 

lietas uzklausot, citkārt var saprast, kāpēc otrs rīkojas tā un 

ne citādi. Lai otram ko tādu atklātu, ir jābūt lielai uzticībai – 

ka pretī nesaņems asu reakciju.

“Skolā Mammām un Tētiem” tu vadi arī atbalsta grupas 

pēcdzemdību depresijas profilaksei. Vai arī tu pati personīgi 

esi saskārusies ar sarežģītu pēcdzemdību periodu?

Kad es grasījos doties prom no algota darba, “Debesmannas” 

mājaslapā bija aicinājums atsaukties vadīt šādas grupas. Iveta 

Parravani un Diāna Zande, kuras darbojas “Debesmannā”, 

mani pieņēma. Bet tad zināmu apsvērumu dēļ nodarbības tur 

vairs nevarēja notikt. Tā nu es priecājos, ka tu pieņēmi mūs 

šeit, “Skolā Mammām un Tētiem”, un grupa var turpināties. 

Ir mammas, kuras saka: šīs grupas apmeklējums ir labākais, 

kas ar mani šajā nedēļā ir noticis! Mammas šeit nāk ar 

bērniem un jūtas pieņemtas. Satikšanās bieži vien ir par 

“normālības” atgūšanu – stāstot viņas saprot, ka arī citas ir 

līdzīgi jutušās, ka viņas nav vienas. Un tad viņas saka: es



20  |  Zīdainis | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS

Iepazīsti speciālistu

tik ilgi meklēju šādu grupu! Vietu, kur 

justies labai, “normālai” tādai, kāda es 

esmu. 

Vai man pašai ir bijušas kādas 

pēcdzemdību sajūtas? Nemācēšu teikt, 

vai tas bija saistīts ar pēcdzemdībām, 

bet nomāktības brīži – jā, tādi ir bijuši. 

Ļoti izteikti bija, kad šķīros ar pirmo 

vīru. Tad bija sajūta: kāpēc es? Kāpēc 

šis notiek ar mani? Kur tad mana 

laulība ar skaistu apprecēšanos un 

laimīgu dzīvi līdz mūža galam? Tad 

man bija domas: kā tad būtu, ja es, 

braucot mašīnā, nenobremzētu? Tajā 

brīdī absolūti nav domas par to, ka tu 

esi mamma un tev vajadzētu padomāt 

par bērnu. Tajā brīdī tu pataisi visu 

melnāku, nekā ir, neredzi, ka arī rīt 

būs saule. Tobrīd, kad sapratu, ka gribu 

pamēģināt aiziet no dzīves, liktenis 

mani iemeta atpakaļ tautas dejās. Ļoti 

ilgi biju dejojusi tautiskās dejas un līdz 

ar bērna gaidīšanu no tām aizgājusi. 

Bet te piezvanīja mana deju skolotāja 

un vaicāja, vai nevēlos nākt atpakaļ. 

Un es biju atpakaļ fiziskā kustībā, 

kas ļoti palīdz nomāktības gadījumā, 

atpakaļ pie saviem draugiem, kur esmu 

pieņemta. Ņēmu līdzi meitu Lieni, 

kura izauga mūsu kolektīvā. Ar šo es 

bezsāpīgi varēju atgriezties normālā 

prāta stāvoklī. 

Katrai no mums ir grūtie, melnie brīži, 

kad liekas – es pati nevaru ar to tikt 

galā. 

Par atbalstošajām profesijām mēdz 

teikt, ka tās izvēlas cilvēki, kuri ar šo 

paši sevī ko grib atrisināt. Vai tas ir arī 

par tevi?

Es esmu izaugusi mediķu ģimenē. 

Mamma ir ārsts un mani audzināja 

viena. Kad viņa gāja uz dežūru, arī es 

gāju uz nodaļu – ar baltu halātiņu un 

cepurīti. Tas bija Valmierā. Būšana 

mediķu sabiedrībā man bija organiska. 

Man ļoti patika iet līdzi uz nakts 

dežūrām, un māsiņas man ļāva kārtot 

medikamentus. Es pat zināju, kam kas 

domāts. Man ļoti patika tā vide! Kad biju 

maza, es teicu, ka būšu sieviešu ārste. 

Man nebija ne jausmas, ko tā dara, bet 

man tas šķita burvīgi. Visu laiku esmu 

bijusi saistīta ar medicīnu; 15 gadus 

esmu bijusi finanšu vadītāja medicīnas 

iestādē. Un, pateicoties manai ķīmijas 

skolotājai, kura trīs gadus man stāstīja: 

Vecāku organizācijas 

Mammamuntetiem.lv 

vadītāja Inga Akmentiņa-

Smildziņa ar Ingu 

Baburi apspriež to, vai 

un kādu ietekmi uz 

jaunajām māmiņām 

atstāj instagrama 

mammu ieraksti. Vai 

viņām jājūtas slikti, 

ja kāda jaunā māmiņa 

grimst grūtsirdībā par 

to, ka viņas ikdiena 

galīgi neizskatās pēc 

instagrama bildes?



“Inga, ar tavām zināšanām ķīmijā medicīnas akadēmijā tev 

nav ko darīt!”, pēc 12. klases es pat nemēģināju tajā iestāties. 

Pieņēmu, ka tas plauktiņš nav mans. 

Aizgāju mācīties par vecmāti. Kad bija dežūras un prakses 

dzemdību namā, man nenormāli patika! Vēroju: sievietes 

ginekoloģes ir ļoti koptas, ļoti ieturētas, ļoti sievišķīgas. Es 

gribēju tur piederēt! Absolvēju skolu, un man piedzima meita 

Liene. Bija jāsāk strādāt, un tolaik valstī sākās krīze – 1996.–

1997. gads –, es šķīros un meklēju darbu, kur varu nopelnīt 

vairāk, lai viena uzturētu bērnu. Domāju, kā mēs abas varam 

izdzīvot. Atradu – iestājos ekonomistos, vienlaikus sāku 

strādāt. 

Un dūlas mani ir atgriezušas pasaulē, kas man tik ļoti patīk. 

Jau ilgu, ilgu laiku! 

Es pati neesmu piedzīvojusi dzemdības – man ir bijuši divi 

ķeizargriezieni. Tā nebija mana izvēle. Kad dzima mans 

pirmais bērns, lai gan mācījos vecmātēs, man bija ļoti maza 

saprašana, kas tas vispār ir. Jo, medskolā studējot, dzemdības 

pirmo reizi redzējām, mācoties otrā kursa otrajā semestrī. 

Tolaik bērni dzima ļoti maz. Aizgājām uz dežūru Rīgas 

Dzemdību namā, un nakts laikā nevienas dzemdības! Nebija 

pieprasījuma pēc profesijas, vecmātes pat strādāja tur par 

apkopējām, lai tikai paliktu šajā vidē. 

Kāda ir tava prognoze attiecībā uz dūlu pieprasījumu Latvijā 

turpmāk?

Manā sapņu pasaulē gribētu, lai trešdaļai, pusei mammu ir 

katrai sava dūla. Un tas nenozīmē, ka dūlai obligāti jāpiedalās 

dzemdībās. 

Es gribētu, lai katrā vecmāšu un ginekologu praksē būtu 

kontakti vismaz divām trim dūlām, lai sievietei tiktu 

piedāvāta šāda iespēja – dūlas atbalsts. Un ka pēcdzemdību 

laiks ir tas, kurā dūla mammai ir obligāti klātesoša. Lai katrā 

Latvijas pilsētā ir dūlu telpa, kur sievietes, mammas, arī 

pusaudzes var atnākt parunāties. Par dažādiem tematiem, 

arī zaudētiem bērniņiem. Arī par seksuālu vardarbību. Dūla 

kā pirmās pieturas palīdzība, kas nevērtētu, netiesātu. Lai ir 

vieta, kur sieviete var atnākt padalīties, tiktu uzklausīta. 

Gribētos, lai dūlas atbalsts ir pieejams visā Latvijā – sieviete 

sievietei. 

Realitātē ceru, ka tuvākā nākotnē izdosies akreditēt dūlu 

programmu, izdosies cieša sadarbība ar Veselības ministriju. 

Lai, piemēram, reģionos dūlu var piesaistīt sociālais dienests.



Atbild dūla
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JAUTĀJUMS: Vai un kādas tējas ir 

izmantojamas grūtniecības pirmajos 

mēnešos, ja regulāri ir slikta dūša?

ATBILD dūla, vecmāte apmācībā LINDA 

VĪTUMA: 

Uztura rekomendācijas: 

• iespēju robežās izvairīties no sliktas 

dūšas pastiprinātājiem (trigeriem);

DŪLAS ATBILD 
UZ MAMMU 

JAUTĀJUMIEM

Dūla ir topošās un jaunās mammas atbalsta persona 
(starp citu, arī tētu!), kura vecākiem var palīdzēt arī atrast 
atbildes uz viņus interesējošiem jautājumiem. Uz mammu 
jautājumiem atbild dzemdību dūla Jana Biezā, dūla Sanita 

Bergmane un dūla, vecmāte apmācībā Linda Vītuma. 

• nebadoties – ēst mazas porcijas un bieži:

- daudz olbaltumvielu, uzkodas ar zemu 

tauku saturu;

- krekeri, sāļie cepumiņi, pasta, cepti 

kartupeļi vai citi maigi, nedaudz sāļi 

ēdieni;

- gāzēts ūdens, ar citrona vai laima 

garšu, ingvera dzērieni, viegli sāļš 

dzidrs buljons.

Papildus tiek rekomendēta B6 vitamīna 

uzņemšana (10 vai 25 mg 3 x dienā). Par 

devu un biežumu lūgums konsultēties 

ar savu aprūpes sniedzēju.

Ārstniecības augi: 

• ingvera sakne – līdz pat 1 g dienā vai  

10 piles ingvera ekstrakta, atšķaidīta 

ar ūdeni attiecībā 1 : 2. Var lietot līdz 

pat 9 reizēm dienā; 

• piparmētra, pienenes sakne, 

kumelīte – kā tējas var dzert visas 

dienas garumā nelieliem malkiem;

• ja rīta nelabums turpinās arī 

2. grūtniecības trimestrī, var palīdzēt 

aveņu lapas;



• sliktas dūšas mazināšanai papildus var 

izmantot piparmētru ēterisko eļļu. 

[1, 2]

JAUTĀJUMS: Vai šausmu filmu 

skatīšanās grūtniecības laikā varētu 

kaut kā ietekmēt bērnu?

ATBILD dūla JANA BIEZĀ: Gaidot 

bērniņu, sieviete nereti saskaras ar 

dažādiem jautājumiem par to, ko 

drīkst vai nedrīkst gaidību laikā. Nereti 

aizliegumi ir vien mīti, bet vai ieteikums 

neskatīties šausmu filmas ir pamatots? 

Šausmu filmu skatīšanās lielākajai daļai 

cilvēku var izraisīt emociju svārstības, 

kā arī paaugstināt stresa līmeni. Tieši 

šis iemesls ir galvenais, kāpēc topošajai 

māmiņai nebūtu ieteicams skatīties šāda 

žanra filmas. Ja topošā māmiņa izjūt 

stresu, palielinās hormona kortizola 

līmenis asinīs, un ir pierādīts, ka līdz 

ar to arī mazuļa stresa līmenis pieaug. 

Bērni uz stresu reaģē dažādi: vieni kļūst 

krietni aktīvāki, turpretī citi – mierīgāki. 

Pēc apmēram 24 grūtniecības nedēļām 

mazuļa maņu orgāni sāk attīstīties. No šī 

aspekta raugoties, pēkšņi skaļi trokšņi 

filmas laikā var bērnu sabiedēt. 

Novēlu topošajai māmiņai izvairīties 

no situācijām, kas rada stresu, un 

vairāk piedzīvot priekpilnus mirkļus – 

endorfīni un citi laimes hormoni plūst 

pie bērniņa, tiklīdz mamma ir laimīga 

un atslābinājusies! [3]

 

JAUTĀJUMS: Gaidu trešo bērniņu. Ir 

sajūta, ka kājas ir smagas. Ko varu darīt 

lietas labā?

ATBILD dūla JANA BIEZĀ: Sveika! 

Sveicu Tevi ar bērniņa gaidībām! Šo 

jautājumu izlasot, neviļus prātā nāk 

teiciens “uz grūtām kājām”! Ne velti 

radies šāds apzīmējums gaidību laikam. 

Viens no hormoniem, kas mainās 

grūtniecības laikā, ir progesterons. 

Tā līmenis paaugstinās, un tā ietekmē 

atslābst muskuļi. Vēnu sieniņas, kas 

galvenokārt sastāv no saistaudiem, 

kļūst vājākas, vieglāk iestiepjas un 

zaudē tonusu. Venozajai sistēmai 

papildu slodzi sagādā arī grūtniecības 

laikā palielinātais cirkulējošo asiņu 

daudzums. Dzemdei augot, tiek 

apgrūtināta venozo asiņu attece iegurnī, 

kas nereti rada kāju vēnu maisveida 

paplašinājumu veidošanos. Iespējams, 

ka “smago kāju sajūta” ir signāls par 

kāju vēnu slimību. Tamdēļ visdrošāk 

būtu, ja vari rast iespēju pieteikties pie 

flebologa uz konsultāciju – tas var dot 

atbildes un sirdsmieru. Esi vesela!

JAUTĀJUMS: Vai ir kādi ēdieni, kurus 

iesaka ēst dzemdību dienā, lai vairotu 

spēkus? Piemēram, šokolāde, rieksti?

ATBILD dūla SANITA BERMANE: Ja 

vien ir apetīte, tad droši dzemdību 

dienā var ēst to, kas dod enerģiju un 

spēku arī ikdienā. Kas ir tas, kas pašai 

garšo? No kādiem ēdieniem jūti spēku 

pieplūdumu, nevis nogurumu un 

gurdenumu? Augļi? Kaut kas salds? 

Noteikti vari sagatavot enerģijas 

batoniņus ar riekstiem, sēkliņām un 

medu. Vai melno šokolādi, ko uzēst 

starp kontrakcijām, lai papildinātu 

savas enerģijas rezerves.

Ja tomēr izrādīsies, ka dzemdībās 

nejūti apetīti, tad pēc dzemdībām gan, 

visticamāk, būsi priecīga par iepriekš 

sagatavotajām uzkodām, jo ķermenis 

prasīs sevi atalgot par brīnišķīgo darbu, 

ko būs paveicis.

JAUTĀJUMS: Kā dūla var atbalstīt 

sievieti un ģimeni ķeizargrieziena  

laikā un pēc tā? 

ATBILD dūla SANITA BERGMANE: Dūla 

ģimenei ķeizargrieziena operācijas laikā un 

pēc tās var būt noderīga vairākos veidos. 

Informatīvi. Pastāstīt un izskaidrot, kas 

notiek ķeizargrieziena laikā. Zināmais 

sagādā mazāk trauksmes un baiļu nekā 

nezināmais. 

Palīdzēt organizēt “āda-āda” kontaktu, 

kolīdz tas ir iespējams. Šis kontakts ir 

ārkārtīgi svarīgs piesaistes izveidošanai, 

kā arī kopējai fiziskai un emocionālai 

sievietes un bērniņa labsajūtai. 

Atbalstīt un palīdzēt uzsākt zīdīšanu. 

Tā kā pirmo dienu pēc ķeizargrieziena 

sieviete nav spējīga staigāt, tad dūla 

var padot un palīdzēt pielikt pie krūts 

mazuli.

Palīdzēt fiziski sievietei pēc 

ķeizargrieziena operācijas. Pirmās 

dienas pēc operācijas tiešām var 

būt fiziski grūtas, kad palīdzība 

nepieciešama staigājot, apmeklējot 

tualeti, mazgājoties, aprūpējot 

bērniņu. 

Atbalstot sievieti un ģimeni emocionāli 

un uzklausot, tādējādi ļaujot sievietei 

justies pieņemtai un saprastai ar tām 

domām un sajūtām, kādas viņa tobrīd 

piedzīvo. 

Iemūžināt pirmos bēbīša dzīves 

mirkļus šaipus puncim un satikšanos ar 

vecākiem gan foto, gan video veidā. 

Arī tad, ja sievietei paredzēta plānota 

ķeizargrieziena operācija, dūla var 

lieliski palīdzēt sagatavoties šim 

notikumam. Kā tieši? 

Pārrunājot sievietes emocijas par 

to, pastāstot, kā notiek šāda veida 

dzemdības, kā arī, iespējams, kopīgi 

noskatoties kādu ķeizargrieziena 

video. Tāpat var laicīgi sagatavot plānu 

pirmajam laikam pēc operācijas. 
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Autore: SIGITA ĀBOLTIŅA

Pārmaiņas ir 
neizbēgamas
Lai cik kopta un skaista būtu tava 

āda, grūtniecības laikā notiekošās 

krasās hormonu svārstības var 

pārvērst to līdz nepazīšanai. Par 

laimi, itin bieži arī pozitīvā nozīmē. 

Piemēram, tieši gaidību laikā nereti 

izzūd pinnes, taukaina āda kļūst 

normāla vai pat sausa. Taču notiek arī 

ne tik pozitīvas pārmaiņas uz ādas. 

ARĪ TAVA ĀDA 
“GAIDA” BĒRNIŅU!

Jā, skaistajā gaidību laikā 
grūts top un pārmaiņas 

piedzīvo viss organisms, 
tostarp arī āda. Kādai 

beidzot ir iespēja tikt vaļā 
no mūžīgajām pinnēm, 

savukārt cita gluži otrādi – 
ir spiesta saskarties 

ar nepatīkamām ādas 
pārmaiņām. Kā palīdzēt 

savai ādai justies labi 
mazuļa gaidīšanas laikā, 

stāsta ārste kosmetoloģe, 
dermatoveneroloģe 

Ināra Stepanova.
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Ārste Ināra Stepanova gan mierina, 

ka lielākoties visas ādas izmaiņas, 

kuras rodas grūtniecības laikā, 

pēc bērna piedzimšanas izzūd un 

sieviete atkal atgūst savu iepriekšējo 

izskatu – ar dažiem izņēmumiem. 

“Visbiežāk paliekošas sekas uz ādas 

atstāj brūnie ādas pigmenti un strijas,” 

saka speciāliste, “taču mūsdienās arī 

šīs problēmas ir risināmas.” Ināra 

Stepanova norāda, ka ādai ļoti palīdz tās 

pareiza kopšana grūtniecības laikā – arī 

šāda veida rūpes var novērst nevēlamas 

un paliekošas sekas.

ādas plīsumiem, kas visbiežāk rodas 

vēdera, gūžu, krūšu un augšstilbu ādā. 

Striju veidošanos lielā mērā nosaka 

gēni – cik izturīga, elastīga ir āda, 

taču ne mazāka loma ir arī rūpēm 

par ādu. Nepaļaujies uz “labajiem 

gēniem ģimenē” un drošībai jau laikus 

problemātiskās zonas iezied ar speciālu 

pretstriju līdzekli, kura sastāvā ir A un 

E vitamīni. Šo līdzekļu klāsts ir plašs, 

izvēlies sev tīkamāko un atceries, ka 

tos uzklāj taisnām kustībām virzienā 

uz augšu. Vēl ādai patiks, bet strijām ne 

kontrastduša.

…uzrodas brūnie plankumi jeb 

grūtniecības “maska”. Risks iedzīvoties 

pigmenta plankumos pieres un acu 

rajonā visbiežāk ir tumsnējas ādas 

īpašniecēm pēc 30 gadu vecuma. 

Lielākoties tie izzūd drīz pēc tam, 

kad tiek pārtraukta zīdīšana, taču 

atsevišķos gadījumos var arī saglabāties. 

Pigmentācijas rašanos uz ādas lielā 

mērā veicina saule, tāpēc grūtniecības 

laikā vēlams izvairīties no tiešiem 

saules stariem, kā arī saulainā dienā 

laukā doties tikai ar uzklātu saules 

aizsargkrēmu, kam uz iepakojuma 

norādīts SPF 50+. Jā, pat rudenī un 

ziemā.

…āda kļūst sausa. Kraso hormonālo 

izmaiņu dēļ tauku un sviedru dziedzeru 

darbība var kļūt gan aktīvāka, gan 

arī samazināties. Visbiežāk topošās 

māmiņas sūdzas par otro gadījumu, kas 

nozīmē, ka nenotiek pietiekama ādas 

dabiskā ieeļļošana un tā kļūst pārlieku 

Biežākās 
ādas izmaiņas 
grūtniecēm:

• strijas;

• pigmenta plankumi;

• jutīga, sausa un niezoša āda;

• pinnes;

• spīdīgi un sārti vaigi.

Ārste uzsver – neviena no minētajām 

ādas izmaiņām nav kaitīga ne 

gaidāmajam bērnam, ne pašai mammai, 

taču, ja kāda no tām sievieti dara bažīgu, 

labāk doties pie speciālista: “Īpaši, 

ja āda pastiprināti niez vai parādījies 

kāds atsevišķs veidojums, varbūt kāda 

dzimumzīme nu visu laiku kņudina. Lai 

kādas būtu izmaiņas uz ādas, ja tās neļauj 

mierīgi gulēt topošajai māmiņai, labāk 

konsultēties ar speciālistu vai vismaz ar 

savu ginekologu.”

Ko darīt, ja…

…parādās strijas. Sarkanīgas vai 

vieglākos gadījumos – bālganas 

līnijveida rētas faktiski var saukt par 

sausa. “Skaidrs, ka šādos gadījumos 

ir ļoti svarīgi ādu mitrināt, lietojot 

speciālus dienas un nakts krēmus,” 

saka Ināra Stepanova. Vislabāk, ja tie ir 

bez parabēniem, krāsvielām un citiem 

sintētiskiem piemaisījumiem, kas arī 

var radīt ādas kairinājumu grūtniecības 

laikā. Savukārt apēsta zivju, linsēklu 

vai naktssveces eļļa, kas satur 

nepiesātinātās taukskābes, palīdzēs 

uzturēt mitrumu no iekšpuses.

…rodas pinnes. Oficiāli šādu likstu 

sauc par grūtniecības akni, un tā var 

uzrasties pat tad, ja pirms gaidībām 

āda bijusi ideālā stāvoklī. Turklāt 

parasti pinnes parādās jau grūtniecības 

sākumā un var būt ne tikai uz sejas, bet 

arī dekoltē zonā un uz muguras, kur 

tauku dziedzeri ir lielāki nekā citviet 

ādā. Ināra Stepanova gan mierina, ka 

lielākoties tikpat naski kā uzradušās 

pinnes pēc grūtniecības arī pazūd. Bet, 

kamēr problēma aktuāla, esi saudzīga 

pret savu ādu. Nemeties pie spoguļa 

spaidīt pumpas, bet ļoti rūpīgi, maigi 

un regulāri attīri ādu ar speciālu losjonu 

vai micelāro ūdeni, kas paredzēti 

taukainai, problemātiskai ādai, un 

noteikti neaizej gulēt ar kosmētiku 

uz sejas. Atļauts arī izmantot mālu 

maskas, un nepieciešamības gadījumā 

vari lietot mitrinošu (bet ne barojošu) 

krēmu. Jāteic, neko citu grūtniecības 

laikā darīt nevar, jo pinnes ārstē ar 

līdzekļiem, kuru sastāvā esošās vielas 

var kaitēt punčiemītnieka veselībai, 

taču nepieciešamības gadījumā ārsts

Divas vai pat trīs reizes nedēļā vari palutināt 
savu ādu ar mālu masku, kas ir dabīga 
un neradīs papildu risku iedzīvoties vēl 

kādās ādas problēmās.



Skaistums un veselība

26  |  Zīdainis | SEPTEMBRIS–NOVEMBRIS

izvēlēsies tev tādus medikamentus, kas 

nekaitēs bērnam.

…vaigi ir sārti, sejas āda spīd. 

Grūtniecības laikā uzlabojas ne tikai 

asinsrite, bet aktīvāk darbojas arī 

tauku dziedzeri, kas rezultējas ar ādas 

taukainību. Tas var notikt pat tad, ja 

pirms grūtniecības āda allaž bijusi sausa. 

Ja tā noticis, dodies uz aptieku (vislabāk) 

un iegādājies kādu līdzsvarojošu 

losjonu vai speciālas taukainas sejas 

ādas kopšanai paredzētas salvetes, vai 

abus. Divas vai pat trīs reizes nedēļā 

vari palutināt savu ādu ar mālu masku, 

kas ir dabīga un neradīs papildu risku 

iedzīvoties vēl kādās ādas problēmās.

Savukārt sārtums vaigos rodas tāpēc, ka 

virspusējie asinsvadi atrodas ļoti tuvu 

ādai. Uzlabojoties asins cirkulācijai, tie 

nedaudz paplašinās un rada sārtumu. 

Arī šai likstai ir radīti speciāli krēmi un 

losjoni, kurus visdrošāk pirkt aptiekā, 

kā arī centies izvairīties no uzturēšanās 

karstās telpās un atsakies no pārlieku 

karstiem, kā arī pikantiem ēdieniem. 

Jā, pat drēgnai rudens dienai tik ļoti 

piedienīgā ingvera tēja sārtiem vaigiem 

var kaitēt, jo siltums un asums paplašina 

asinsvadus vēl vairāk.  

Citas ādas problēmas

Tā kā grūtniecības laikā sievietes 

imunitāte var būt pazemināta, šo faktu 

spēj izmantot dažādi vīrusi un infekciju 

izraisītāji. Un īpaši, ja topošā māmiņa, lai 

arī neapzinādamās, palīdz tiem vairoties. 

Bet nu par visu pēc kārtas.

 NIEZE. Šķiet, šādu grūtniecības 

“blakni” atceras teju katra sieviete. 

Kādai āda niez sausuma, citai stiepšanās 

Ar steigu pie 
ārsta,
• ja kāda no dzimumzīmēm 

aktivizējas, kļuvusi asimetriska, 

strauji aug, ir sāpīga vai pat asiņo, 

vai mainījusi krāsu;

• ja krūtī vai padusē satausti kādu 

jaunu veidojumu, krūtis kļuvušas 

izteikti asimetriskas vai no 

krūtsgala izdalās asins pilīte;

• ja uz ādas parādījies līdz šim nebijis 

veidojums, kas nav raksturīgs 

grūtniecībai, piemēram, jaunas, 

augošas dzimumzīmes.



dēļ, taču abos gadījumos parasti niez, kā latviski mēdz teikt, 

ka traks var palikt. Ko darīt? Pavisam vienkārši – regulāri 

lieto līdzekļus, kas mitrina un mīkstina ādu. Tikai retos 

gadījumos nieze tik un tā var saglabāties, taču tad pastāsti 

par to savai ārstei. Iespējams, vajadzēs papildus kontrolēt 

analīzes (glikozes, bilirubīna, aknu rādītājus) un lietot kādu 

medikamentu.

 SĒNĪŠU INFEKCIJAS. Naska vairoties ir gan vaginālā, gan 

ādas, gan nagu sēnīte. Hormonālo pārmaiņu dēļ tiek izjaukta 

maksts mikroflora, bet tad, kad paaudzies puncis, tiek 

traucēta limfas un asins cirkulācija, taču pastiprinās pēdu 

svīšana. Viss minētais dikti patīk sēnītei.

Ko darīt? Valkā elpojošu un brīvu apģērbu un apavus. Ja pēdas 

svīst tik un tā, iegādājies speciālu dezodorantu, krēmu, kas 

mazina šīs sūdzības un palīdz uzturēt pēdas sausas. Turklāt 

ķermeņa svara pieaugums ir liels pārbaudījums pēdām – var 

veidoties ādas sabiezējumi, papēži var sākt plaisāt, iespējams, 

pat uzmetas kāda varžacs vai pēdu kārpa. Citiem vārdiem 

sakot, palutini savas pēdas ar speciālu tām paredzētu barojošu 

krēmu, lai solis viegls un bez sāpēm.

ATCERIES! Grūtniecības laikā drīkst lietot TIKAI ārsta 

ieteiktus pretsēnīšu līdzekļus. Arī profilaktiskā nolūkā 

paredzētos.

 VĪRUSU INFEKCIJAS. Ja tev kaut reizi ir bijusi 

aukstumpumpa, tad zini – gaidot bērniņu, Herpes simplex 
infekcija var atmosties, turklāt daudz biežāk nekā līdz šim, 

un izpausties pat uz ārējiem dzimumorgāniem.

Ko darīt? Ja sāpīgās aukstumpumpas parādās atkal 

un atkal, noteikti pastāsti par tām savam dakterim. 

Iespējams, vajadzēs ņemt talkā kādu medikamentu, taču 

noteikti nelieto nekādus preparātus bez ārsta ziņas. Arī 

šai ligai paredzētie medikamenti, lietoti nepareizi, var 

nopietni kaitēt bērnam. Parastos līdzekļus, ko ziežam uz 

aukstumpumpām mutes vai deguna apvidū, vari izmantot, 

tikai atceries, ka vajadzīgs mazs zirnītis gela vai ziedes, ko 

uzmanīgi ar vates kociņu izsmērē uz veidojuma. Un atceries 

par “tautas līdzekļiem” – zobu pastu (ar mentolu atvēsina 

aukstumpumpu un mazina kņudēšanu, sāpīgumu); olas 

čaumalas plēvīti, kas izveido savelkošu aizsargkārtu, 

mazinot nepatīkamās sajūtas; arī ausu sērs var līdzēt 

mazināt kņudoņu.
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 SVIEDRENE. Smalkās pumpiņas 

visbiežāk izsējas ādas krokās zem 

krūtīm, augšstilbu iekšpusē un zem 

vēdera virs kaunuma kaula. Izsitumi ir 

pastiprinātas svīšanas sekas, bet dažkārt 

pie vainas ir neelpojošs apģērbs, kas 

rīvējas gar mitro ķermeni.

Ko darīt? Parasti pumpiņas nerada 

sūdzības un pazūd pašas, un tikai 

atsevišķos gadījumos tās kņudina un 

neciešami niez. Ja tā notiek, palūdz 

aptiekā kādu pretniezes krēmu, kas 

piemērots arī grūtniecēm.

Un kā ar kosmētiku?

Tā kā hormonu ietekmē mainās ādas 

stāvoklis un topošā māmiņa kļūst 

jutīgāka arī pret citām lietām, nebrīnies, 

ja pēkšņi tavas acis sāk asarot, kad 

uzklāj skropstu tušu, kas iepriekš tik 

ļoti patikusi, vai kņud lūpas no tavas 

līdz šim iecienītākās pomādes.

Alternatīva – minerālā 
kosmētika

Minerālā kosmētika ir nekas cits kā 

derīgie izrakteņi minerālieži. Vispirms 

tos attīra, tad sasmalcina, oksidē 

ar skābekli, un kosmētika gatava. 

Pigmentu pamatā ir vizla (mica), bet 

krāsu toņus iegūst no dzelzs oksīdiem. 

Cik spilgta un kāda nokrāsa tiem 

būs, atkarīgs no oksidācijas pakāpes. 

Minerālās kosmētikas sastāvā ir arī 

titāna un cinka oksīds, kas aizsargā no 

kaitīgā ultravioletā saules starojuma. 

Nekādas citas vielas minerālajā 

kosmētikā neatrast, tāpēc speciālisti 

drošu sirdi iesaka šos produktus arī 

dāmām ar jutīgu vai alerģisku ādu, ja 

veidojas pinnes vai ir citas nopietnas 

ādas slimības, grūtniecēm un arī 

pavisam jaunām meitenēm, kad gribas 

sapucēties uz balli. 

Minerālkosmētika neveicina poru 

nosprostošanos, āda elpo, to uzklājot, 

nerodas plankumi, jo minerāli paši 

saplūst un veido viendabīgu, līdzenu 

klājumu, un minerālu sastāvā esošais 

cinks nodrošina normālas ādas 

Nelieto 
kosmētiku, 
kas satur:
• salicilskābi (parasti kosmētiskajos 

līdzekļos problemātiskas ādas 

kopšanai);

• parabēnus (konservanti, kas bieži 

izraisa alerģiskas reakcijas);

• retinolu (lielas A vitamīna devas 

var kaitēt punčiemītniekam, jo 

arī pretstriju līdzekļi to satur);

• nātrija lauret/laurilsulfātus (var 

kairināt ādu, acis un kaitēt 

gaidāmajam bērnam);

• ftalātus (var radīt nopietnas 

problēmas mazulim).

Pat drēgnai 
rudens dienai 

tik ļoti piedienīgā 
ingvera tēja 

sārtiem vaigiem 
var kaitēt.



dziedzeru funkcijas. Citiem vārdiem sakot, problemātisku 

ādu arī mazliet ārstē un kopumā rada labas sajūtas. Turklāt 

minerālajai kosmētikai ir ilgs derīguma termiņš, ja vien tā 

nav sajaukta ar krēmu vai kādu citu līdzekli.

Āda apkures sezonā  

Vai esi pamanījusi, ka ziemā biežāk gribas uzziest kādu 

mitrinošu vai pat barojošu krēmu? Un kur nu vēl tad, ja esi 

gaidībās, kā dēļ āda kļuvusi sausāka. Lai tai palīdzētu un 

āda neizžūtu ļoti, ļoti, daktere Ināra Stepanova iesaka dažus 

profilaktiskus, bet vienkāršus pasākumus.

Izmēri mitrumu telpā (nopērkams termometrs kopā ar 

higrometru) – normāli, ja tas svārstās no 50 līdz 70 procen-

tiem. Apkures sezonā parasti gaiss telpās ir sauss. Lai to 

novērstu, regulāri vēdini telpas, ja vien iespējams, apkures 

radiatoru noregulē uz vēsāku režīmu, var izmantot labu gaisa 

mitrinātāju, kā arī regulāri uzkop telpas ar mitru drānu.

Dzer ūdeni. Tas nenozīmē obligāti izdzertus divus līdz trīs 

litrus ūdens, bet gan sešas līdz astoņas glāzes dienā.

Mazāk kafijas. Jā, lai cik gards, šis dzēriens ir viens no 

negantākajiem ādas dehidratizētājiem. Kafija pastiprināti 

izvada šķidrumu no organisma, tāpēc pēc katras šā 

dzēriena krūzes vajadzētu izdzert tikpat daudz ūdens.

Ēd nepiesātinātās taukskābes. Tās atrodamas augu valsts 

produktos, eļļās, sēkliņās, riekstos. Vienīgais veids, kā 

mūsu organisms tās iegūst, ir uzturs, ko apēdam. Un ziemā 

tam vajadzētu pievērst īpašu uzmanību, jo tā ir vienīgā 

iespēja, kā mitrināt savu organismu no iekšpuses.

Lieto uzturā eļļu. Tā var būt olīveļļa vai jebkura cita extra 
virgin jeb augsta spieduma eļļa – ķirbju sēklu, kaņepju, 

ķimeņu, linsēklu... Pievienojot to salātiem vai dzerot tāpat 

pa tējkarotei dienā, pabarosi sevi no iekšpuses, apēdīsi 

nepiesātinātās taukskābes, un tad par ādas problēmām 

varēsi nesatraukties.

Lieto pareizu krēmu. Taukaina un problemātiska āda no 

rīta un vakarā jāpalutina ar mitrinošu līdzekli, bet sausa un 

normāla āda no rīta jāieziež ar barojošu krēmu, savukārt 

uz nakti – ar mitrinošu līdzekli. Tā var būt gan maska, gan 

krēms, gan losjons.

ATCERIES! Aukstā laikā, īpaši, ja termometra stabiņš 

noslīdējis zem nulles, krēmu vai jebkuru citu kopjošo 

līdzekli uz ādas uzklāj vismaz divdesmit minūtes pirms 

došanās laukā no mājas.
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HIGIĒNA 
GRŪTNIECĪBAS LAIKĀ

Grūtniecība ir brīdis dzīvē, kad bieži vien pirmo reizi ar īpašu vērību sieviete aizdomājas 
par savu veselību – rūpēs par gaidāmo mazuli esam gatavas parūpēties arī par sevi, 

par savu ķermeni un vidi, kurā dzīvojam. Ir higiēnas tēmas, par kurām runājam biežāk, 
piemēram, roku higiēna, un ir tādas, kuras ar higiēnu nereti pat nesaistām, piemēram, 
pietiekams vitamīnu un minerālvielu daudzums organismā. Izrādās, ka higiēnas tēma 

grūtniecības laikā ir plaša un daudzveidīga – to arī kopā izpētīsim, radot plānu un 
pārskatu, kā sadarbībā ar savu aprūpes sniedzēju izkopt ieradumus un radīt apstākļus, 

kuros uzturam veselību un mazinām saslimšanas iespējas grūtniecības laikā.

Autore: LINDA VĪTUMA, 
 vecmāte apmācībā

Higiēna
Pasaules Veselības organizācija ir 

definējusi, ka higiēna ir apstākļi 

un ieradumi, kas uztur veselību 

un preventīvu darbību kopumu 

slimību izplatīšanās novēršanai. 

Higiēnas karte
Sāksim ar likumdošanā noteiktās 

grūtnieču aprūpes kārtības izpēti – 

higiēnas tēmu “kartes sastādīšanu”. 

Pēc tam šo sarakstu no vizītes uz vizīti 

var izmantot, lai 1) pārrunātu higiēnas 

tēmas ar aprūpes sniedzēju, 2) paveiktu 

ieteiktās aktivitātes un 3) sarūpētu 

likumdošanā paredzētos dokumentus.** 

Aprūpes laiks

Apdomā / pārrunā / izdari

PIRMREIZĒJAIS APMEKLĒJUMS NO

8. LĪDZ 12. GRŪTNIECĪBAS NEDĒĻAI

 ZINĀŠANAS: 

 Ārstnieciskā diēta, medikamentu 

lietošana, potenciāla teratogēnu* 

ietekme – neinfekciju slimību* 

izplatības ierobežošana, sabalansēta 

uztura nozīme, minerālvielu un 

vitamīnu profilaktiskas lietošana.

 Profesija un darba apstākļi – to 

kaitīguma izvērtējums. 

 Veselībai kaitīgi ieradumi – nikotīna, 

alkohola un citu atkarību izraisošo 

vielu lietošana, medikamentu 

ietekme uz grūtniecības norisi.

 Sociālais stāvoklis, iespējamā 

vardarbība ģimenē.

 DARĀMIE DARBI: 

 Mutes veselības nozīme – zobārsta/

higiēnista apmeklējums.

 Vakcinēšanās pret gripu – īpaši 

tuvojoties gripas sezonai.

 DOKUMENTI: 

 Ģimenes ārsta atzinums par grūtnieces 

veselības stāvokli un ieteikumi 

turpmākai aprūpei.

 Speciālista atzinums un ieteikumi 

turpmākai aprūpei, ja esi novērošanā 

pie kāda speciālista hronisku slimību 

dēļ.

 Atzinums grūtniecei iesniegšanai 

darba devējam par aizliegumu 

nodarbināt grūtnieci un sievieti 

pēcdzemdību periodā apstākļos, kas 

rada draudus sievietes vai viņas bērna 

drošībai un veselībai.

16.–18. GRŪTNIECĪBAS NEDĒĻA

 ZINĀŠANAS: 

  Personīgā un dzimumdzīves higiēna.

  Fiziskās aktivitātes.
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 Uzturs.

 Nemedikamentozās ārstniecības 

metodes.

 DARĀMIE DARBI: 

 Personām no 18 gadu vecuma, 

kuras dzīvo kopā ar grūtnieci, 

iesaka krūškurvja orgānu 

rentgenoloģisku izmeklēšanu, ja tā 

nav veikta pēdējā gada laikā.

 DOKUMENTI: 

 Rentgenoloģiskās izmeklēšanas 

slēdziens personai, kura plāno 

piedalīties dzemdībās.

25.–26. GRŪTNIECĪBAS NEDĒĻA

Kā vislabākajā plānā, arī grūtnieču 

aprūpē ir paredzēta vizīte, kurā var 

izdarīt līdz šim iecerētos, bet vēl līdz 

galam nepaveiktos darbus. Grūtniecības 

II trimestris ir brīdis, kad vairs nav 

rīta nelabumu un vēl nav gaidību 

laika lēnīguma, – īstais brīdis izskatīt 

un paveikt ar savu aprūpes sniedzēju 

sarunātos “mājas darbus”. 

29.–30. GRŪTNIECĪBAS NEDĒĻA

 ZINĀŠANAS: 

–

 DARĀMIE DARBI: 

 Izvēlēties bērnam ģimenes ārstu.

 DOKUMENTI: 

–

34.–36. GRŪTNIECĪBAS NEDĒĻA

 ZINĀŠANAS:

 Jaundzimušajam veselīgi un droši 

dzīves apstākļi.

 DARĀMIE DARBI:

–

 DOKUMENTI: 

 Grūtniece iesniedz ģimenes ārsta vai 

pediatra rakstisku apliecinājumu par 

jaundzimušā aprūpes nodrošināšanu, 

Pētījumos ir 
pierādīts, ka 
mātes mutes 

dobuma slimības tiek 
saistītas ar priekšlaicīgu 

dzemdību un 
preeklampsijas 
attīstības risku. 



Vai šo jau zini?
Vai jūs kā topošie vecāki jau esat 

noskaidrojuši atbildes uz šiem 

jautājumiem?

JAUNDZIMUŠĀ ĒDINĀŠANA:

• zīdīšanas problēmas un to 

risinājumi, mātes piena 

priekšrocības salīdzinājumā ar 

maisījumiem;

• mātes uzturs;

• D vitamīna nodrošinājums.

JAUNDZIMUŠĀ APRŪPE:

• jaundzimušā drošība;

• jaundzimušā higiēna;

• jaundzimušā ģērbšana;

• jaundzimušā attīstība un attīstības 

veicināšana;

• savstarpējais kontakts, 

mierināšana.

JAUNDZIMUŠAJAM DROŠA 

APKĀRTĒJĀ VIDE UN PĒKŠŅĀS 

NĀVES SINDROMS:

• vecāku atbildība, atbildības 

sadale;

• veselības apdraudējums 

jaundzimušā periodā;

• bērna aprūpes priekšmetu 

piemērotības un drošības 

izvērtējums.

kas ietver ārsta kontakttālruņa 

numuru un ārstniecības iestādes 

juridisko adresi.

38.–40. GRŪTNIECĪBAS NEDĒĻA

 ZINĀŠANAS: 

 Pirmais kontakts ar jaundzimušo, 

jaundzimušā kopšana un ar to 

saistītās grūtības.

 Zīdīšana – priekšrocības, tehnika, 

iespējamās grūtības un to novēršana.

 DARĀMIE DARBI:

–

 DOKUMENTI:

–

41. GRŪTNIECĪBAS NEDĒĻA

Ikdienas higiēna 

Tagad, kad no vienas grūtniecības 

aprūpes vizītes līdz nākamai esam 

izskatījušas, kas ir ar higiēnu saistītas 

tēmas, kuras apdomāt un pārrunāt ar 

savu aprūpes sniedzēju, varam pievērst 

uzmanību dažām ikdienā aktuālām 

higiēnas praksēm.  

 Roku un nagu higiēna

Svarīgākais ir nevis tas, cik bieži rokas 

tiek mazgātas, bet gan – kad un kā tas 

tiek darīts. Rokas ieteicams mazgāt 

ikreiz, kad ir bijis kāds notikums, 

kas varētu veicināt mikroorganismu 

un infekciju izplatīšanos, piemēram, 

tualetes apmeklējums (pašai, aprūpējot 

zīdaini, palīdzot bērnam), saskare 

ar ķermeņa šķidrumiem (deguna 

šņaukšana, klepošana, šķaudīšana, 

brūču apkopšana), pirms saskares ar 

ēdienu (atceries arī par krūts ēdināšanu 

un roku mazgāšanu!), pēc saskares 

ar dzīvniekiem un pēc atgriešanās no 

sabiedrisku vietu apmeklējuma. Nagu
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Roku pareiza 
mazgāšana
Saslapina rokas, pārklāj ar ziepēm, 

saputo un vismaz 15 sekundes 

ieziepē visas roku virsmas. 

Vismaz 10 sekundas rokas skalo 

zem tekoša ūdens. Pēc iespējas 

nepieskaroties virsmām, rokas 

nosusina. Ja nav iespējams 

rokas nomazgāt, var veikt roku 

dezinfekciju.

higiēnu visvieglāk ir nodrošināt, ja nagi 

ir īsi un ja to apstrādei nav izmantoti 

īpaši pārklājumi.

 Ķermeņa higiēna

Svīšana. Hormonālo pārmaiņu dēļ 

svīšana grūtniecības laikā var būt 

izteiktāka nekā pirms grūtniecības. 

Brīvs, ērts apģērbs, mērena (ne 

pārmērīga) fiziskā aktivitāte, pietiekams 

uzņemtā šķidruma daudzums un 

apmazgāšanās ir vienkāršas un 

palīdzošas darbības, lai mazinātu 

svīšanas netīkamās blaknes.  

Mazgāšanās, skūšanās, smaržošanās. 

Ziepes un ūdens ir labākie līdzekļi 

ādas attīrīšanai no baktērijām, kurām 

vairojoties veidojas nepatīkams aromāts. 

Lai arī apmatojums, īpaši padusēs un 

cirkšņos, ir vietas, uz kurām baktērijas 

mēdz vairoties īpaši naski, skūšanās tiek 

saistīta ar nelieliem ādas kairinājuma un 

iekaisuma riskiem un netiek ieteikta kā 

regulāra darbība ne grūtniecības laikā, 

ne pirms dzemdībām.   

Apģērbs un veļa. Jebkurā apģērbā pēc tā 

nēsāšanas būs jūtams ķermeņa aromāts, 

tomēr īpaši uzņēmīgi pret ķermeņa 

izdalījumiem ir sintētiski audumi. 

Ikdienā, bet jo īpaši grūtniecības laikā, 

tiek ieteikts brīvs (ne cieši piegulošs) 

apģērbs no dabiskiem materiāliem. 

 Pēdu aprūpe, apavi un zeķes 

Īsi, tīri nagi, koptas kāju pēdas, uz 

kurām nav ādas sabiezējumu, plaisu vai 

nospiedumu, kā arī zeķes un apavi no 

dabiskiem materiāliem ir realizējami 

un vienkārši ieteikumi pēdu higiēnas 

nodrošināšanai jebkurā dzīves posmā, 

arī grūtniecībā. 

Uzturs 

Lai izvairītos no infekcijām, kas visbiežāk 

tiek pārnēsātas ar pārtikas produktiem vai 

ēdot, grūtniecības laikā tiek rekomendēts 

ņemt vērā šādus ieteikumus:

 pārtikā izmantot pasterizētu pienu;

 atturēties no mīksto sieru lietošanas 

uzturā; 

 atturēties uzturā lietot pastētes (arī 

dārzeņu);

 neēst termiski neapstrādātu pārtiku – 

īpaši olas un gaļu;

 pirms ēšanas mazgāt rokas; 

 mazgāt augļus un dārzeņus; 

 veicot dārza darbus vai atbrīvojoties 

no mājdzīvnieku (īpaši kaķu) fēcēm, 

izmantot cimdus.
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Ir vērts atcerēties, ka, lietojot uzturā 

kariju, ķiplokus, asas garšvielas 

vai sarkano (liellopa) gaļu, var būt 

izteiktāka svīšana un spēcīgāks 

ķermeņa aromāts. Veselības 

uzturēšanai un saslimšanas iespēju 

mazināšanai palīdz atsevišķu vitamīnu 

un uzturvielu lietošana:

 folijskābe – lietošanu sāk jau pirms 

grūtniecības iestāšanās (400 mik- 

rogramu dienā) un turpina pirmās 

12 grūtniecības nedēļas. Devu 

drīkst palielināt līdz pat 600 mik-

rogramiem dienā. Par vēlamo devu 

un tās izmaiņām lūgums aprunāties 

ar aprūpes sniedzēju; 

 D vitamīns – ieteicams lietot 10 

mikrogramu dienā (400 starp-

tautiskās vienības jeb SV, kas 

reizēm tiek sauktas arī par darbības 

vienībām – DV). Ja konstatēts  

D vitamīna deficīts, pēc sarunas ar 

aprūpes sniedzēju ieteicams uzsākt šā 

vitamīna aizstājterapiju, lietojot no 

1000 līdz 2000 DV dienā;

 A vitamīns – grūtniecības laikā tiek 

rekomendēts izvairīties no A vitamīna 

uzņemšanas; ir vērts pārbaudīt, vai  

A vitamīns neietilpst dažādu 

kombinēto vitamīnu sastāvā, kas tiek 

lietoti grūtniecības laikā; 

 citas minerālvielas (piemēram, dzelzs, 

kalcijs, jods) tiek rekomendēts 

uzņemt tad, ja parādās izmaiņas 

analīžu radītājos vai ir sūdzības.

Vairāk par uzturu grūtniecības laikā  

un tā ietekmi un bērna veselību  

nākotnē lasi rakstā “Uzturs grūtniecības 

laikā – bērna dzīves programmētājs”  

(38. lpp.).

   Ir vērts 
atcerēties, ka, 
lietojot uzturā 

kariju, ķiplokus, 
asas garšvielas vai 

sarkano (liellopa) gaļu, 
var būt izteiktāka 

svīšana un 
spēcīgāks ķermeņa 

aromāts.



Ķermeņa izmaiņas 
un slimības 

Pastiprinātu svīšanu mēdz radīt ne tikai 

grūtniecība vai palielināts ķermeņa 

svars, bet arī atsevišķas slimības, 

piemēram, diabēts, vairogdziedzera 

vai sirds slimības. Tāpēc vienmēr 

pastiprinātas svīšanas gadījumā ir 

vērts par to aprunāties ar savu aprūpes 

sniedzēju, izvērtējot, vai ķermeņa 

izmaiņas ir fizioloģiskas vai tomēr būtu 

vērts veikt kādus papildu izmeklējumus 

un apdomāt iespējamo ārstēšanas plānu.   

Urinācija un defekācija 
jeb čurāšana un 
kakāšana 

Urīna un fēču nesaturēšana var būt 

pārejoša problēma vai arī saistīta 

ar veselības traucējumiem. Iegurņa 

muskulatūras vingrojumi ir vienkārši 

un nekaitīgi un var palīdzēt, ja tiek 

konstatēta šī problēma. Lūk, kādus 

atslēgvārdus var izmantot atbilstoša 

speciālista atrašanai un izvēlei: 

iegurņa konsultācijas, pēcdzemdību 

iegurņa speciālisti, iegurņa pamatnes 

muskulatūras attīstības treneri, 

hipopresijas sistēmas speciālisti. 

Stress 

Stresam ir daudz dažādu “seju”, 

un dažas no tām ir arī fizioloģiskas, 

piemēram, šajā rakstā jau vairākkārt 

pieminētā svīšana. Apzinoties un 

mazinot stresa cēloņus, par savu 

ķermeni varam parūpēties ar ūdeni, 

ziepēm, brīvu apģērbu no dabiskiem 

materiāliem un pietiekamu šķidruma 

daudzuma uzņemšanu. 

Medikamenti 

Līdzīgi kā atsevišķu slimību gadījumā, 

arī noteiktu medikamentu lietošana 

var izraisīt pastiprinātu svīšanu vai 

specifisku sviedru aromātu. Novērojot 

ķermeņa aromāta izmaiņas, īpaši, ja tiek 

lietoti medikamenti, noteikti ir vērts 

to pārrunāt ar savu aprūpes sniedzēju. 

Izmaiņas ķermeņa aromātā var izraisīt, 

piemēram, omega-3 sintētiski radītie 

produkti (omega-3 skābes etilesteri). 

profilaksei un ārstēšanai ir svarīga 

loma ne tikai mātes, bet arī gaidāmā 

mazuļa veselībā. Doties pie zobārsta vai 

higiēnista ir vērts jau pašā grūtniecības 

sākumā. Neatliekami pie zobārsta 

lūgums iet, ja ir smaganu asiņošana, 

smaganu pietūkums un apsārtums, 

nepatīkama smarža un garša mutes 

dobumā vai zobu kustīgums.

Dzimumorgānu higiēna

Divas vienkāršas prakses, kuru 

ievērošana nodrošina dzimumorgānu 

higiēnu: 

1) nēsāt kokvilnas, nevis sintētisku 

apakšveļu; 

2) dzimumorgānus mazgāt ar tīru ūdeni, 

nevis lietot kādus antiseptiskus 

līdzekļus. Dzimumorgānu aprūpei 

neizmantot to skalošanu ar dušu!

Tīrs, tīrāks, pārmēru 
tīrs?

Ir dzirdēts viedoklis, ka esam kļuvuši 

“pārāk tīrīgi” un tas nodara kaitējumu 

mūsu veselībai (piemēram, izraisot 

ekzēmas). Tomēr nav labas kvalitātes 

pētījumu, kas šīs bažas apstiprinātu. 

Drīzāk varētu teikt, ka mēs “baidāmies 

kļūt netīri”, tā liedzot sev iespēju gūt 

labumus no saskares ar ārējo vidi, īpaši 

dabu. Piedzīvojot to, kā mūsu mājas kļūst 

arvien tīrākas un kā mums ir iespēja 

arvien pilnvērtīgāk nodrošināt personisko 

higiēnu, tomēr ir vērts meklēt līdzsvaru 

starp būšanu kontaktā ar vidi, dabiskiem 

ķermeņa procesiem un sevis pasargāšanu 

no infekcijām. Novēlu spēt šo līdzsvaru 

saglābt arī tik nozīmīgos pārmaiņu 

posmos, kādi ir grūtniecība, dzemdības 

un pēcdzemdību periods! [1–7]

    Pastiprināta 
svīšana var iedzimt, 

tāpat kā var 
iedzimt tāda reta 
ģenētiska slimība 
trimetilaminūrija.

Ģenētika 

Ja novēro pastiprinātu svīšanu, ir vērts 

apjautāties, vai kādam tuvam ģimenes 

loceklim arī ir tāda iezīme. Pastiprināta 

svīšana var iedzimt, tāpat kā var 

iedzimt tāda reta ģenētiska slimība kā 

trimetilaminūrija, kuras dēļ cilvēka 

sviedriem un siekalām var būt zivju 

aromāts. 

Zobu higiēna

Grūtniecības laikā tiek rekomendēts 

apmeklēt zobārstu, lai veiktu mutes 

dobuma izmeklēšanu, profilaksi un, ja 

nepieciešams, arī ārstēšanu. Pētījumos 

ir pierādīts, ka mātes mutes dobuma 

slimības (piemēram, periodontīts) tiek 

saistītas ar priekšlaicīgu dzemdību un 

preeklampsijas attīstības risku. Tāpēc 

mutes dobuma veselības nodrošināšanai, 
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UZTURS
GRŪTNIECĪBAS 

LAIKĀ – BĒRNA DZĪVES 
PROGRAMMĒTĀJS
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Ja grūtniece 
uzņem pārāk 

maz kaloriju, arī 
tad bērna aptaukošanās 
risks pieaug, jo bērnam 

ieslēdzas 
“taupīšanas 

režīms”.
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Grūtniecība ir laiks, kurā mamma 

pilnībā veido vidi savam topošajam 

mazulim. Mātes dzīvesveids šajā 

laikā – uzturs, fiziskās aktivitātes, 

laika pavadīšana – būtiski ietekmē 

turpmāko bērna dzīvi un veselību. 

Tieši grūtniecības laikā notiek augļa 

audu, orgānu veidošanās un audu un 

šūnu programmēšanas procesi, kas 

turpmākajā dzīvē noteiks gan cilvēka 

orgānu darbību, gan arī viņa risku 

saslimt ar dažādām slimībām.

Atrodoties mātes ķermenī, augļa 

organisms pielāgo savu vielmaiņu 

apkārtējai videi, proti, dzemdei. Šajā 

laikā uzturvielas bērns saņem tikai 

no mammas, tāpēc sabalansēts vai 

nesabalansēts mammas uzturs var 

radīt neatgriezeniskas izmaiņas augļa 

vielmaiņā. Uzturs, kura dēļ nesamērīgi 

palielinās mātes svars, ietekmē 

arī grūtniecības gaitu. Piemēram, 

pieaug ar grūtniecību saistīti riski, 

preeklampsija*, priekšlaicīgu dzemdību 

iespējas u. tml. Savukārt bērnam 

turpmākajā dzīvē būs palielināts risks 

aptaukoties, saslimt ar hroniskām sirds 

un asinsvadu slimībām, 2. tipa cukura 

diabētu un vēzi.

Cik papildu kaloriju ir 
jāuzņem?

Jāatceras, ka grūtniecības laikā nav 

nepieciešams ēst “par diviem”.  

1. trimestrī dienā papildus jāuzņem 

tikai 100 kaloriju, 2. un 3. trimestrī – 

300 papildu kaloriju. Šo daudzumu var 

nodrošināt ar nelielu ēdiena apjomu, 

un arī šīm papildu kalorijām jābūt 

veselīgām. Protams, katrai grūtniecei 

būs savs nepieciešamo kaloriju skaits, 

ko noteiks ikdienas fiziskā aktivitāte, 

svars pirms grūtniecības un vecums. 

Sievietēm ar normālu ķermeņa 

masu ieteicamais svara pieaugums 

grūtniecības laikā ir 10–16 kilogramu.

Pārāk liela kaloriju daudzuma 

uzņemšana var radīt nevēlamu 

liekā svara risku mammai ne tikai 

grūtniecības periodā, arī vēlāk – pēc 

bērna piedzimšanas – būs grūtības 

atgriezties savā normālajā svarā. 

Turklāt liekā masa negatīvi ietekmē arī 

mazuļa veselību grūtniecības laikā un 

turpmākajā dzīvē. Ar katru mammas 

uzņemto lieko kilogramu par 8 % 

palielinās bērna risks aptaukoties 

dzīves laikā. Vēl lielāku risku bērnam 

aptaukoties rada augsts sievietes 

ĶMI (ķermeņa masas indekss) pirms 

grūtniecības, tāpēc ļoti svarīgi ir 

samazināt svaru līdz normālam 

ĶMI (18,5–24,9 kg/m2) pirms bērna 

ieņemšanas.

Zināms, ka gadījumā, ja grūtniece 

uzņem pārāk maz kaloriju, arī tad 

bērna aptaukošanās risks pieaug, jo arī 

mazulim ieslēdzas “taupīšanas režīms”, 

kas ir kā kompensācijas mehānisms, lai 

nodrošinātu sevi ar nepieciešamajām 

barības vielām [1].

Pētījums par grūtnieču 
uzturu Latvijā, un ko 
tas atklāj

Rīgas Stradiņa universitātes zinātnieki 

grūtnieču uzturam un dzīvesveidam 

pastiprinātu uzmanību pievērš jau 

Par to, kāda nozīme 
bērna turpmākajā dzīvē 

ir mammas uzturam 
grūtniecības laikā, kā arī 

par Latvijā veikto pētījumu 
par grūtnieču uzturu stāsta 
Laila Meija, Asoc. prof. RSU 

Sporta un uztura katedrā, 
un Roberta Rezgale, 

RSU Medicīnas fakultātes 
studente, pētniece.
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vairākus gadus. Sadarbībā ar Pasaules 

Veselības organizāciju tika izstrādāti 

uztura ieteikumi grūtniecēm [2], 

kas pieejami arī Veselības ministrijas 

mājaslapā [3].

Rekomendāciju izstrāde bija pirmais 

solis, lai pievērstu uzmanību grūtnieču 

uzturam un informētu topošās māmiņas 

par veselīga uztura nozīmi. Ieteikumi 

tika izveidoti, balstoties uz zinātniskās 

literatūras un citu valstu pētījumu 

datiem, jo tieši par Latvijas grūtnieču 

dzīvesveidu un uztura paradumiem 

datu ir maz. Līdz šim bija zināms, ka 

grūtnieces Latvijā nepietiekami uzņem 

jodu [4] un ka sievietēm Latvijā ir 

pazemināts D vitamīna līmenis [5]. Lai 

mērķtiecīgāk mainītu grūtnieču uztura 

paradumus, ir precīzi jāizzina Latvijas 

situācija. Pirmais pētījums sadarbība 

ar PVO bija “Latvijas grūtnieču uztura 

paradumi un to ietekmējošie faktori” 

(2017–2019), kas aptvēra  

1000 grūtnieces, bet netika veiktas 

papildu analīzes. Tomēr tika noskaidrots, 

ka grūtnieces Latvijā nepietiekami 

uzņem jodu un ka sievietēm Latvijā ir 

pazemināts D vitamīna līmenis. 

Pašlaik ir uzsākts un norisinās 

fundamentāli lietišķo pētījumu projekts 

“Liekais svars, uztura paradumi un D  

vitamīna un omega-3 taukskābju rādītāji 

grūtniecības laikā” (Nr. Lzp-2019/1-

0335). Šajā pētījumā papildus uztura un 

dzīvesveida paradumiem tiek novērtēts 

arī D vitamīna līmenis, omega-3 un citu 

taukskābju līmenis asinīs grūtniecēm.

Grūtnieces, kas piedalījās pētījumā, 

bija vecumā no 25 līdz 34 gadiem un no 

dažādiem Latvijas reģioniem. Iegūtie 

dati atklāja, ka grūtniecēm ar augstāko 

izglītību un gados vecākām sievietēm ir 

veselīgāki ēšanas paradumi. Līdzīgi dati 

ir arī citviet pasaulē.

Liekais svars pirms grūtniecības ir bieži 

sastopama problēma Latvijā. Divām 

trešdaļām pirms grūtniecības bija 

normāls ĶMI, ceturtdaļai grūtnieču 

bija palielināts un tikai nelielai daļai – 

pazemināts ĶMI. Turklāt grūtniecēm 

ar normālu un pazeminātu ĶMI 

pirms grūtniecības svara pieaugums 

bija atbilstoši rekomendācijām, bet 

sievietēm ar palielinātu ķermeņa masu 

un aptaukošanos svara pieaugums 

grūtniecības laikā bija lielāks, nekā 

vajadzētu. Vairāk nekā puse no 

sievietēm, kam bija liekais svars 

pirms grūtniecības, grūtniecības laikā 

neuzlaboja savus uztura paradumus. 

Labā ziņa ir tā, ka 40 % grūtnieču 

centās ēst veselīgāk, toties 30 % ēda 

visu, kas kārojās.

Latvijā grūtniecēm ar 
augstāko izglītību un 

gados vecākām 
sievietēm ir veselīgāki 

ēšanas paradumi.



Autiņu zonas izsutumiem, 
Ādas apsārtumiem, 

Alerģiskajiem izsitumiem, 
Sausai ādai

Veselīga ēdienkarte 
grūtniecei
Veselīga ēdienkarte grūtniecei un mazulim ir veselīga 

ēdienkarte ikvienam, tikai ar dažiem papildu 

uzsvariem, kas jāpatur prātā.

ŠĶIDRUMS jāuzņem 2–2,5 litri dienā, no kā lielāko 

daļu vajag uzņemt ar ūdeni, lietojot to vienmērīgi visas 

dienas garumā.

DĀRZEŅI UN AUGĻI ir galvenais vitamīnu, 

minerālvielu un šķiedrvielu avots. Dienā jāapēd vismaz 

5 porcijas augļu un dārzeņu jeb 300 grami dārzeņu 

un 200 grami augļu. Pētījuma dati liecina, ka kopumā 

grūtnieces ēd vairāk dārzeņus un augļus nekā citas 

Latvijas sievietes, tomēr rekomendējamo dārzeņu 

daudzumu uzņem tikai desmitā daļa, bet augļu – tikai 

septītā daļa grūtnieču.

GRAUDAUGUS ieteicams lietot katrā ēdienreizē, 

pārsvarā jāizvēlas pilngraudu produkti, tādi kā 

pilngraudu rudzu maize, auzu pārslas, mieži, griķi, 

brūnie rīsi. Tie satur arī daudz šķiedrvielu, kas 

nepieciešamas sāta sajūtas nodrošināšanai, kā arī 

normālai zarnu darbībai, tostarp novērš aizcietējumus. 

Graudaugus grūtnieces uzņem vairāk nekā pārējās 

sievietes Latvijā. Šķiedrvielas saturoši produkti ir arī 

lēcas, pupiņas, rieksti, sēklas, dārzeņi, īpaši kāposti, 

ziedkāposti un augļi. Graudaugus grūtnieces uzņem 

vairāk nekā pārējās sievietes Latvijā.

PIENU UN PIENA PRODUKTUS (piens, kefīrs, dabīgais 

jogurts, biezpiens, siers) ieteicams lietot 3–4 reizes 

dienā. Tas nodrošina nepieciešamo kalcija devu, kā 

arī olbaltumvielas. Jāizvēlas produkti bez pievienotā 

cukura, pārtikas piedevām un augu taukiem.

Latvijas grūtnieces piena produktus lieto regulāri, 

tomēr lielākā daļa nepietiekami, t. i., mazāk par  

3 porcijām dienā. Pietiekamā daudzumā tos patērē 

tikai trešā daļa grūtnieču.

OLBALTUMVIELAS. 3–4 reizes dienā vēlams uzņemt 

ar olbaltumvielām bagātus produktus – liesu gaļu, 

olas, pākšaugus, riekstus, sēklas. Zivis rekomendē 

lietot 1–2 reizes nedēļā, bet treknās zivis (lasi, reņģi, 

sardīni, siļķi) – ne vairāk kā vienu reizi nedēļā, jo tās, 

iespējams, satur dzīvsudrabu un citas kaitīgas vielas.
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Zivis 
grūtnieces 
uzturā
• Zivis jāēd termiski apstrādātā 

veidā, lai izvairītos no listeriozes 

riska.

• Nedēļā ieteicams uzņemt  

2 porcijas zivju (340 g) – vienu 

liesu un vienu treknu zivi.

• Ja neēd zivis, jālieto omega-3 

preparāti.

Nepiesātināto 
taukskābju nozīme 
mammas uzturā un 
augļa veidošanās 
procesā

Nepiesātinātās taukskābes (TS) – 

omega-3 un omega-6 – ir 

nepieciešamas ikvienam, bet īpaša 

nozīme tām ir tieši grūtniecības laikā.  

Omega-3 un omega-6 nepieciešamas 

tādām svarīgām fizioloģiskām 

funkcijām kā enerģijas uzkrāšana un 

iekaisuma procesu regulācija. Omega-3 

ir pozitīvie efekti gan bērnam, gan 

mammai. Bērnam tās uzlabo nervu 

sistēmas attīstību – kognitīvās spējas, 

valodas, dzirdes attīstību u. c.

Mammai omega-3 TS mazina 

priekšlaicīgu dzemdību risku, kā 

arī preeklampsijas un pēcdzemdību 

depresijas risku.

Ar mūsdienu rietumu puslodes uzturu 

pārsvarā tiek uzņemtas omega-6 TS 

(no saulespuķu eļļas, kukurūzas) un 

par maz omega-3 TS. Ar omega-3 

bagātākie produkti ir jūras veltes, 

zivis, zivju eļļa, omega-3 olas, kā arī 

linsēklas un kaņepes. Tā kā zivis un citi 

jūras produkti ir galvenais omega-3 

avots, turklāt zivīs ir zems piesātināto 

tauku līmenis un augsts olbaltumvielu 

līmenis, zivju produkti ir lieliska izvēle 

veselīgam uzturam.

Grūtnieces bieži izvairās no zivju 

ēšanas, baidoties no dzīvsudraba 

u. c. kaitīgajām vielām. Tomēr zivis 

lietot ir ļoti svarīgi, tikai jāievēro daži 

nosacījumi. Piesārņojuma dēļ nav 

ieteicams uzturā patērēt Baltijas jūras 

zivis un lielās plēsējzivis, piemēram, 

haizivis, zobenzivis, kā arī tunci. Tajās  

ir lielākās devās uzkrājies dzīvsudrabs, 

kas ir toksisks bērnam.

Pētījuma dati rāda, ka tikai 15 % 

grūtnieču apēd rekomendēto zivju 

daudzumu, divas trešdaļas lieto 

nepietiekami, un 16 % nelieto vispār.

D vitamīna nozīme 
mammai un bērnam

D vitamīnu cilvēki uzņem divos veidos. 

Pirmkārt, tas veidojas ādā no saules UV 

starojuma. Tātad nozīmīgi ir pavadīt 

laiku ārā. Ieteicams saulē uzturēties 

vismaz 5–10 minūtes dienas vidū. 

Grūtnieces bieži 
izvairās no zivju 

ēšanas, baidoties 
no dzīvsudraba u. c. 
kaitīgajām vielām. 

Tomēr zivis lietot ir ļoti 
svarīgi, tikai 
jāievēro daži 
nosacījumi.



Tomēr jāņem vērā, ka Latvija atrodas tālu ziemeļos, saules krišanas leņķis 

ir šaurs, it īpaši ziemā, tāpēc lielākā daļa UV staru absorbējas atmosfērā. 

Gadā Latvijā ir vidēji tikai 100 saulainu dienu. Abi šie faktori samazina 

Latvijas iedzīvotāju iespēju iegūt D vitamīnu no saules starojuma. Otrkārt, 

D vitamīnu var uzņem ar ēdienu. Zivis ir galvenais šā vitamīna avots 

uzturā. No piena produktiem iegūtais D vitamīna daudzums ir nenozīmīgs. 

Arī sēnes satur daudz D vitamīna, tomēr tās netiek lietotas regulāri.  

D vitamīns ir nepieciešams bērna muskuļu un skeleta attīstībai, 

smadzenēm, imūnsistēmai.

Savukārt D vitamīna trūkums bērnam paaugstina augšanas traucējumu, 

zema dzimšanas svara, sirds un asinsvadu slimību, 1. tipa cukura diabēta 

risku.

Mammai D vitamīna trūkums ir saistīts ar paaugstinātu risku 

preeklampsijai, priekšlaicīgām dzemdībām, insulīna rezistencei, gestācijas 

diabētam (glikozes vielmaiņas traucējumi, ko pirmo reizi konstatē 

grūtniecībā) un imūnsistēmas disfunkcijai.

Lai noteiktu precīzu papildus nepieciešamo D vitamīna devu, ir 

jāveic asins analīzes. D vitamīna noteikšana asinīs nav obligāta visām 

grūtniecēm, taču ir ieteicama. Lielāks D vitamīna trūkuma risks ir 

sievietēm, kuras maz laika pavada ārā, neēd zivis un kurām ir ĶMI > 30 kg/

m2, tumša āda. Jo lielāka mammai tauku masa, jo vairāk D vitamīna 

viņai nepieciešams, tāpēc ka tas uzkrājas taukaudos un netiek izmantots 

organismā.

Atceries par folskābi un 
jodu!
Folskābei ir daudzas funkcijas organismā, tostarp tā ir arī 

nepieciešama bērna muguras smadzeņu attīstībai. Deficīts draud ar 

muguras smadzeņu trūci, tāpēc folskābi rekomendē uzņemt papildu 

preparātu veidā, jau uzsākot grūtniecības plānošanu un pirmās  

12 grūtniecības nedēļas.

Jods ir vitāli nepieciešams vairogdziedzera darbībai. Ja trūkst joda, 

vairogdziedzera darbības traucējumu dēļ bērna smadzenes nevarēs 

pietiekami attīstīties un bērnam draud pazemināts intelekts.  

Latvijā nav likuma par vispārēju sāls jodēšanu, tāpēc jods jāuzņem 

papildus, plānojot grūtniecību un grūtniecības laikā.

Fiziskās aktivitātes

Regulāra, adekvāta fiziskā aktivitāte ir nepieciešama, lai uzturētu enerģijas 

līdzsvaru, normālu ķermeņa masu. Fiziskā aktivitāte ir ne tikai treniņi, 
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bet arī staigāšana, mājas darbi, fiziski 

darbi. Grūtniecēm piemērotas ir 

mērenas intensitātes fiziskās aktivitātes 

bez izturības un spēka palielināšanas. 

Aktivitāšu intensitātei jābūt tādai, lai 

sieviete to laikā varētu brīvi runāt un 

nerastos aizdusa.   

Mērena slodze trīs reizes nedēļā mazina 

preeklampsijas un gestācijas diabēta 

risku, muguras sāpes, tūsku, palīdz 

kontrolēt svara pieaugumu, uzlabo 

psihoemocionālo veselību.

Ja ārsts grūtnieces veselības dēļ nav 

specifiski ierobežojis fiziskās aktivitātes, 

tad topošajai māmiņai ieteicams būt 

fiziski aktīvai katru dienu. Jāizvairās 

no traumatiskiem sporta veidiem, 

piemēram, komandu spēlēm, niršanas, 

lēkšanas u. c.

Ieteicami ir sporta veidi, kas 

aktivizē dažādas muskuļu grupas, – 

riteņbraukšana, peldēšana, ūdens 

aerobika, staigāšana, nūjošana. 

Regulāras aktivitātes svaigā gaisā sniedz 

arī iespēju iegūt D vitamīnu.

Latvijā veiktā pētījuma dati rāda, ka 

sievietes ar vairāk nekā vienu bērnu 

ir fiziski aktīvākas pirms un pēc 

grūtniecības nekā sievietes ar vienu 

bērnu. Savukārt sievietes gaidībās ar 

pirmo bērnu biežāk apmeklē grūtnieču 

vingrošanu nekā sievietes ar ne pirmo 

grūtniecību.

Grūtniecības laikā nav 
drošas alkohola devas

Viennozīmīgi grūtniecības laikā 

alkoholu lietot nedrīkst. Tā ir visiem 

zināma rekomendācija, tāpat kā neēst 

jēlas zivis un nesmēķēt. Taču, pat zinot 

alkohola lietošanas izraisītās negatīvās 

sekas, Latvijā ir sievietes, kuras patērē 

alkoholu grūtniecības laikā. Bieži ar 

domu “vienu var, ir taču svētki”. 

Grūtniecības laikā nav drošas alkohola 

devas, tāpēc rekomendē nelietot 

alkoholu vispār. To var salīdzināt 

ar sava jaundzimušā vešanu mašīnā 

nepiesprādzētu. Neviens neteiks “šoreiz 

var nepiesprādzēt, ir taču svētki”.

Pētījuma dati rāda, ka 74 % sieviešu 

lietoja alkoholu pirms grūtniecības, 

17 % pārtrauca to darīt, tiklīdz uzzināja 

par grūtniecību (1. trimestra laikā), 

bet 13 % to lietoja grūtniecības laikā. 

Lietotā alkohola daudzums grūtniecības 

laikā nepārsniedza vienu alkohola 

vienību nedēļā.

Alkohola lietošana grūtniecības laikā 

var bērnam izraisīt veselības problēmas, 

kā fetālā alkohola sindromu (redzes 

un dzirdes problēmas, zems IQ, 

mazs galvas izmērs, savdabīgi sejas 

panti, traucēta augšana, neiroloģiski 

traucējumi ar nopietnām mācīšanās un 

uzvedības problēmām).



Labākais no dabas.
Labākais dabai.

Smēķēšanas nelabvēlīgā ietekme
NELABVĒLĪGĀ IETEKME UZ MAMMAS VESELĪBU:

• grūtības ieņemt bērnu, kā arī lielāks risks nekad nepalikt stāvoklī;

• spontānais aborts;

• placentas atdalīšanās (placenta priekšlaicīgi atdalās no dzemdes sienas).

NELABVĒLĪGĀ IETEKME UZ BĒRNA VESELĪBU:

• priekšlaicīgas dzemdības (< 37 nedēļas), kas ir viens no jaundzimušo nāves, 

slimību, invaliditātes cēloņiem;

• zems dzimšanas svars (< 2500 g);

• zīdaiņa  pēkšņās nāves sindroms (< 1 gada vecums);

• astma;

• iedzimtas anomālijas (augšlūpas šķautne ar vai bez aukslēju šķautnes, sirds 

defekti u. c.).

* Preeklampsija – 3. trimestrī 

paaugstināts asinsspiediens, parādās 

patoloģiskas tūskas un olbaltums urīnā.

Rūpējies par 
sevi un gaidāmo 
bērnu!
Ir daudzi faktori, kas negatīvi 

ietekmē mammas un bērna 

veselību grūtniecības un 

pēcdzemdību laikā. Ir faktori, ko 

mēs nevaram mainīt, piemēram, 

ģenētika, apkārtējā vide. Taču ir 

virkne tādu, kurus topošā mamma 

var iespaidot, dodot bērnam 

iespēju uzsākt dzīvi veselīgāk. 

Vēlmi dot bērnam visu labāko 

nevar īstenot, nedodot labāko sev.

Smēķēšanas ietekme 
uz augli

Tabakas produktu lietošana, tostarp 

cigarešu, e-cigarešu smēķēšana, 

grūtniecības laikā ir viens no svarīgāka-

jiem riska faktoriem, kas rada nopietnas 

veselības problēmas mātei un bērnam.

Galvenie smēķēšanas nelabvēlīgās 

ietekmes mehānismi ir traucēta 

skābekļa piegāde bērnam un mātes un 

augļa saskarsme ar kaitīgām vielām 

cigarešu dūmos, kuros ir smagie 

metāli, aromātiskie amīni u. c. kaitīgas 

ķīmiskas vielas. Pētījuma rezultāti 

rāda, ka 29 % sieviešu smēķēja pirms 

grūtniecības un 10 % turpināja smēķēt 

grūtniecības laikā. Būtiski, ka šie dati 

ir vērtējami kritiski. Patiesos skaitļus 

smēķēšanai grūtniecības laikā ir 

grūti noteikt, jo pētījums balstās uz 

pašziņotajiem datiem. Pētījumi, kuros 

izmanto biomarķierus, tādus kā izelpoto 

CO2 un kotinīnu urīnā, ir parādījuši, ka 

grūtnieces nesniedz patiesu informāciju 

par smēķēšanu grūtniecības laikā. 

Redzams, ka smēķēšana grūtniecības 

laikā joprojām ir aktuāla problēma – 

10 % sieviešu no Latvijā aptaujātajām 

atzina, ka turpina smēķēt gaidību 

laikā. Līdzīgi rādītāji ir arī citās Eiropas 

valstīs.
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SABIEDRĪBAS 
ATTIEKSME 
PRET TĒTU 
VARĒŠANU 

BĒRNA 
APRŪPĒ
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“Kas notiek, ja es ierodos veikalā ar mazuli, kam seja 
brokastu putras izkrāsota, jaciņa nolieta ar tikko dzerto 
suliņu un piedevām vēl brilles aizķepušas ar saldējumu? 

Dāmas man smaida, vīri dod pieci, aiz muguras kundzītes 
viena otrai saka: “Paskat, kāds lepns tētiņš!” Un ko par 
tādu nosmulētu bērnu saka mammām?” retoriski vaicā 
tētis Harijs Egliens, atklāti salīdzinot sevi tēta lomā un 

sava bērna mammu – mammas lomā.

Vai tas ir viss, 
ko tētiņam 

jāspēj paveikt, 
lai izpelnītos apkārtējo 

atzinību? Dabūt 
ēdienu apmēram 

bērna mutē un tad 
kopīgi iziet līdz 

veikalam?

Cik bieži tev, mammai, kāds pavaicā – 

kur tad bērni? Tu uzpucējies, izej 

pasēdēt ar draudzenēm, varbūt aizej uz 

muzeju, uz izrādi, uz dažām stundām 

izraujies no ikdienas bērnkopības. 

Iespējams, tā ir pirmā reize vairāku 

nedēļu laikā, un tad satiec kādu paziņu, 

kas, neko ļaunu nedomādama, pavaicā: 

“Kur tad mazo atstāji?” It kā bērnam 

būtu tikai viens vecāks! Kā tad paliek 

ar emancipāciju, ar tik nozīmīgo tēva 

lomu? Un vispār – kāda paziņai daļa?! 

Varbūt pie vecmāmiņas vai ar aukli. 

Vai tad sieviete ir TIKAI māte? “Tas jau 

tikai tāds smalltalks”, tev paskaidros, ja 

konfrontēsi.

Man, tētim, neviens nekad neko tādu 

nav pavaicājis. NEKAD! Nevienu reizi. 

Jo, nu, visi taču zina: ja bēbis nav ar 

mani, droši vien ir ar mammu.

Ne uz ko vairāk 
vīrieši nav spējīgi... 
Vai tiešām?

Kādreiz, steigā izejot no mājas, varbūt 

nepamani, ka bēbim pēc nupat ieturētās 

ēdienreizes palikusi šmucīga mute vai, 

nedod Dievs, džemperītis. Pēc tam, par 

tādiem sīkumiem pat neiedomādamās, 

ieej piemājas rimčikā un, kā jau 

tas vēsās dienās mēdz būt, novelc 

bērnam cepurīti, lai veikalā nesasvīst. 

Tas, protams, atstāj īpatnēju matu 

sakārtojumu, ko dažreiz tā nemaz uzreiz 

ar roku nevar savākt, bet ķemmes nav 

līdzi. Drīz vien dzirdēsi kādu klusiņām 

izsakām vērtējumu par tavām mātes 

spējām. Parasti tā būs kundze gados, 

kura jau savus bērnus ir izaudzinājusi 

un pati ir pilnīgi droša, ka viņas laikos 

jau gan tā nekad nenotika.

Zini, kas notiek, ja es ierodos veikalā ar 

pusotrgadnieku, kura bikšelēm caurs 

celis, seja brokastu putras izkrāsota 

raiba kā Siguldas rudeņi, jaciņa nolieta 

ar tikko dzerto suliņu un piedevām 

vēl brilles aizķepušas ar saldējumu? 

Dāmas man smaida, vīri dod pieci, kāda 

jaunāka sieviete piemiedz ar aci, aiz 

muguras kundzītes viena otrai saka: 

“Paskat, kāds lepns tētiņš!” Protams, 

nedaudz pārspīlēju, bet doma taču 

apmēram nolasāma, vai ne?

It kā jau nav, par ko sūdzēties, – ļaudis 

novērtē, ka esmu atradis laiku, ko 

pavadīt ar savu dēlu, reizē atslogojot 

puikas māmiņu no ikdienas rūpēm. 

Esmu labs tētis, labs palīgs audzināšanā. 

Bet vai tas ir viss, ko tētiņam jāspēj 

paveikt, lai izpelnītos apkārtējo 

atzinību? Dabūt ēdienu apmēram bērna 

mutē un tad kopīgi iziet līdz veikalam? 

Nuja, jo vīrieši jau ne uz ko daudz vairāk 

nav spējīgi... “Labs palīgs” ir augstākais, 

uz ko tu vari cerēt, tēti.

Bērnam nav svarīgs 
vecāka dzimums, bet 
rūpes un mīlestība

Lai nebūtu tā, ka esmu kaut ko aplamu 

izdomājis, drošības pēc savu priekšstatu 

par dzimumu lomām bērna kopšanā 

pārbaudīju pie speciālista – par šo 

tēmu aprunājos ar Dr. Vizmu Meikšāni, 

Capital Clinic Riga pediatri un bērnu 

neiroloģi ar vairāk nekā 25 gadu 

darba pieredzi. Dr. Meikšāne uz manu 

jautājumu, vai bērnam svarīgi, kāda 

dzimuma pārstāvis viņu aprūpē, atbild 

šādi: “Nē, viennozīmīgi nav atšķirības. 

Bērns uztver tikai mīlestību, rūpes 

un vajadzību apmierināšanu. Jā, kādā 

vecuma posmā spēcīgāka piesaiste var 

būt vienam vecākam, bet citā vecumā – 

otram. Kamēr bērns nerunā, parasti 

lielāka piesaiste ir pie mātes. Trīs līdz 

četru gadu vecumā parasti tēvs kļūst 

bērnam svarīgāks – tikko atnāk tētis, 
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bērns tikai pie viņa skrien, tikai tēti 

vajag. Bet es bieži redzu ģimenes, kur 

abi vecāki bērnam ir vienlīdz nozīmīgi – 

mierinājumu un drošību vienādi atrod 

kā pie tēva, tā pie mātes. Abi vecāki 

bērnam emocionālo piesaisti spēj 

nodrošināt līdzvērtīgi labi.”

Šo nododiet mammītei, 
viņa zinās, kas jādara

Ja vienlīdzīgas situācijas, kurās mamma 

tiek pelta, bet tētis slavēts, 

notiktu tikai 

lielveikalos, 

tad 

es droši vien nemaz neatļautos tā 

izrunāties. Bet tas ne tuvu nebeidzas 

tikai veikalos. Pamēģināsim aiziet pie 

ārstiem? Mūsu ģimenē ir iekārtojies tā, 

ka par bērna aprūpi abi esam atbildīgi 

vienādā apmērā, abi vienlīdz rūpējamies 

un abi vienlīdz pretī saņemam laimes 

izjūtu. Tomēr dažādu apstākļu dēļ daži 

bērna aprūpes elementi ir sadalīti – 

piemēram, pie visiem ārstiem dēlu es 

vedu viens. 

Manā pieredzē biežāk speciālisti tomēr 

līdz galam tētim neuzticas, uzskata, 

ka tētiņš ir ieradies mammas vietā 

vien kādas neizskaidrojamas ārkārtas 

situācijas dēļ. Esmu piedzīvojis vairākus 

gadījumus, kur ārsts pēc bērna apskates 

stāsta par apskates rezultātiem – stāsta 

lēnām, uzmanīgi, tā, lai es, dumiķītis, 

visu saprastu un neko nepalaistu garām. 

Jo pašsaprotami, ka šīs vēstis man tālāk 

jānodod bērna māmiņai: “Varbūt vajag 

pierakstīt?”. Citās reizēs gadās vēl 

tiešāk – man tiek pasniegta lapiņa ar 

pavadvārdiem: “Šo nododiet mammītei, 

viņa zinās, kas jādara.” Vēl citreiz: 

“Izrakstīšu jums receptīti, aptiekā jums 

iedos pilienus, pasakiet puisīša 

mammai, ka jāpilina trīs 

reizes dienā.”



pie ārsta izklāsta ierašanās iemeslu, kā 

arī dalās novērojumā: sievietes savus 

enerģijas resursus bieži iztērē daudzām 

sīkām lietām, uzņemoties nesamērīgi 

lielas rūpes un atbildību par bērnu. 

“Jāņem arī vērā, ka ar jaundzimušo 

māmiņa parasti ir pārgurusi – ir 

negulētas naktis, barošanas. Līdz ar to 

ir vajadzīgs atbalsts no vīra – tāpēc jau 

ir pāris. Dzīve ar mazuli ir laimīga, bet 

bērns pieprasa arī pastāvīgi apmierināt 

viņa vajadzības, un tās var apmierināt 

kā viens, tā otrs – gan māte, gan tēvs.”

Vēstures pēdas 
dzimumu lomu uztverē
Bieži vien sadzīves apstākļi diktē bērna 

aprūpes noteikumus, un krietni biežāk 

bērna kopšanas atvaļinājumā dodas 

tieši mamma (2019. gadā 83,2 % no 

pabalsta bērna kopšanai saņēmējiem 

bija sievietes, un visi taču ir dzirdējuši 

par tētiņu fiktīvajiem BKA), līdz ar 

to praktisku apsvērumu dēļ tēvam ar 

atvasi sanāk pavadīt daudz mazāk laika. 

Īpaši vēl ņemot vērā mūsu rudeņus 

un ziemas ar īsajām dienām, kad pēc 
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Bieži redzu 
ģimenes, kur abi 
vecāki bērnam 

ir vienlīdz svarīgi – 
mierinājumu un drošību 

vienādi atrod kā pie tēva, 
tā pie mātes. Abi vecāki 

bērnam emocionālo 
piesaisti spēj 
nodrošināt 

līdzvērtīgi labi.

Varbūt bērnam ir divi 
tēti un mammas nav?

Mēģinu skaidrot: es arī esmu pilnvērtīgs 

aprūpētājs, visticamāk, tieši es, nevis 

mammīte, būšu tas, kurš pilinās, 

un pat varu apstiprināt, ka mums 

mājās tādi pilieni jau ir, nemaz nebūs 

jāpērk. Kādreiz manas skaidrošanās 

tiek uztvertas ar skepsi, kādreiz ārsts 

nokautrējas, ka nav novērtējis, bet 

katru reizi mani gandrīz velns aiz mēles 

rausta paziņot, ka mammas puisītim 

nemaz nav, esam divi tēti, kaut vai vien 

tā iemesla dēļ, lai paskatītos reakciju.

Par viendzimuma pāru vecāku tēmu 

aprunājos arī ar Dr. Meikšāni. “Lielas 

pieredzes ar viendzimuma pāriem 

man nav, bet to pāru attiecībās, kas 

pie manis nāk, var novērot ierasto 

dinamiku: viens no vecākiem parasti 

ir vairāk emocionāls, bet otrs – vairāk 

praktisks. Parasti bioloģiskais vecāks ar 

bērnu darbojas vairāk, vairāk kušina, 

tikmēr otrs vecāks pastāv maliņā. 

Arī tas liek domāt, ka aprūpētāja 

dzimumam nozīmes nav.”

Ideāli, ja bērnu pie 
ārsta ved abi vecāki

Pediatre Vizma Meikšāne teic, ka viņai 

patīk un viņa novērtē, ja bērnus pie 

ārsta ved abi vecāki. “Tas man palīdz 

saskatīt ainu kopumā. Sievietes vairāk 

paļaujas uz emocijām, vīrieši – uz 

prātu, tāpēc skatījums nereti atšķiras, 

un man ir svarīgs arī tēva viedoklis. Un 

parasti patiesība ir kaut kur pa vidu. 

Mammas bieži vīriem pārmet mūžīgo 

būšanu darbā, saka – tu jau nekad neesi 

mājās, tu nezini.” Ārste piebilst, ka 

tieši mammas ir tās, kuras pirmās vizītē 

darba jau vairs nekur īsti iziet pastaigāt 

nesanāk – neiesi taču ar zīdaini tumsā, 

lietū vai salā pa lauku vazāties! 

Pēdas dzimumu lomu uztverē atstājusi 

arī mūsu nesenā vēsture un ar to 

saistītā kultūra – vēl pirms dažām 

desmitgadēm tētus taču pat neielaida 

dzemdību namos! Labākajā gadījumā 

tētiņš caur logu varēja uzmest aci savam 

jaundzimušajam, un tad – aidā! – prom 

uz bodi pēc polša un ar čomiem priecīgo 

atgadījumu nosvinēt. Varbūt tāpēc 

joprojām šķiet krietni pieņemamāk, 

ka jaundzimušā tētis sēž krogā, bet 

māmiņa sargā pavardu un kopj bēbīti?

Vai visās kultūrās tētis 
ir mammas palīgs?

Kā bērnu aprūpē ir kultūrās, kuras 

saulīte silda visu cauru gadu? Kā ar 

Austrumu civilizācijām, kur nemitīga 

šņabja dzeršana nav obligāta? Vaicāju 

Dr. Meikšānei, vai ir novērojusi, kāda 

situācija ir, piemēram, nepāliešiem. 

“Pie manis uz vizītēm nāk gan 

nepālieši, gan arī citu valstu pārstāvji. 

Jā, abi vecāki pārsvarā nāk kopā. 

Tajās ģimenēs, ko es redzu, ir ļoti laba 

saskaņa. Kad ir tēva virziens, tad māte 

klusē, un, kad ir mātes lieta, tēvs klusē. 

Esmu novērojusi – kad bērnam ir 

jāsaņemas, piemēram, uz poti, tad tas ir 

tēvs, kurš sniedz vajadzīgo atbalstu. Un 

māte paiet malā. Tēvs ir tas, kas paņem 

bērnu pie rokas un nosaka: “Mēs ejam! 

Mēs darām!”. 

Ārvalstnieku ģimenēs neesmu bērnos 

novērojusi tik stipru piesaisti pie viena 

vai otra vecāka, viņi ir pa vidu – tad 

pie viena, tad pie otra. Mūsu ģimenēs 

mammas bieži grib iejaukties un visu 

kontrolēt. Tēvs ģērbj bērnu, un bērns
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Manā pieredzē 
biežāk speciālisti 
tomēr līdz galam 

tētim neuzticas, 
uzskata, ka tētiņš ir ieradies 

mammas vietā vien 
kādas neizskaidro-

jamas ārkārtas 
situācijas dēļ.

raud – viss kārtībā, zīdaiņi mēdz raudāt, 

kad viņus ģērbj. Tomēr mamma atkal 

iejaucas – sak’, tu jau nezini, kā jāģērbj. 

Tādā veidā netieši tiek norādīta tēva 

neatbilstība bērna aprūpē. 

Ārzemju pāru proporcionāli manā 

praksē nav ļoti daudz, tomēr redzu, 

cik viņu savstarpējā sadarbība 

ir strukturēta, ar šīm ģimenēm 

sadarboties ir viegli. Jā, kad ģimene 

atnāk pie ārsta, ārsts no malas var 

redzēt ģimenes attiecības un var 

nojaust, kā veidojas viņu dzīve.”

Tēti bērnus pie ārsta 
ved arvien biežāk

Kad bija jāizvēlas rakstu konsultējošo 

ārstu, ne mirkli nedomājot izvēlējos 

Dr. Meikšāni – tieši pie viņas veicu 

profilaktiskās apskates arī savam 

bērnam, un viņa ir viena no labajiem 

piemēriem, kas bērna tēvu uztver kā 

pilnvērtīgu aprūpētāju. Izrādās, es ne 

tuvu neesmu vienīgais tēvs, kas dodas 

vizītēs pie Dr. Meikšānes: “Tēti ar 

bērniem pie ārsta nāk arvien biežāk, un 

visi, protams, tiek galā. Kad mammas 

vizītēs nav blakus, mums ar tētiem ir 

ļoti interesantas sarunas, pavisam citas, 

citi skatpunkti. Tāpēc jau ģimene ir 

interesanta – ar atšķirīgām šķautnēm.

Sievietes ir tendētas vairāk uz sīkumu 

saskatīšanu, reizēm pat pārāk 

sīkumainas, savukārt tēti vairāk ir kā 

pieskatītāji – stāv ārpusē un skatās no 

malas. Vēro, vai ģimenē viss ir kārtībā,” 

novērojumos dalās ārste. “Tēvi var 

mierīgi izstāstīt par dzemdībām, visu 

vēsturi, ko man vajag. Kādreiz, kad es 

jautāju, kā bērns reaģē tādā vai šādā 

situācijā, tēvi reizēm gan saka: “Nē, es 

labāk piezvanīšu, paprasīšu mammai, 

kā viņa to redz. Man pašam šķiet, ka viss 

labi, tomēr piezvanīšu.” Uzklausu abus.”

Apvaicājos dakterei, vai kādreiz notiek 

otrādi – ka mamma vizītes laikā 

piezvana noskaidrot tēta viedokli par 

bērnu? Daktere atbild: “Nē, nekad! 

Nekad ko tādu neesmu piedzīvojusi!”

Re, kā!





Drošība



Apsverot visus 
par un pret, 

vari izvēlēties 
bērnu nēsāt arī vienkārši 

uz rokām – ne visiem 
nepieciešama mazuļa 

pārnēsāšana slingā 
vai ergonomiskajā 

somā.
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Mūsdienās bērna pārnēsāšanas ierīces ir daudzveidīgas – 
garais slings, riņķu slings, mei tai tipa slings, ergonomiskā 
soma u. c. –, un vecāki var izvēlēties savam dzīvesveidam 
piemērotāko. Taču, lai kuru variantu tu izvēlētos, 
svarīgākais – ievērot drošību! Par zīdaiņa drošu 
pārnēsāšanu stāsta Evita Žvagiņa-Jākobsone, sertificēta 
bērnu nēsāšanas un zīdīšanas konsultante, “Skolas 
Mammām un Tētiem” lektore.

Autore: EVITA ŽVAGIŅA-
JĀKOBSONE, sertificēta bērnu 
nēsāšanas un zīdīšanas konsultante
Foto: no “Manislingi.lv” arhīva

ZĪDAIŅA DROŠA 
NĒSĀŠANA SLINGĀ 

UN ERGONOMISKAJĀ 
SOMĀ

Jautājums, uz kuru vecākam sev ir 

jāatbild: kāpēc man ir nepieciešama 

kāda pārnēsāšanas ierīce? Vai tavs 

mazulis visu laiku vēlas būt uz rokām 

un viņam nepatīk gulēt ratiņos? Varbūt 

tev šī ierīce nepieciešama tikai dažas 

reizes mēnesī, aizbraucot garākās 

pastaigās pa mežu? Varbūt slings tev 

nepieciešams tikai īsām pārvietošanās 

vajadzībām no punkta A uz B? No 

atbildēm, kā arī no bērna vecuma un tā, 

cik labi tu tiec galā ar stresa situācijām, 

kurās iesaistīts tavs mazulis, arī būs 

atkarīgs, kādu nēsāšanas ierīci un veidu 

izraudzīties. Lai varētu ievērot mazuļa 

drošu pārnēsāšanu, vispirms ir jāizvēlas 

piemērotākais bērna pārnēsāšanas 

veids, un svarīgi, lai arī pats nēsātājs 

justos droši un ērti. Atceries, ka, 

apsverot visus par un pret, vari nolemt 

arī nēsāt savu bērnu vienkārši uz 

rokām – ne visiem vajadzīga bērna 

pārnēsāšana slingā vai ergonomiskajā 

somā.

Drošības kritēriji

Kad esi atradis īsto pārnēsāšanas 

veidu vai ierīci, pievērsies drošības 

kritērijiem. Tas ir jautājums par 

bērna attīstību, anatomiskajiem 

pamatkritērijiem un smadzeņu 

nobriešanu. Tāpēc vienalga, kur tu 

savu bērnu nēsā – garajā slingā, riņķu 

slingā, ergonomiskajā somā vai mei tai 

tipa slingā –, ievēro drošības kritērijus! 

Ja tava bērna pārnēsāšanas ierīcē kādu 

no tiem nav iespējams ievērot, to var 

uzskatīt par nedrošu.

1. Ja paredzēta ilgstoša nēsāšana, 

izvēlies tikai vertikālo pozīciju. 

Guļus jeb šūpulīša pozīcija ir 

izmantojama vienīgi mājas apstākļos  

uz laiku līdz 30 minūtēm un tikai  

riņķu vai trikotāžas slingā.
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2. Seko, lai bērns parnēsāšanas 

ierīcē ir dziļā ietupiena pozīcijā. 

Bērna ceļiem jābūt augstāk par viņa 

dibentiņu, aptuveni nabas rajonā jeb 

augstāk par gūžas locītavām. Bērna 

ceļiem jābūt izvērstiem aptuveni 

45–55 grādu leņķī nenobriedušo gūžu 

attīstības īpatnību dēļ.

3. Bērna mugurai jābūt nedaudz 

ieliektai, kā ūdens lāsītei. Tā 

nedrīkst sakņupt C burta formā un 

nedrīkst būt taisna vai atliekusies. Ja 

tava bērna muguriņa slingā izskatās 

pēc C burta, slings nav pietiekami 

pievilkts.

4. Bērnu pārnēsāšanas ierīcē pievelc 

pietiekami stingri. Bērnam jābūt 

cieši klāt pie tava ķermeņa. Staigājot 

bērns nedrīkst kūļāties un saspringt 

pie katras tavas kustības. Ja tev ir 

jāpietur bērna kakla daļa ar roku, tad 

tu neesi pietiekami stingri pievilcis vai 

arī neesi izvēlējies drošu un piemērotu 

nēsāšanas ierīci.

5. Seko, lai tiktu atbalstīta bērna 

kakla daļa pirmajos 4 mēnešos. 

Pašu galvu vari atbalstīt ar slingu 

vai somas kapuci tikai bērna miega 

laikā. Nomoda brīdī galvas kustības 

nedrīkst tikt ierobežotas, tāpēc atbalsti 

kakla daļu, ietinot slingā vai somas 

kapucītē sarullētu mazu dvielīti, kas 

balstīs mazuļa kaklu līdz pusei auss. 

Pēc 4 mēnešu vecuma, kad bērns pats 

kontrolē savu kakla daļu, ļauj viņa 

plecu daļai brīvi kustēties.

6. Ievēro, lai bērna rokas tiktu 

centrētas – lai tās atrodas mazuļa 

mutes līmenī. Seko, lai bērna rokas 

nenokarājas uz sāniem vai nenoslīd uz 

leju. Lai tavs bērns veiksmīgi apveltos, 

viņa ķermenim jāsaprot, kur ir centrs, 

un ķermeņa centru var apgūt tikai tad, 

ja rokas ir centrētas, bērnam redzamas 

un viegli aizsniedzas līdz mutei. Šo 

noteikti ievēro arī mazuļa pacelšanā un 

nolikšanā, nēsāšanas pozīcijās, ietīšanā 

u. c. Ja tava bērna rokas vienmēr 

noslīd uz leju, tu neesi izvēlējies 

drošu nēsāšanas ierīci, neesi slingu 

pievilcis pietiekami stingri vai arī roku 

nebūšana centrā ir bērna ikdiena un tas 

ir ķermenisks pieradums, kas jārisina 

mazuļa ikdienas aprūpē.

7. Nenēsā bērnu nēsāšanas ierīcē 

ar skatu pret pasauli! Šī nav 

droša nēsāšana. Šāda pozīcija ir 

pretrunā ar bērna anatomiskajiem 

pamatkritērijiem un bērna smadzeņu 

un nervu sistēmas attīstību.

8. Bērnam nēsāšanas palīgierīcē 

jābūt redzamam. Šis ir ļoti 

svarīgi, ja mazuli tomēr nēsā šūpulīša 

jeb horizontālā pozīcijā. Slings nedrīkst 

nosegt bērna galvu un seju. Šis ir viens 

no galvenajiem drošības kritērijiem 

Nenēsā 
bērnu 

nēsāšanas 
ierīcē ar skatu 
pret pasauli! 

Šāda pozīcija ir 
pretrunā ar bērna 
anatomiskajiem 
pamatkritērijiem 

un smadzeņu 
un nervu 
sistēmas 
attīstību.
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Ceļi augstāk par 

dibentiņu.

Nedaudz ieliekta 

mugura.

Stingri klāt.

Sacentrētas rokas.

Kakla daļas atbalsts.

Ar skatu pret sevi.

Skūpsta attālumā.

Sacentrētas rokas.

Guļus pozīcija tikai 

mājas apstākļos un 

līdz 30 minūtēm.

Bērns vienmēr 

redzams.

Deguns un galva nav 

nosegti.

visā pasaulē, jo valstīs, kur kādreiz bija populāri dažādi 

banānsomu tipa slingi, tika fiksēti vairāki gadījumi, 

kuros tika apdraudēta bērna veselība un dzīvība. Tāpēc 

labāk sekot ieteikumam Nr. 1 – nēsā bērnu vertikāli!

9. Skūpsta attālumā. Mazuļa galviņai jābūt tik 

augstu, lai tu bez piepūles to varētu noskūpstīt. 

Tas nodrošinās gan pareizu bērna pozīciju, gan 

piemērotu mazuļa svara sadalījumu pa nēsātāja 

ķermeni.



Uzturs

MAZUĻA UZTURĀ

RUDENS 
VELTES
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Autore: GUNITA KRILOVA
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Ēst vairāk “sezonāli” ir bieži dzirdēts uztura 
speciālistu ieteikums. Tas nozīmē – ikdienas 

ēdienkartē ietvert tos produktus, kas ir raksturīgi 
noteiktajam gadalaikam. Uz vecākus interesējošo 

jautājumu, kā sezonālās – rudens – veltes 
iekļaut mazuļa uzturā, atbild pediatre, 

alergoloģe Dace Kārkliņa.

Kartupeļi, kabači, ķirbji, puķkāposti, 

āboli – ir daudz dzirdēts par šiem 

tipiskajiem Latvijas rudens produktiem, 

bet kā un no kāda vecuma mazuļa 

uzturā vajadzētu ieviest mazāk 

populārus rudens augļus un dārzeņus?

Sezonāls un lielisks 
vietējais produkts – 
kāposts

Atbildot uz jautājumu, kad un kā 

mazulim piedāvāt kāpostu, alergoloģe 

Dace Kārkliņa atzīst, ka, iespējams, šis 

patiesi varētu būt nedaudz piemirsts 

dārzenis. Parasti vecākiem lielākais 

uztraukums ir par to, vai kāposti 

neveicinās mazuļa vēdera pūšanos. Šī 

iemesla dēļ tie kā pirmais piebarojums 

parasti netiek praktizēts, kaut gan 

kāposti varētu būt labs dārzenis 

piebarojuma sākumā. 

Kāpostiem ir daudz pozitīvu 

īpašību, kā dēļ tos var iekļaut 

mazuļa ēdienkartē jau diezgan



Uzturs
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agri, – tie ir neitrālā krāsā, līdz ar to 

parasti maz alerģiski, tie ir vietējais 

produkts un rudens ir īstā sezona, lai 

tos baudītu. Kāposti satur ļoti daudz 

šķiedrvielu, tāpēc ir piemērots produkts 

bērniem, kam ir tendence uz retāku 

vēdera izeju. “Sākumposmā – ne pašās 

pirmajās piebarojuma uzsākšanas  

reizēs – ieteiktu kāpostu mazulim 

piedāvāt, piemēram, dārzeņu sautējumā. 

Tātad – kad bērns jau ir iepazinis dažādus 

dārzeņus,” stāsta speciāliste, norādot, 

ka kāpostu var iekļaut bērna ēdienkartē 

pirms gada vecuma.

Bietes – drīzāk ap gada 
vecumu

Par biešu lietošanu zīdaiņa uzturā 

pediatre teic tā: ja ģimene ir liela biešu 

cienītāja, tad, iespējams, arī zīdainis 

tās var baudīt jau nedaudz pirms gada 

vecuma sasniegšanas. “Viss ir atkarīgs 

gan no pašas ģimenes, gan bērniņa. 

Noteikti biete nebūs tas dārzenis, ar ko 

sākt piebarojumu, tomēr tad, kad mazulis 

jau ir iepazinis citus dārzeņus, viņam bieti 

nelielās devās var pievienot tam ēdienam, 

ko viņš ir radis ēst, piemēram, zupai. 

Tomēr, ja ģimene nav tāda, kas bieži 

gatavo bietes, šis būs produkts, ko varētu 

piedāvāt pēc gada vecuma.” 

Dace Kārkliņa uzsver, ka arī svaigas 

un marinētas nav piemērotas zīdainim 

līdz gada vecumam, un mazulim 

draudzīgākais biešu pagatavošanas 

veids būs sautēšana, vārīšana vai 

cepšana krāsnī. Jāatceras, ka sarkanās 

bietes mīkstina un šķidrina vēdera 

izeju, tāpēc, iespējams, mazulim, 

kurš jau ir sasniedzis gada vecumu un 

kuram ir reta vēdera izeja, bietes ir labs 

dārzenis, ko piedāvāt. 

Nesabīsties!
Ņem vērā, ka bietes parasti iekrāso 

gan bērna urīnu, gan cieto vēdera 

izeju, un to var novērot vai nu 

autiņbiksītēs, vai podiņā, un par to 

nav jāsatraucas.

Sarkanās bietes 
mīkstina un šķidrina 
vēdera izeju, tāpēc, 

iespējams, mazulim, kurš 
jau ir sasniedzis gada 

vecumu un kuram ir reta 
vēdera izeja, bietes 
ir labs dārzenis, ko 

piedāvāt.



Atceries!
Ieviešot jaunu produktu, vēro 

mazuļa reakciju! Jaunus produktus 

ēdienkartē ievies pa vienam.

Vecāku jautājumi, 
speciālistes atbildes

JAUTĀJUMS: Vai rudens dārzeņu 

biezeņiem ir jāpievieno eļļa, lai  

uzsūktos visas nepieciešamās 

minerālvielas un vitamīni?

ATBILDE: Dažas eļļas piles biezenim 

varētu pievienot. Ja ir redzams, ka 

biezenis ir pasauss, pāris piļu labas, 

kvalitatīvas olīveļļas būs vērtīgas. 

Olīveļļa var palīdzēt labāk uzsūkties eļļā 

šķīstošajiem vitamīniem, piemēram, 

burkānos esošajam A vitamīnam.

JAUTĀJUMS: Vai piedāvāt zīdainim 

burkānu sulu? Cik daudz ir par daudz?

ATBILDE: Joprojām starp padomiem,  

kā barot mazuli, ir sastopams  

ieteikums jau agrīnā vecumā – parasti 

tiek minēti 4 mēneši – zīdainim 

piedāvāt burkānu sulu. Taču nav 

pierādījies, ka tas būtu kas ļoti vērtīgs 

un vajadzīgs. Protams, burkānu sula 

rosina un veido dažādu garšu uztveri, 

tomēr četru vai sešu mēnešu vecumā, 

kad mazulim vēl nav nobriedis 

zarnu trakts, svaigi spiestu sulu dot 

nav ļoti vērtīgi.  Katram bērnam 

ir savs laiks, kad viņš ir gatavs ēst 

konkrētu produktu, tomēr piedāvāt 

koncentrētu sulu noteikti nevajag tik 

agrīnā vecumposmā. 

Ja vecāki tomēr vēlas mazulim 

pirms gada vecuma sasniegšanas dot 

mājās spiestu sulu, tā ir jāatšķaida 

koncentrācijā apmēram 1:10 ar ūdeni. 

Sākumā bērns iepazīs dažādās garšas, 

un tad sulas koncentrāciju  

var palielināt. Vislabāk izvēlēties 

vietējos augļus un dārzeņus un spiest 

sulas no tiem.



Uzturs
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Modē nākuši smūtiji. 
Vai tādus var iekļaut 
zīdaiņa ēdienkartē? 

Kā vērtē pediatre, smūtijs ir tas pats 

biezenis, tikai svaigs. “Mazulis to, 

visticamāk, nevarēs izdzert lielā 

daudzumā. Kad vecāki jau zina, kurus 

produkts bērns ir iepazinis, no tiem var 

pagatavot smūtiju un sākumā piedāvāt 

kādu tējkaroti. Taču, tā kā smūtijā ir 

svaigi augļu un dārzeņi, to vislabāk 

atšķaidīt – ar ūdeni, pienu vai piena 

maisījumu.” 

Pediatre norāda, ka šāds smūtijs noder 

zīdaiņa ēdienkartes dažādošanai, bet 

tas nebūs uzturā obligāti iekļaujams 

ēdiens. Pārsvarā līdz gadam mazulim 

dod termiski apstrādātus augļus un 

dārzeņus – vārītus, sautētus, tvaicētus, 

krāsnī ceptus. D. Kārkliņa norāda, 

ka svaigus varētu ieteikt piedāvāt tos 

augļus vai dārzeņus, kas pieejami mums 

tepat Latvijā, taču arī nelielā apjomā. 

“Tas noteikti būs tikai tad, kad mazulis 

ir iemācījies ēst dārzeņus un putras,” 

skaidro speciāliste.

Kad piedāvāt sēnes? 

Daudziem pieaugušajiem sēnes ir 

liels iepriecinājums, tomēr, kā atzīst 

speciāliste, sēnes mazulim līdz 1,5 gadu 

vecumam nebūtu piemērots produkts: 

“Man gribētos sēnes tomēr atstāt uz 

vēlāku laiku. Varbūt ir tādi drosmīgi 

vecāki, kas var iedot bērnam sēnes 

līdz šim vecumam, taču sēnes ir smags 

un grūti pārstrādājams produkts. Reti 

kurš mazulis līdz 1,5 gadiem ir ar tādu 

kuņģa traktu, kas tiek galā ar visu, 

ko vecāki piedāvā. Vēders mazulim ir 

ļoti jutīgs un reaģē dažādi uz to, kas 

viņam tiek piedāvāts. Varbūt mazajam, 

ja viņš netīšām apēdīs kriksīti gaileņu 

mērces, nekas nenotiks, bet speciāli līdz 

gada vecumam es noteikti neieteiktu 

piedāvāt mazulim sēnes,” spriež  

D. Kārkliņa.

Mazulis un viņa gremošanas un 

izvadsistēma nobriest līdz trīs gadu 

vecumam, kad zarnu sieniņas jau ir 

nostiprinājušās un viss zarnu trakts 

strādā pilnvērtīgi. Trīs gadi ir tas 

vecums, kad varētu sākt mēģināt 

bērnam piedāvāt sēnes – mērcē 

vai zupā. Noteikti pirms tam tās ir 

jāapstrādā. Tomēr sēnes nebūs galvenais 

produkts, kam jābūt mazuļa uzturā, – 

speciāliste norāda, ka tas atkal ir 

atkarīgs no ģimenes un konkrētā 

bērna. Tomēr viņa uzsver, ka sēnes nav 

produkts, bez kura bērns nevar iztikt, – 

tas ir labs pieaugušajiem.

Ņem vērā!
100 % svaigi spiestu sulu mazulim 

būtu vēlams piedāvāt tikai ap triju 

gadu vecumu. Līdz tam sulas ir 

jāatšķaida.
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JAUTĀJUMS: Vai plūmes zīdainim nav 

pārāk stiprs produkts?

ATBILDE: Plūmes ir labs produkts, ko 

var gan pievienot mazuļa biezputrām, 

gan piedāvāt tāpat. Jāatceras, ka 

plūmes ir auglis, kas šķidrina vēdera 

izeju, tāpēc ik pa laikam ir ieteicamas 

tiem mazuļiem, kam ir cietāka 

vēdera izeja. Taču, runājot par augļu 

un citu saldo produktu iekļaušanu 

ēdienkartē, jāatceras, ka tos būtu 

ieteicams bērnam piedāvāt tad, kad 

viņš jau ir iemācījies ēst dārzeņus un 

putras. Šī iemesla dēļ plūmes varētu 

dot, sākot no 7–9 mēnešu vecuma (ar 

nosacījumu, ka mazulis piebarojumu 

Svarīgi!
No sarkanajiem augļiem un 

dārzeņiem mazulim var būt 

alerģiska reakcija, tomēr no tiem 

bez iemesla nevajadzētu izvairīties. 

Piedāvā jauno produktu un bērnu 

novēro!

ir sācis saņemt ne vēlāk kā 6 mēnešu 

vecumā). 

JAUTĀJUMS: Vai un kad zīdainim  

var piedāvāt pašu vārītu ogu 

ievārījumu? 

ATBILDE: Parastie ievārījumi bērniem 

būtu labāk piemēroti pēc gada vecuma, 

jo tie satur ļoti daudz cukura, arī pašu 

vārītie. Līdz tam vislabāk ir lietot 

svaigus augļus un ogas, savārītus ar 

nelielu cukura daudzumu vai bez 

cukura. Pēc gada vecuma ievārījumu 

var pievienot, piemēram, biezputrām 

un pankūkām. Šajā vecumposmā 

mazuļi jau var lietot diezgan plašu 

produktu klāstu, tomēr atceroties, ka 

mazais nav lielais. 

JAUTĀJUMS: Ģimenē rudenī daudz 

ēdam sīpolus un ķiplokus. Vai tos var 

piedāvāt zīdainim? 

ATBILDE: Mazuli pie dažādām garšām 

mēdz pieradinām pamazām, bet 

pēc gada vecuma šos produktus var 

pievienot mazuļa ēdienam, bet ne svaigā 

veidā, un, protams, jāskatās daudzums, 

ko dodam, lai ēdiens nav pārāk ass. 

Tāpat jāatceras, ka ķiploks ir visai 

alerģisks produkts, tātad jāvēro bērna 

reakcija uz to.

Atceries!
Buljona kubiņi un dažādi mākslīgie garšas pastiprinātāji noteikti nav piemēroti 

zīdaiņa ēdienkartes veidošanai – tos labāk izslēgt no maza bērna uztura.

Ideja!
Garšas dažādošanai mazuļa 

ēdienam pievieno vietējos 

garšaugus – dilles, pētersīļus, 

baziliku un citus (svaigus, saldētus 

vai kaltētus).



Uzturs

MAZULIS 
NEUZŅEM 

PIETIEKAMI DAUDZ 
D VITAMĪNA

Mūsu klimatiskajos apstākļos  
D vitamīna trūkums organismā ir 
plaši izplatīts. Taču mazuļiem tas 

ir nepieciešams normālai kaulu 
augšanai un attīstībai. Kā zināt, vai 
mazulim šis vitamīns ir pietiekams, 

un kā to uzņemt, skaidro uztura 
speciālistes Lizete Puga un Olga 

Ļubina.

Autores:   LIZETE PUGA 
     un OLGA ĻUBINA, 
     uztura speciālistes

Lielāko daļu D vitamīna mazulis saņem 

dabiskā veidā no saules stariem, 

atrodoties ārā siltajā gada laikā. Tikai 

ļoti neliels daudzums produktu satur 

D vitamīnu, tāpēc ir grūti to uzņemt 

vienīgi ar pārtiku.
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Uzmanību!
Konsultējies ar 

ģimenes ārstu un 

pārliecinies par 

D vitamīna pietiekamību 

mazuļa organismā.  

Ja nepieciešams, 

lietojiet to kā uztura 

bagātinātāju.

Vai mans mazulis uzņem pietiekami daudz D vitamīna?

Vadoties pēc analīžu rezultātiem, ir iespējams uzzināt, ka jūsu mazulim ir nepietiekams D vitamīna daudzums organismā.

Kāpēc ar dabiski uzņemto  

D vitamīnu ir par maz?

Nepietiekama uzturēšanās saulē.

Bērns uzturā nelieto pietiekami 

daudz produktu, kas satur  

D vitamīnu. 

Bērns nelieto ieteikto uztura 

bagātinātāju, kura sastāvā ir  

D vitamīns. 

Kā tas ietekmē uzņemtā D vitamīna daudzumu?

Atrodoties saulē, ādā izstrādājas D vitamīns.

Mazuļi, kas ēd produktus ar augstu D vitamīna sastāvu, piemēram, treknas zivis, 

olas, ar D vitamīnu bagātinātas brokastu pārslas un pilnpiena produktus, kuru 

sastāvā ir taukvielas, uzņem vairāk šā vitamīna nekā bērni, kas šos produktus uzturā 

nelieto. 

Esiet vērīgi: D vitamīna deficīts ir plaši izplatīts, un tas var kavēt bērna augšanu. 

Tāpēc regulāri nododiet analīzes un konsultējieties ar savu bērna ārstu, cik daudz  

D vitamīna uztura bagātinātāja formā nepieciešams lietot papildus uzturam.

Bērniem, kas jaunāki par trim gadiem un dienā izdzer mazāk nekā 500 ml piena vai 

piena maisījuma, jāuzņem aptuveni 500 IU (starptautisko vienību) D vitamīna dienā 

papildus.
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Vai D vitamīns ir vissvarīgākā uzturviela?
Nē, visas uzturvielas ir vienlīdz svarīgas labai veselībai. Neliels padoms, ar ko sākt:

Citi veidi, kā iekļaut treknas zivis mazuļa uzturā

Zivju sacepums, kura sastāvā ir jebkādas treknās zivis, skumbrija uz grauzdētas maizes, laša un brokoļu sacepums, sardīnes

 uz grauzdētas maizes šķēles, krāsnī ceptā kartupelī pildīts tuncis, pica ar tunci vai lasi, foreles un dārzeņu sacepums, 

laša zivju pirkstiņi.

Kā pārliecināties, 
ka mazulis uzņem 
pietiekami daudz  
D vitamīna?

Plānojot bērna ēdienkarti, turpmāk 

minētie ēdieni palīdzēs justies droši, 

ka mazuļa uzturs ietver D vitamīnu 

saturošus produktus.

BROKASTIS

Pilngraudu brokastu pārslas 

bez cukura, pasniegtas ar piena 

maisījumu vai pienu un svaigiem 

augļiem.

PUSDIENAS

Kartupeļi ar siļķi un biezpienu.

 

Svaigi dārzeņi ar bezpiedevu jogurta 

un zaļumu mērci.

VAKARIŅAS

Vraps ar olu un dārzeņiem. 

 

Svaigas ogas.

PRODUKTI, KAS SATUR D VITAMĪNU 

• treknas zivis, piemēram, lasis, 

forele, reņģe, siļķe, brētliņas, 

skumbrija, tuncis un sardīnes, vai 

ēdieni, kas pagatavoti no zivīm, 

piemēram, zivju sacepums vai 

kotletes;

• olas;

• brokastu pārslas, kas bagātinātas ar 

D vitamīnu (pārbaudiet informāciju 

par produkta sastāvā esošajām 

uzturvielām);

 •pilnpiena produkti, kas bagātināti ar 

D vitamīnu (pārbaudiet informāciju 

par produkta sastāvā esošajām 

uzturvielām);

• piena maisījums, kas bagātināts ar  

D vitamīnu.
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Autore:  LĪGA BRŪVERE
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MIEGA RITMS 
ZĪDAINIM 
Sagaidot ģimenē jaundzimušo, vecākiem jārēķinās, 
ka gulēt iznāks mazāk. Pat ļoti mierīgi mazuļi ietekmē 
ģimenes miega režīmu, liekot pieaugušajiem piemēroties 
jaunās atvases vajadzībām. Daba ir paredzējusi, ka 
bērniņš guļ trauslākā miegā un biežāk mostas, jo tieši šāds 
miegs nodrošina pašu svarīgāko – ķermeņa un smadzeņu 
augšanu. Par bērna miega režīmu līdz gada vecumam 
stāsta zīdīšanas konsultante Sandra Lase. 

Zīdaiņa miega 
fizioloģija ir 

citādāka 
nekā pieaugušajiem. 

Faktiski tas ir interešu 
konflikts – pieaugušo, 

mammas un tēta, 
miega ritms un 

vajadzības krasi atšķiras 
no zīdaiņa 

miega režīma un 
vajadzībām.

Zīdaiņa miega fizioloģija ir citādāka 

nekā pieaugušajiem. Faktiski tas 

ir interešu konflikts – pieaugušo, 

mammas un tēta, miega ritms un 

vajadzības krasi atšķiras no zīdaiņa 

miega režīma un vajadzībām.

Pieņemt, ka mazais naktī modīsies, 

var tad, ja vecākiem ir zināšanas par 

jaundzimušā un zīdaiņa miega ritmu un 

to, kas ir normas robežas un kad bērniņa 

miega režīms ir patiešām izjucis. Ja 

vecākus bērna miega režīms apmierina 

un viņi spēj tam elastīgi piemēroties, 

neraugoties uz to, ka tas nav ideāls, 

mazuļa miega ritms nav jāmaina. 

Miega ritms 
pieaugušajiem

Cilvēka nakts miegs sastāv no 3–5 cik-

liem. Katrs no tiem sākas ar dziļo un 

noslēdzas ar seklo miegu. Viena cikla 

ilgums ir apmēram 90 minūtes, un tā 

laikā pieaugušais, kura miegs ir veselīgs, 

80 % guļ dziļajā un 20 % seklajā miegā. 

Vienam miega ciklam seko nākamais, 

un tā līdz brīdim, kad ir jāmostas. 

Dziļā miega fāzē notiek pilnīga ķermeņa 

relaksācija – palēninās iekšējo orgānu 

darbība, mazliet pazeminās ķermeņa 

temperatūra, ir zemāks asinsspiediens; 

šajā laikā atpūšas nervu sistēma, notiek 

dziļa fiziska atpūta.   

Seklā miega fāzē tiek pārstrādāti dienas 

emocionālie pārdzīvojumi, aizmigušais 

var dzirdēt apkārtējos trokšņus, sajust, 

ja palicis vēsi, pagriezties uz vienu vai 

otru sānu. 

Miega ritms zīdaiņiem

Zīdaiņiem miega ritmi pakļauti viņu 

augšanai un attīstībai. Tā kā augšana 

notiek tieši seklā miega fāzē, bērns guļ
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daudz reižu – ne pārāk ilgi un biežāk 

mostas. Bērna miega ciklu veido 80 % 

seklā miega un tikai 20 % dziļā miega. 

Tāpēc vecāki dažreiz satraucas, ka 

bērniņš gandrīz neguļ, lai gan viņi 

nepiefiksē tos salīdzinoši īsos brīžus, 

kad mazais ir pilnībā aizmidzis. Pārējā 

laikā mazulis guļ pie mammas krūts vai 

iesnaudies vecāka rokās, kur jūtas labi. 

Zīdaiņa miegs ir nenoturīgs, viņš var 

mosties un atkal iemigt seklajā miegā. 

Līdz 6 mēnešu vecumam zīdainim 

parasti vēl nav izstrādājies paredzams 

miega režīms, ir tikai miega ritmi. 

Apmēram līdz 3 mēnešu vecumam 

mazuļa diennakts ritms veidojas 

caur mātes pienu un 

miega hormoniem, 

ko viņš saņem, 

zīžot 

krūti. Ir 

zināms, ka mātes piens satur dažādu 

hormonu kokteili. Viens no tiem – 

melatonīns – ir hormons, kas rosina 

iemigšanu. Ir veikti pētījumi, kas atklāj, 

ka mammām, kas zīda bērnu ar krūti, 

miega ritmi ar mazuli sinhronizējas. 

Turklāt mammas, kas zīda bērnu, 

kopumā izguļas labāk, un kopā ar 

mammu labāk iemieg arī mazulis. 

Turklāt zīdīšanas periodā sievietei 

hormonālais fons veidojas tāds, ka viņai 

fizioloģiski vajag mazāk miega stundu 

diennaktī nekā laikā, kad bērnu nezīda. 

Bērna miega cikli

Pēc 3 mēnešu vecuma sasniegšanas 

dienas un nakts ritmi sāk regulēties 

Ja vecākus bērna 
miega režīms 
apmierina un 

viņi spēj tam 
elastīgi piemēroties, 

neraugoties uz to, ka tas 
nav ideāls, mazuļa 
miega ritms nav 

jāmaina. 
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arī caur acīs esošiem gaismas uztveres 

receptoriem. Tad bērniņš dienā 

sāk gulēt mazāk, naktī – vairāk. 

Režīms kļūst paredzamāks un saistās 

ar diennakts gaismas un tumsas 

periodiem. 

Miega ritmi un režīms mainās arī līdz 

ar smadzeņu augšanu. Jau viena gada 

vecumā seklais miegs mijas ar dziļo 

miegu proporcijās 60 % pret 40 %,  

3 gadu vecumā – proporcijā 75 % pret 

25 %. Tas nozīmē, ka dziļā miega nu 

jau ir vairāk. Smadzenes līdz 3 gadiem 

ir izaugušas un sasniedz 90 % no 

pieaugušā cilvēka smadzenēm. Aug 

arī organisms, mainās metabolisma 

īpatnības, un tam piemērojas miega 

fāzes. Pieauguša cilvēka miega ciklu 

bērns izveido tikai 12 gadu vecumā.  

Ja miega ritmi stipri atšķiras no 

fizioloģiskajiem ritmiem, piemēram, 

ja bērns mostas 6 reizes naktī, tad tā 

ir novirze no normas un tad gan būtu 

jāmeklē iemesls, kāpēc tā notiek. 

Kas ietekmē miega 
ritmu

Sākumā miega ritmi bērnam ir 

cieši saistīti ar ēšanas ritmiem. 

Jaundzimušajam, kuru baro ar krūti, 

ritmi ir atkarīgi no tā, cik mammai 

strauji plūst piens un cik pats bērns ir 

enerģisks. 

Piemēram, ja mammai piens plūst ļoti 

strauji, bērns paēd 10 minūšu laikā un 

pēc tam saldi un mierīgi guļ. Bērniņam 

nav konkurējošo vajadzību – viņš nav 

izsalcis, nav jāmostas, lai atkal ēstu. 

Savukārt, ja mammai piens neplūst tik 

strauji, tad pēc 10 minūšu ilgas centīgas 

zīšanas mazulis nogurst un aizmieg, bet 

pēc brīža jau mostas, jo atkal grib ēst. Pa 

vidu viņš guļ trauslā un seklā miegā, bet 

mammai ir sajūta, ka bērniņš neguļ. 

Apmēram 3 mēnešu vecumā bērns 

spēj paēst 10 minūšu laikā un guļ 

2–3 stundas bez mošanās.  Viņš var 

pamosties, kaut ko pētīt, komunicēt, 

nodarbināt sevi un tad atkal iemigt. 

Nepārtrauktu gulēšanu var iztraucēt 

tā sauktās konkurējošās vajadzības. 

Piemēram, nepieciešamība čurāt, ir 

pārāk auksts vai karsts, mazākiem 

bērniņiem – arī robežu trūkums. 

Miega režīms pirmajā 
dzīves gadā 
Pirmajā dzīves mēnesī galvenais 

uzdevums ir ēst un atkal ēst. Mamma, 

kas zīda bērnu, pielāgojas viņa 

vajadzībām, un šajā periodā nevar gaidīt 

precīzu miega režīmu. Bioloģiskais 

ritms parasti ir mosties pusnaktī  

plkst. 24, tad ap plkst. 4 un 6 no rīta, lai 

paēstu. Naktī mātes organismā ir augsts 

prolaktīna līmenis, kas veicina piena 

izstrādi, tāpēc pašai mammai ir labāk, 

ja bērns pilnās krūtis savlaicīgi iztukšo. 

Kopā ar pienu mazulis saņem arī 

miegam vajadzīgo hormonu. Barošanas 

laikā arī mammai izdalās miega 

hormons, kas vecina labāku miegu gan 

pašai, gan bērniņam.  

Daudz paredzamāki ir bērni, kas 

tiek baroti ar piena maisījumu. Tā kā 

mākslīgā piena formulu drīkst dot tikai 

reizi trīs stundās un noteiktā daudzumā 

un no pudeles knupīša ēdiens nāk viegli 

un bez piepūles, tad mazulis ātri paēd 

un guļ ilgi un labi. Maisījums ir smagāka 

pārtika, tā pārstrādei tiek patērēts 

lielāks enerģijas daudzums. Mazuļi, kas 

ēd piena maisījumu, var nogulēt, naktī 

nemostoties, arī 6 stundas, jo barot ar 

maisījumu naktī nav paredzēts. 

Gan zīdītiem ar krūti, gan ar pudelīti 

barotiem bērniem nakts ēšanas ritms ir 

retāks nekā dienā. 

Ja ir sajukusi diena 
ar nakti 

Dažreiz bērnam sajūk diennakts 

ritmi. Vecāki sūdzas, ka dienas laikā 

mazulis saldi guļ 3–4 stundas no vietas. 

Bet, iestājoties naktij, sāk mosties 

ik pēc pusotras stundas un omulīgā 

noskaņā grib spēlēties un komunicēt 

ar vecākiem. “Esmu dzirdējusi stāstus, 

ka mamma ņem mazo uz rokām un 

nes uz otru istabu rotaļāties, lai viņš 

netraucētu gulēt citiem. Bet kāpēc 

gulēt, ja ir tik interesanti?” retoriski 

vaicā Sandra Lase.  

Ko darīt? Tāpat kā diennakts režīms 

neizjūk vienā dienā, arī atgriezt 

normālo gulēšanas laiku neizdosies 

uzreiz. Tas var aizņemt aptuveni 

nedēļu un prasīs vecāku pacietību. 

Mērķis ir katru dienu pamazām mainīt 

gulēšanas grafiku. Vienā dienā pavirzīt 

to uz priekšu var tikai apmēram 

par trīsdesmit minūtēm, labākajā 

gadījumā – par stundu. Tas nozīmē, ka 

dienas miedziņš ir jāpārtrauc, bērnu 

pamodinot nedaudz agrāk nekā tad, ja 

viņš mostos pats. Vakara gulētiešanas 

laikā mazulis, iespējams, jau būs 

miegains un niķīgāks nekā parasti, 

Dienas laikā 
nevajag mājās 
radīt pilnīgu 

klusumu – jāļauj 
fonā skanēt 

ikdienas skaņām. 
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NOVIRZE NO NORMAS

Ja miega ritmi stipri atšķiras no 

fizioloģiskajiem ritmiem, tam ir 

jāmeklē iemesls. Piemēram, ja 

bērns naktī mostas 6 vai vairāk 

reizes, tad tā ir novirze no normas. 

APSTĀKĻI, KAS TRAUCĒ LABAM 

MIEGAM

Laiks, kad nāk zobi, ir traucējošs 

miegam. Tieši nakts laikā notiek 

aktīvākā zobu augšana, kas arī 

ir saistīta ar augšanas hormona 

izstrādi miegā. Zobu augšana 

patiešām ir sāpīgs process, jo aug 

ne tikai zobs, bet viss žoklis. Ja 

citu veselības sūdzību nav, šis laiks 

vienkārši ir jāpārcieš.

ĀRĒJI NOTIKUMI, PĀRĀK AKTĪVA 

DIENA

Ir bērni ar viegli uzbudināmu 

nervu sistēmu. Publisku pasākumu 

apmeklēšana, pārāk aktīvas rotaļas 

pirms miega, pārāk skaļa vide 

vakaros mājās – tas viss var būt 

iemesls sliktākai iemigšanai un 

nemierīgākam miegam. Vakara 

cēlienam noteikti jābūt mierīgam, 

toties gulēt aizies mazliet agrāk. Ja 

mazajam ir sajucis diennakts ritms, tad 

ieteikums ir neļaut dienas laikā gulēt 

ilgāk par divām stundām. Jāmodina 

mazuli, lai pabarotu vai nomainītu 

autiņbiksītes. Dienas laikā nevajag 

mājās radīt pilnīgu klusumu – jāļauj 

fonā skanēt ikdienas skaņām. 

Ja bērns naktī mostas spēlēties, 

jāminimizē aktivitātes, kas varētu vēl 

vairāk viņu pamodināt. Istabā nevajag 

slēgt gaismu, nevajag darīt neko 

interesantu – bērns naktī nav jāizklaidē, 

nav jāpiemērojas viņa ritmam. Var 

ieslēgt mazu gaismiņu, pielikt pie krūts, 

pabarot un gulēt. Vēl labāk šo visu darīt 

tumsā. Tāpat vajadzētu izprast, kas ir 

konkurējošās vajadzības, kas bērnam 

liek mosties, – gribas ēst? Ir auksti? 

Bērniņš pačurāja, un ir diskomforts? 

Kura no vajadzībām nav apmierināta, 

un kā to apmierināt?

Vieglākais veids, kā bērnu atkal 

iemidzināt, ir iedot viņam krūti. Kopā 

ar pienu mazais saņems arī miega 

hormonu. “Pastāv uzskats, ka ieradums 

iemigt pie krūts nav īpaši labs, bērnam 

esot jāiemācās iemigt pašam. Bet 

daba to ir paredzējusi kā veidu, kā 

mazulis iemieg. Īpaši, kamēr zīdainis 

ir maziņš. Pirmā izpratne par to, kas ir 

ieradumi un rituāli, bērnam sāk rasties 

tikai apmēram 8 mēnešu vecumā, 

kad veidojas ilgtermiņa atmiņa, 

tāpēc uztraukties par to, ka pirmajos 

dzīves mēnešos viņš apgūs nepareizus 

iemigšanas rituālus, nav pamata,”  

skaidro Sandra Lase. 

Nevar gan teikt, ka miega rituāliem nav 

nozīmes. Pavisam mazam zīdainim un 

viņa mammai šāds rituāls vairāk palīdz 

noskaņoties nakts miegam. Bet tas 

nenozīmē, ka bērns naktīs sāks gulēt 

labāk. [1–4] 

Ja bērns 
naktī mostas 

spēlēties, 
jāminimizē 
aktivitātes, 

kas varētu vēl 
vairāk viņu 
pamodināt.



Kas uzlabo 
nakts miegu
• Ir  bērni, kuri guļ mierīgāk, ja 

tuvumā ir mamma vai tētis. 

• Nakts miegu uzlabo robežas, 

tas ir, gulēšana pakaviņā vai 

īpašā ligzdiņā vai arī viegla 

ietīšana autiņā vai sedziņā. 

Tas atgādina mammas 

ķermeņa formu un dod 

drošības un pazīstamas vides 

sajūtu. 

• Vecākiem ir jāsaprot, kuras 

konkurējošās vajadzības naktī 

traucē gulēt, un tad tās ir 

jārisina. 

lai bērns zinātu, ka jāgatavojas naktij 

un miedziņam. Citus bērnus, starp 

citu, vanna pirms miega uzmundrina. 

KRĪZES PERIODI 

Vidēji ik pēc diviem mēnešiem bērnam 

ir krīze, kas saistās ar jaunu iemaņu 

apgūšanu. Piemēram, lai dabūtu mutē 

kāju, viņam ir jātrenējas, un tas dod 

papildu slodzi nervu sistēmai. Jaunu 

prasmju apgūšana var būt iemesls 

tam, kāpēc bērns naktī sliktāk guļ. 

NOKAVĒTS GULĒT LIKŠANAS LAIKS 

Ir bērni, kuri vakaros ir nemierīgi, 

viņiem ir grūti aizmigt. Tad ir svarīgi 

sekot pazīmēm, lai pamanītu, kad 

bērnam nāk miegs, un tad viņš jāliek 

gulēt uzreiz, nevis pēc 20 minūtēm, 

kad mamma pabeidz iesāktos darbus. 

Atliekot gulētiešanu, mazulis no savas 

miega fāzes jau ir “izlecis” un aizmieg 

ar grūtībām.

VESELĪBAS PROBLĒMAS 

Miega kvalitāti ietekmē arī 

grūtniecība, dzemdības, dienas 

notikumi, stress. Ir cēloņi, kurus mēs 

varam ietekmēt un kurus nevaram. 

Piemēram, ja bijušas smagas 

dzemdības un piedzīvota hipoksija 

jeb skābekļa bads, ir jārēķinās, 

ka bērnam var sāpēt galva, viņš ir 

nemierīgāks. 
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māsa, un man to bija ieteikušas 
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grūtniecības laikā es to cītīgi 
lietoju. Sākumā es pat īpaši 
nesatraucos par strijām, bet 
patiesībā jutos ļoti atvieglota, 
kad tās neparādījās.
Man patīk lietot Bio-Oil – šī eļļa 
tik viegli klājas, un tās iedarbība 
man šķiet ļoti pārsteidzoša.”

Maksa māmiņa Miranda

Bio-Oil® ir īpašs ādas kopšanas līdzeklis, kura sastāvs palīdz mazināt rētas un strijas, 
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Oil™ ir arī ļoti iedarbīgs novecojošas vai sausas ādas kopšanā. Sīkāka informācija par šo 
izstrādājumu un tā klīnisko pētījumu rezultātiem atrodama tīmekļa vietnē bio-oil.com. 
Bio-Oil iespējams iegādāties aptiekās. Lietošanas rezultāts katram var būt atšķirīgs.
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