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Kad nevari paņemt daļu bērna sāpju, 
vari vismaz dot daudz mīlestības

Kamēr vieni izšķiras par abor-
tu, uzzinot, ka mazajam cilvēci-
ņam varētu būt kāds fizisks vai 
garīgs defekts, citi, kuru ģimenē 
aug slims bērns, cīnās par katru 
jaunu dienu, ko pavadīt kopā ar 
savu dārgumu, gatavi atdot visu, 
lai pievienotu bērna dzīvei vēl 
kādu laika sprīdi. Šis ir viens no 
stāstiem par tiem otrajiem.

Tuvojoties puķu veikaliņam «Krei-
menīte» Talsos, Krišlauku dārzā pama-
nu Līgu. Faktiski es tikai nojaušu, ka tā 
ir viņa, jo šajā pavasarī pārciestā slimī-
bas saasinājuma dēļ Līga ir ļoti nokri-
tusies svarā un no meitēna ar apaļiem 
vaidziņiem kļuvusi par ļoti kalsnu jaun-
kundzi ar lielām acīm. «Dakteri teica, 
ka līdz 25 gadiem viņa nenodzīvos, bet 
šo robežu nu mēs esam kopā sasniegu-
ši,» saka Līgas mamma Marita, meitas 
roku paceļot gaisā gluži kā pēc uzva-
rētāja paziņošanas sporta sacensībās. 
Un tālu no patiesības jau tas nav — šie 
gadi prasījuši ļoti daudz fiziska un ga-
rīga spēka, cīnoties ar slimībām un to 
blaknēm, un cerot, cerot, cerot…

Šī īsā satikšanās ir tik ļoti prātā pa-
liekoša, ka man ir skaidrs — atgriezī-
šos šais mājās, ja vien man atļaus. Un 
atļauju saņemu uzreiz.
Kad Maritai jautāju
par Līgas veselības problēmu sākumu, 
viņa atbild — tas bijis trīs gadu vecu-
mā. Grūtāk esot atbildēt uz jautājumu, 
kas tad īsti sākās! «To es tev nepateik-
šu. Vēl šobrīd nesaprotu, kas tas ir… 
Kad viņai iepotēja vakcīnu pret stin-
gumkrampjiem, viss pārmainījās. Kā 
lai citādāk to izskaidro? Pirms šīs potes 
Līga bija tik veselīga un dzīvespriecīga! 
Bet pēc tam sākās krampji… Vīrusa in-
fekcija, kas nokļuvusi galvā — tā man 
tolaik skaidroja. Līgas attīstība apstā-
jās. Viņai ir 25 gadi, bet viņas attīstība 
ir trīsgadnieka līmenī. Viņa dara lietas, 
ko citkārt šāda vecuma bērni — liek 
puzles, krāmē podziņas, griež bildes no 
žurnāliem, katru izšķirstot…

Pirmie trīs gadi bija pilnīgs murgs. 
Nespējām saprast, ka slimība nepār-
iet, bet bērns slēdzās ārā pat 20 reizes 
dienā. Izmisums bija milzīgs.

Bet slimība turpina progresēt un 
ir ļaundabīga, neapstādināma. Pro-
fesors teica — ar tādu medikamentu 
devu, ko Līga saņem, būtu vajadzējis 
ziloni nogāzt gar zemi, bet… Ne to-
reiz, pirms 22 gadiem, ārsti zināja, ko 
ar Līgu darīt, ne tagad zina. No Rīgas 
arī mūs sūta mājās, sakot, ka neesot 
vairs, ko iedot. Daudzie medikamen-
ti, ko Līga saņem, neko nemaina,» 
skumji atklāj Marita.

«Man patīk puķes. Lāsma man 
dod puķes, Sarmīte arī man dod pu-
ķes. Mana mamma strādā veikalā pie 
dārza,» stāsta Līga, kura sarunas lai-
kā ir turpat blakus un dažkārt kaut ko 
mammas stāstījumā iestarpina. Mei-
tenei, izrādās, ir Maritas florista gēns. 
Mājās un skolā viņa vāzē allaž vēlas 
redzēt svaigus ziedus, bet pati pat 
nātres, balandas un strutenes dārzā 
saplūks un saliks pušķītī tā, ka mam-
ma pabrīnīsies! «Ja ne slimība, man 
būtu varens palīgs,» Marita nopūšas. 
«Kreimenītei» rit sestais darbības 
gads, un veikaliņa saimniece spriež, 
ka klienti varbūt kādreiz, redzot viņas 

Līga un Marita Krišlaukas.
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Liktenīgajā trīs gadu vecu-
mā, kad Līga saslima.

«Es nekaunos no sava bērna! Viņa man ir vissva-
rīgākā, un es gādāšu par to, lai viņa redzētu to, ko 

citi redz,» saka Marita. Te Līga ir atvesta pie 
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Bija šaubas, vai Līga piedzīvos 
25. dzimšanas dienu. Izdevās!                         

sagurušo izskatu, nodomā, ka nu gan 
bijusi uzdzīve, bet tā vietā ir negulētas 
naktis, cīnoties ar Līgas lēkmēm, un 
uztraukumi līdz spēka izsīkumam… 
Marita ļoti novērtē to, kā «Kreimenī-
tes» darbinieces dzīvo līdzi Krišlauku 
pārdzīvojumiem un palīdz arī Līgu 
pieskatīt. Netrūkstot arī tādu cilvēku, 
kuri uzskata par vajadzīgu ziņot, uzzi-
not par kādu jaunu ārstu, kuram būtu 
vērts slimo meiteni parādīt.
«Katra diena ir brīnums.
Jau toreiz, kad Līgai bija trīs gadi, 
ārsti teica, ka drīz viņas vairs nebūs. 
Pēc tam — ka septiņu gadu vecumu 
viņa nepiedzīvos. Tad — ka 14 gadus 
nesagaidīs. Tie ir tādi krīzes posmi. 
Bet, ko tādu sakot, vecākiem tikai 
kompostrē smadzenes! Vairs tādiem 
izteikumiem par noteiktu laiku, kas 
Līgai varētu būt atlicis, neticu.

Šis pavasaris mums bija ļoti smags. 
Tādas krīzes ir bijušas ik pa laikam, 
kad Līga nonāk tuvu komas stāvok-
lim. Šopavasar viņu jau barojām caur 
zondi… (Maritas balss aizlūzt.) Ārstē-
jošais ārsts Rīgā pasauca mūs ar vīru 
un teica, ka šādi cilvēki dzīvo tik ilgi, 
tikai pateicoties tuvinieku rūpēm un 
pūlēm viņus ilgāk pie sevis noturēt, 
bet patiesībā tādā slimības stadijā, 
kādu Līga ik pa laikam piedzīvo… 
Mūs atsūtīja mājās no slimnīcas, sa-
kot, lai izbaudām atlikušo laiku kopā. 
Bet mums ir forši, vai ne, Līga? Pava-
sarī bija šaubas, vai viņa sagaidīs 25. 
dzimšanas dienu, bet mums izdevās! 
4. maijā istaba bija pilna ar tiem cilvē-
kiem, kuri vienmēr ir Līgai blakus. Tie 
nav vienaudži, jo agrākie bērni jau visi 
ir izauguši, izveidojuši ģimenes un au-
dzina savus bērnus,» skaidro Marita.

Viņa daudz strādā, lai ģimenes uz-
ņēmums klientiem neliktu vilties, bet 
pamatā dienas ir pakārtotas Līgas paš-
sajūtai. Ja meita jūtas labi, abas mēdz 
doties pastaigās, iegriežoties arī kādā 
kafejnīcā. «Kafejnīca ir svarīga, jo Līga 
negrib ēst. Vides pamainīšana reizēm 
dod stimulu. Gadās gan, ka Līga pat 
nepieķeras atnestajai porcijai. Arī mā-
jās — paceļ karoti un tūlīt noliek…

1. septembrī bijām aizbraukuši uz 
Pelču speciālo internātpamatskolu vis-
maz apsveicināties, lai Līga var atkal 
mazliet pabūt skolas vidē. Direktore 
mani apķēra un teica, ka man vajagot 
ordeni iedot. Skolā Līgu gaidīšot jeb-
kurā brīdī, kad vien varēsim aizbraukt, 

kaut vai uz dieniņu. 
Esmu gatava Līgu vadāt, 
lai tikai viņa kaut ko re-
dzētu, būtu sabiedrībā. Pat 
viena diena ārpus mājām 
viņai kaut ko maina, dod sti-
mulu atkal stutēties. Pavasarī, 
kad atvedām Līgu mājās, viņa 
gribēja iegulēties. Negribēja vairs 
celties. To negribēju pieļaut. Gita 
Vadone sagādāja Līgai ratiņkrēslu, 
un nu, kad ir savs braucamais, varam 
redzēt to pašu, ko citi. Zinu slimu 
bērnu mammas, kuras saka — neva-
rot izturēt citu cilvēku skatienus, tāpēc 
negrib nekur iet. Es nekaunos no sava 
bērna! Viņa man ir vissvarīgākā, un es 
gādāšu par to, lai viņa redzētu to, ko 
citi redz,» apliecina Marita.
Vasarā Līga jutusies labi,
bet pavasaris un rudens ik reizi esot 
grūtāks, jo ir mainīgi laika apstākļi, 
sākas lietus periodi, bet slims cilvēks 
uz šīm pārmaiņām reaģē daudz izteik-
tāk. Arī ikdienā nākoties piedzīvot 
biežu Līgas pašsajūtas gadalaiku mai-
ņu. «Pirms brīža man nācās viņai inji-
cēt zāles, tagad viņa ir pagulējusi un 
liekas žirgta, bet situācija mainās ik 
pa mirklim. Tāpat Rīgā — ārsti Līgu 
kādu brīdi nav redzējuši, skatās un 
vērtē, ka viņai ir labāk, bet mājupceļā 
viņa atslēdzas… Līgai mēdz būt četru 
veidu lēkmes, tās kļūst aizvien smagā-
kas, ir jāprot uz katru no tām adekvāti 
reaģēt. Kāda no lēkmēm var būt pē-
dējā… Protams, saucam neatliekamo 
medicīnisko palīdzību. Uz slimnīcu 
nav jēgas Līgu katru reizi vest, jo zi-
nām, ka tur tāpat neko daudz palīdzēt 
nevarēs. Laižam sistēmas kādas die-
niņas, lai nerastos smadzeņu tūska. 
Citādi ir dienas, kad Līga vispār neru-
nā. Tikai sēž un skatās vienā punktā 
vai guļ,» atzīst Marita un bēdājas, ka 
ārstos nereti trūkstot cilvēcības. «Sa-
protu, ka viņi nezina, ko ar Līgu da-
rīt, tāpēc katrs no viņas kratās vaļā,» 
mamma vērtē un izstāsta vairākus 
gadījumus, kas ļauj izprast, cik daudz 
lielāka mēdz kļūt vecāku bezspēcības 
izjūta, sastopoties ar medicīniskā per-
sonāla bezpalīdzību.

Centienos Līgas veselības stāvok-
li uzlabot 22 gadu laikā izmēģinātas 
gandrīz visas iespējamās metodes, 
tomēr ģimene cenšas saglabāt cerību. 
«Saprotu, ka neko daudz izmainīt ne-
varēsim, bet mums ļoti daudz nozīmē 

tas, ka Līga vispār ir. Un to laiku, kas 
viņai dots, gribas atvieglot. Katra die-
na, ko mēs kopā sagaidām, mums ir 
svētīga,» apliecina Marita.
Pavasarī viņai jautāts,
vai nav vajadzīga psihologa palīdzī-
ba, lai sagatavotos Līgas iespējamajai 
aiziešanai, bet Krišlauki nesaredz, kā 
vecāki kam tādam vispār var būt gata-
vi, un atzīst — ir lietas, ko viņi nespēj 
pieņemt pat pēc visiem šiem grūtajiem 
gadiem, jo vecāki nekad nevar būt ga-
tavi sava bērna nāvei. «Sargeņģelītis 
visu laiku stāv Līgai blakus,» par aiz-
vadītajiem 25 gadiem spriež Marita 
un rāda bildes, kurās blakus meitai re-
dzama tāda kā neizskaidrojama gais-
mas eksplozija. Pēc pirmās krīzes, no 
kuras Līga vēl kā bērns tik tikko izķe-
purojusies, viņa arī pati esot runājusi 
par eņģelīšiem. «Acīmredzot slimības 
stadijas ir bijušas tādas, ka viņa jau ir 
bijusi tur, kur ir vieglāk,» klusi saka 
Marita un atklāj, ka meita ik vakaru, 
gulēt ejot, viņai saka: «Tu esi vismīļākā 
mamma. Es tevi ļoti mīlu!»

Protams, tik ilgus gadus saglabājot 
nemitīgu modrību, arī pašas Maritas 
veselība ir pasliktinājusies, bet mātes 
mīlestība atkal un atkal liek atrast 
jaunus spēkus. «Labākais psihologs ir 
mana «Kreimenīte». Roku liekot uz 
sirds, varu apliecināt, ka ziedi dziedi-
na un nomierina cilvēku. Daudzreiz 
esmu izjutusi, ka brīžos, kad šķiet, ka 
vairs nespēj, pačubinies ap ziediem, 
paskaties visapkārt un savācies.

Šādi bērni liek uz visu dzīvē ska-
tīties citādāk un ieraudzīt citādākas 
vērtības. Līga māca man būt ļoti stip-
rai. Mūsu saikne ir ļoti cieša. Man 
viņai jādod ļoti daudz, lai viņa spētu 
cīnīties. Viņa mani ļoti jūt un reaģē uz 
manām emocijām. To emocionālo na-
bassaiti, kurai ar 25 gadus vecu bērnu 
vairs nevajadzētu būt, neesmu varēju-

si pārgriezt, jo Līga man vienmēr būs 
tas mazais trīsgadnieks. Viņa uztrau-
cas par mani. Bet būs jau labi, vai ne, 
Līguci?» mamma pajautā, un meita 
piekrīt. «Gribētos ņemt Līgas sāpes 
sev, bet tas nav iespējams. Ja nevaru 
dalīt sāpes, tad dalos vismaz savā mī-
lestībā pret viņu,» Marita saka.
«Mamma iztīrīja grīdu —
izslaucīja un izmazgāja,» Līga stāsta 
tētim, kurš nupat pārnācis no darba. 
«Ak tā? Un ko tu darīji?» viņš jautā. 
«Man bija jāguļ! Man zāles bija ie-
spricētas!» Līga paskaidro. Grūti kļu-
vis atrast viņai vēnas, bet meitene bez 
vārda runas paciešot nesekmīgos mē-
ģinājumus, un, kad Līga saka — nav 
raudājusi, kad viņai veikta injekcija, 
tētis nebrīnās, vien nosaka, ka viņa 
jau vispār ir ļoti pacietīga.

«Pati zini, ka ģimenes ar šādām 
problēmām bieži vien izjūk. Sievietes 
palaiž ārā emocijas raudot, izkliedzo-
ties. Vīrieši, lai nejustos tik vāji, tur 
tās sevī, bet tas moka daudz vairāk,» 
uzskata Marita, novērtējot to, kā 
savās grūtībās abi ar vīru ir turēju-
šies kopā. Pateicība pienākoties arī 
visiem draugiem un paziņām, kas 
Krišlaukus vienmēr ir atbalstījuši,  
ir klāt Līgas svētkos, domā un  
lūdz par šo ģimeni, dzīvodami  
līdzi viņu priekiem un bēdām.  
«Tas spēcina. Saprotam, ka  
neesam vieni,» Marita  
apliecina.D
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