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Dūla: emocionāls un praktisks 
atbalsts kā droša aizmugure

Elīna Lāce

Talseniece Jana Biezā šovasar 
piedalījās pirmajās divās dzem-
dībās kā dūla apmācībā, piedzī-
vojot neaizmirstamus mirkļus, 
esot klāt divu bērniņu nākšanā 
pasaulē un daudzējādi atbalstot 
viņu māmiņas.
Sabilniecei Kristīnei Vīgurei
dūlas atbalstu bija iespēja saņemt jau 
grūtniecības laikā. «Kad bija nepie-
ciešamība, varēju piezvanīt Janai un 
parunāties. Tas daudz ko dod, uzreiz 
kļūst vieglāk! Īpaši, ja tobrīd blakus 
nav bērna tēva,» viņa skaidro. To, ka 
Kristīnei dzemdības sākušās pāris ne-
dēļas pirms noliktā datuma, Jana uzzi-
nājusi no telefonzvana sešos rītā. Maz 
laika atlicis pārdomām par to, ka ilgi 
gaidītais brīdis ir klāt. Veikli sakrāmē-
ta soma un kāpts taksometrā, lai dotos 
ceļā, minot, kura no sievietēm Kuldī-
gas slimnīcu sasniegs pirmā un kā Kris-
tīnes izvēlēto atbalsta personu uzņems 
iestādes personāls. «Ļoti iepriecināja 
tas, ka slimnīcā mani uztvēra kā dar-
ba atvieglotāju, nevis traucēkli,» Jana 
atzīst. Kristīni dzemdību procesā viņa 
atbalstīja, uzmundrinot, atgādinot par 
nepieciešamību atslābināties, lai dzem-
dību sāpes būtu produktīvas («Bailes, 
saspringums, nespēja atslābināties 
kontrakciju laikā veicina dzemdību 
darbības palēnināšanos, kas diemžēl 
bieži liek mediķiem iejaukties,» atgādi-
na Jana), ļaujot izrunāties par tēmām, 
kas tobrīd kļuva aktuālas. «Galvenais 
— viņa nebija viena. Tuvojoties fini-
šam, devu padzerties, atvēsināju pieri 
ar aukstu dvieli, palīdzēju nokļūt no 
pirmsdzemdību telpas uz dzemdību 
zāli, kad Kristīnei vienai jau to bija ļoti 
grūti izdarīt. «Kura no jums te dzem-
dē?» jokoja vecmāte, redzot mūs abas, 
notupušās uz grīdas, pārlaižot kontrak-
ciju,» atceras dūla. Šo kopīgo došanos 
uz dzemdību zāli kā lielu ieguvumu 
uzsver arī Kristīne: «Pati nespēju no-
stāvēt, bet šajā gadījumā varēju ar visu 
svaru atbalstīties pret Janu. Dakteriem 
jau mēs tādas esam simt un viena, tāpēc 
katrai viņi klāt neizstāvēs, muguru ne-
pačubinās, nepajautās, kā jūtamies! Ci-
tādi ir, kad blakus ir dūla — ja kaut ko 
vajadzēja, varēju viņai paprasīt, bija, uz 
ko paļauties.» Arī dzemdību laikā viņa 
turējusi Janas roku.
Pēc mazā Deivida,
Kristīnes otrā dēliņa, nākšanas pasaulē 
dūlai ticis tas gods pārgriezt nabassai-
ti. Viņas atbalsts divtik būtisks bija arī 
tādēļ, ka pirms noliktā laika sākušos 
dzemdību dēļ Deivida tētis nav paguvis 
atgriezties Latvijā no ārzemēm. «Pēc 
dzemdībām Kristīnei bija vajadzīga 
praktiska palīdzība — devos uz veikalu 
iegādāties visas trūkstošās lietas. Jā, arī 
tāda veida palīdzība ietilpst dūlas dar-
bā! Ja mammīte dzīvo tuvāk, varu arī 
pēc dzemdībām vajadzības gadījumā 
aiziet ciemos un pagatavot viņai ēst! 
Esot vienai mājās ar mazu bērniņu, to 
paveikt ir ļoti grūti. Ja nepieciešams, 
varu palīdzēt arī, teiksim, apdarīt mā-
jas soli, ja viņa vēl nejūtas tik stipra, 
ielikt mazgāties drēbes, izlikt tās žāvē-
ties. Protams, to vienmēr var apvienot 
ar papriecāšanos par bēbīti (Jana mazo 
puisēnu glāsta ar tik lielu maigumu, 
ka viņš iemieg saldā miedziņā, neņe-
mot vērā svešās balsis istabā — E. L.), 
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dzemdību procesa pārrunāšanu tik 
daudz reižu, cik mammai tas vajadzīgs. 
Tas ir ļoti svarīgi — visu pārrunāt, it kā 
ierāmējot katru niansīti. Sievietei vajag 
gan patīkamo, gan nepatīkamo izru-
nāt, labo tādējādi ieslēdzot atmiņā, bet 
sliktajam emocionāli tiekot pāri. Arī ar 
Kristīni, pēc dzemdībām atgriežoties 
palātā, visu pārrunājām,» atklāj Jana, 
un Kristīne piekrīt — gribējies, lai pēc 
bērna piedzimšanas blakus ir kāds, 
ar ko parunāties. «Tas varbūt muļķīgi 
skan, bet varēju palīdzēt, arī iemūžinot 
Deivida skaistos pirmos dzīves mir-
kļus, gādājot par to, lai ģimenei būtu 
šīs vērtīgās fotogrāfijas,» piebilst Jana.
«Kamēr nebiju piedzīvojusi,
kādas ir dzemdības, kad blakus ir 
dūla, arī man likās, ka tas ir lieki. 
Tagad es tiešām iesaku to pamēģi-
nāt arī citām sievietēm, kurām emo-
cionāls atbalsts ir svarīgs. Pamēģināt 
gan iesaku arī tām, kurām vēl šķiet, 
ka viņām dūla nav vajadzīga!» ta-
gad saka Kristīne un ir pārliecināta, 
ka Janas atbalsts tikpat svarīgs būtu 
bijis arī tad, ja bērna tēvs būtu pagu-
vis atgriezties no ārzemēm. Protams, 
viņai būtu bijis svarīgi, lai mīļotais ir 
blakus, tomēr Kristīne uzskata, ka vī-
rietis dūlas funkcijas nedz spētu veikt, 
nedz arī to gribētu. «Vīrietim jābūt 
tuvumā, jāgaida sava bērna piedzim-
šana, bet tur, kur viss notiek, viņam 
nav jāpiedalās,» spriež jaunā māmiņa.

Atgriezusies mājās, Jana jutusi 
gandarījumu ne vien kā dūla, bet arī 
vienkārši kā cilvēks, kam bijusi iespēja 
būt klāt bērniņa dzimšanā. «Tā ir tāda 
izjūta kā stāvēt pie vārtiem. Ir skais-
ti redzēt, kā Dievs bērniņu vecākiem 
iedod, kā sieviete dzimst par mammu 
neatkarīgi no tā, kuru bērnu viņa jau 
laidusi pasaulē,» priecājas Jana.

Pēc dzemdībām atbalsts turpinājies 
telefoniski, uzklausot Kristīni par to, kā 
veidojas attiecības ģimenē, kad vecāka-
jam dēlam pievienojies jaunākais, kad 
vecākais nu liekas liels, lai gan piedzī-
vo grūto situāciju, kad tiek nogāzts no 
vienīgā bērna troņa… «To arī ir vieglāk 
pieņemt, ja mammai ir, ar ko parunāt, 
un viņa var dzirdēt pati sevi it kā no 
malas,» saka Jana. «Uzskatu, ka dūlu ir 

vērts izmantot arī grūtniecības laikā un 
pēc dzemdībām. Arī tad, kad bērniņš 
jau ir piedzimis, sievietei vienalga vajag 
parunāties, un man gribas parunāties 
tieši ar Janu. Viņa tiešām prot uzklau-
sīt. Ir labi, ka ir cilvēki, kuri ko tādu 
dara, jo atbalsts ir ļoti vajadzīgs,» vērtē 
Kristīne. Viņa uzskata, ka dūlas pakal-
pojumi vienlīdz noderīgi varētu būt gan 
pirmā, gan pārējo bērniņu sagaidīšanā, 
jo atšķiras gan grūtniecības laiks, gan 
dzemdības, gan paši bērni. «Emocio-
nāli man tagad ir mazliet vieglāk, jūtos 
mazliet stingrāka, nekā tad, kad piedzi-
ma pirmais dēls,» salīdzina Kristīne.
Otras dzemdības,
kurās Jana šovasar bija aicināta pieda-
līties, bija plānotas mājdzemdības. «Šī 
sieviete bija tik gatava dzemdībām, ka 
varētu ikvienai grūtniecei novēlēt būt 
tik gatavai! Pēc bērniņa piedzimšanas 
varēju veikt dūlas pienākumus — ie-
devu mazulīti mammītei, sasedzu gan 
mazo, gan mammu, devu dzert siltu 
tēju, uzvilku vilnas zeķītes mammītei 
un masēju pēdas, lai pāriet aukstums, 
kā arī pārrunājām visu notikušo gan ar 
mammīti, gan ar tēti,» priecājas Jana. 
Pēc šī notikuma atgriežoties mājās un 
atpūšoties dažās miega stundās, viņai 
licies, ka tas viss ir bijis vien skaists 
sapnis. «Nerealitātes izjūta saglabājās 
vairākas dienas. Tas bija tik skaisti, ka 
vēl tagad gribas atgriezties atmiņās 
par šīm abām dzemdībām, atceroties, 
kā tas bija, un smeļoties spēku no pie-
redzētā,» viņa apliecina.

Jautāta, vai piedalīšanās dzemdī-
bās nerada vēlmi izmācīties par vec-
māti, Jana zina teikt, ka dūlas mēdz 
kļūt par vecmātēm, savukārt vecmātes 
— izmācīties arī par dūlām. Viņa ne-
apgalvo, ka nekad to nevēlētos, tomēr 
atzīst: «Būt dūlai — tā ir ļoti skaista 
profesija. Mēs īpašajā brīdī esam klāt, 
bet nenesam atbildību par procesu. 
Mediķiem tiek rūpes un trauksme, bet 
mēs paņemam to skaistāko daļu — ie-
spēju mazuli sagaidīt un būt ar jauna-
jiem vecākiem kopā pēc tam, kad visi 
pārējie jau pagājuši malā.»
Jana atzīst, ka sākotnēji
arī viņas viedoklis par dūlām bijis 
noraidošs, domājot: «Es dzemdēšu, 
man sāpēs, bet blakus stāvēs sveša 

sieviete, kura tāpat nekā nevarēs pa-
līdzēt, bet man vēl viņai par to būs 
jāmaksā!» Tādēļ viņa labi saprot citu 
cilvēku neizpratni par šādu profesiju. 
Arī grūtnieču un dzemdētāju vajadzī-
bas izprast ļauj pašas pieredze, laižot 
pasaulē divus bērnus, un piedzīvo-
tais, ka vīrs gan bijis būtisks atbalsts 
dzemdībās, bet maz spējis palīdzēt 
pēcdzemdību periodā, kad ne viņš, ne 
sieva nav izpratusi, kas ar viņu notiek. 
Jana, mācoties par dūlu, piedzīvojusi 
arī pret sevi vērstu attieksmi: «Un par 
to kāds maksā naudu?», izdzirdot, ka 
viena no dūlas funkcijām ir uzklausīt. 
Skumji, ka joprojām tikai retais aiz-
domājas par to, cik tālejošas sekas 
var būt situācijai, kad sievietei nav ie-
spējas izrunāties, tapt sadzirdētai un 
iekšēji sakārtotai. «Kura katra nemaz 
to nespētu! Nedomāju, ka dūlai pašai 
tas ir emocionāli viegli,» aizdomājas 
Kristīne. Kopā spriežam — ja reiz to 
spētu katrs, tad jau nebūtu nevienas 
māmiņas, kurai atbalsta bijis par maz!

«Dūla nav draudzene. Saruna ar 
dūlu nav divu draudzeņu papļāpāšana, 
bet profesionāla uzklausīšana, neliekot 
tajā pašā laikā iedziļināties arī dūlas 
problēmās,» skaidro Jana un min frāzi, 
kas, īstajā laikā izteikta, daudzām sie-
vietēm mēdz smagas nastas no pleciem 
novelt, proti: «Esmu dzirdējusi, ka tā 
mēdz būt.» «Tas saucas — piešķirt lie-
tām normālību. Ļoti bieži sievietēm 
vajag zināt, ka, lai cik traka liktos paš-
reizējā situācija, tā ir normāla. Piemē-
ram, ja mamma izjūt dusmas pret savu 
jaundzimušo bērnu, viņai ir jāzina, ka 

tā mēdz būt arī citām māmiņām, citādi 
dusmām pievienojas vainas apziņa un 
pēc tam arī kauns,» pieredzējusi Jana.
Starp citu, dūla var sniegt
atbalstu arī vīriešiem! Viņiem piekļūt 
gan esot daudz grūtāk. «Aiziet pie dū-
las vīrietim ir apmēram tāpat kā ieiet 
ginekologa kabinetā. Vīrietis baidās, 
ka viņam skalos smadzenes, pārmetīs, 
kaut ko mācīs. Patiesībā dūla vienkārši 
klausītos, kas vīrieša domās un izjūtās 
notiek. Viņš taču drīkst godīgi pateikt, 
ka nezina, ko ar savu sievieti konkrē-
tajā situācijā darīt, redzot, ka viņa paš-
laik nav tāda, kāda bija iepriekš, vai 
apzinoties, cik viņai ir grūti, un jūtoties 
bezspēcīgam, neatrodot iespēju palī-
dzēt! Tomēr kopā varam atrast veidus, 
kā viņš var justies noderīgs gan grūt-
niecības laikā, gan dzemdībās, gan pēc 
tam. Arī dzemdību plānā var ierakstīt 
praktiskas lietas, caur kurām vīrietis 
visā līdzdarbosies. Nav tā, ka vīrietis 
var atbalstu paust vien finansiālā vei-
dā, gluži kā senos laikos — atnesot 
mājās briedi!» uzskata Jana.

Šonedēļ ģimeņu un bērnu attīstības 
centrā «Brīnumiņš» sākās iknedēļas 
nodarbību cikls topošajām mammām 
un tētiem, kurā ik pirmdienu 13.00 lek-
cijas vadīs vecmāte, fizioterapeite, psi-
holoģe un citi speciālisti, kuru vidū būs 
arī Jana (dūla un zīdīšanas konsultan-
te), sniedzot iespēju uzdot jautājumus, 
kuri šajā rakstā palikuši neatbildēti. 
Bezmaksas zīdīšanas konsultācijas 
joprojām ir iespējams saņemt, zvanot 
Janai pa tālruni 26373122.

Uzticības tālrunis tēviem
Dace Mieriņa

Septembra otrajā svētdienā, 
14. septembrī, nu jau tradicionāli 
Latvijā atzīmēs Tēva dienu. Ga-
tavojoties šim notikumam, Valsts 
bērnu tiesību aizsardzības in-
spekcijas Bērnu un pusaudžu uz-
ticības tālrunis 116111 rīko akci-
ju «Uzticības tālrunis tēviem».

Labklājības ministrija informē, 
ka akcija norisinās visu nedēļu pirms 
Tēvu dienas — no 8. līdz 14. septem-
brim. Tēvi ir īpaši aicināti zvanīt uzti-

cības tālruņa speciālistiem un saņemt 
profesionālas psiholoģiskās konsultā-
cijas un atbalstu jautājumos saistībā 
ar bērniem, pārrunājot tādas aktuālas 
tēmas kā bērnu un vecāku savstarpē-
jās attiecības un konfliktu risināšanas 
iespējas, attiecības ar vienaudžiem, 
skolotājiem, bērna drošības aspekti 
internetā, rīcība gadījumā, ja bērns ir 
cietis no fiziskas, emocionālas vai sek-
suālas vardarbības un citi jautājumi.

Uzticības tālrunis ir pieejams bez 
maksas darba dienās no 8.00 līdz 
23.00; sestdienās no 8.00 līdz 22.00; 
svētdienās no 10.00 līdz 22.00.


