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Svētku pieņemšanā radošo apvienību dalībnieki siltus pateicības vārdus un laimīga mājupceļa 
vēlējumus velta Aivaram Lapiņam, kurš kopš ierašanās Briselē ir veicis ne vien atbildīgus 
profesionālos pienākumus, bet arī mīļuprāt iesaistījies latviešu kopienas sabiedriskajā, 
radošajā un kultūras dzīvē, taču nu kopā ar ģimeni atgriežas Latvijā.

FO
TO

 - 
M

. Z
EL

M
EN

IS

99 GADADIENU
LATVIEŠI BEĻĢIJĀ SVIN VALSTS



2     Beļģijas latviešu  ziņas NOVEMBRIS 2017

„LABI VĀRDI SIRDI SIL-
DA” – SVEICAM BRISELES 
SKOLAS SKOLĒNUS!

Svinot valodas svētkus, 
pagājušā gada rudenī Latviešu 
valodas aģentūra izsludināja 
skolēnu radošo darbu konkursu 
„Labi vārdi sirdi silda”. Konkursā 
piedalījās vairāk nekā 400 skolēni, 
iesniedzot gan dzejoļus, dom-
rakstus, esejas, pārspriedumus, 
zīmējumus, kolāžas un pat dzies-
mas. Konkursā varēja piedalīties 
latviešu skolēni no visas pas-
aules, un arī šogad konkursam 
tikai iesniegti daudzi darbi no 
dažādām valstīm, tomēr laureātu 
vidū bija tikai Latvijas, Briseles un 
Ņūdžersijas skolu skolēni.

Labāko 25  darbu autorus or-
ganizatori paziņoja laicīgi, tomēr 
iegūtās vietas palika noslēpumā 
līdz pat konkursa noslēgumam  – 
Dzimtās valodas dienas 
pasākumam, kas 21.  februārī 
norisinājās Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā. Uz svinīgo pasākumu, 
kurā tikai sveikti konkursa 
uzvarētāji, sanāca 168 skolēni un 
skolotāji.

Līdzīgi kā pagājušajā gadā no 

Briseles Eiropas skolas laureātu 
vidū iekļuva trīs skolēni. 1.–
4.  klašu grupā Briseles latviešu 
skolēni Dženifera Ransforda 
un Gustavs Grečihins saņēma 
Atzinības rakstus. Dženiferai 
atzinība bija par sirsnību temata 
risinājumā, bet Gustavam  – par 
tēlainību. Jauks pārsteigums bija 
10.–12.  klašu grupas rezultāti  – 
Ance Martinsone ieguva augsto 
2. vietu. Savukārt Dženifera valo-
du dienas konkursa laureātu vidū 
iekļuvusi jau otro gadu pēc kārtas. 

Konkursa organizatori iz-
teica pateicību skolotājai Dacei 
Vuškānei par ieguldījumu skolēnu 
radošās domas attīstībā. Arī mūsu 
skolēni saka paldies Eiropas skolas 
skolotājām, jo viņas ne tikai māca 
latviešu valodu un literatūru, bet 
ik gadu aicina bērnus piedalīties 
dažādos valodu konkursos.

Pasākumā Rīgā ievadvārdus 
teica Latviešu valodas aģentūras 
direktors Jānis Valdmanis un 
izglītības un zinātnes minis-
trs Kārlis Šadurskis, bija iespēja 
dzirdēt vairākus saistošus 
priekšlasījumus. Pēc uzvarētāju 
apbalvošanas muzikālu 
priekšnesumu sniedza Uldis 
Marhilēvičs un Antra Stafecka, kā 

arī noslēgumā bija iespēja iepazīt 
Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Dženiferai visaizraujošākā daļa 
bija šī iespēja ielūkoties milzīgās 
bibliotēkas ēkas publiski nepiee-
jamos stūrīšos: “Vasarā noteikti 
atgriezīšos šeit, lai kļūtu par 
lasītāju un izpētītu visu sīkāk”, 
viņa noteica.

”Ance priecājas par tiem 
daudzajiem labajiem vārdiem 
un vēlējumiem, kas izskanēja 
apbalvošanā, un atceras: “Saistoša 
bija socioloģes D. Beitneres lekci-
ja par latvietību un latviešu valo-
das būtiskumu mūsu dzīvē bija 
ļoti emocionāla, dziļa un vērtīga. 
Un tā stipri sasaucās ar to, ko es 
rakstīju savā darbā, proti, ka tā 
enerģija, kas ir labajos darbos 
un vārdos, mūs ne tikai stiprina, 
bet arī aizsargā. Paldies par šo 
iespēju gan piedalīties radošajā 
konkursā, gan būt klāt lieliskajā 
apbalvošanas pasākumā LNB!”

Jāpiebilst, ka visus skolēnu 
darbus vērtēja nopietna žūrijas 
komisija – rakstnieks V. Rūmnieks, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Bērnu literatūras centra vadītāja 
S.  Tretjakova, filoloģijas doktore, 
redaktore M.  Āboltiņa, UNESCO 

Veiksmīgu jauno mācību 
gadu! Lai uz skolu gribas 
iet ar prieku!

LNK Latvija ģenerālsekretāre 
B.  Moļņika un Latviešu valodas 
aģentūras projektu koordinatore 
V.  Līcīte-Meldere. Tāpēc jo īpašs 
prieks par Briseles skolas skolēnu 
iekļūšanu laureātu vidū. 

LATVIEŠU VALODAS 
PLŪSMA EIROPAS SKOLĀ.

Šī gada pirmā skolas diena 
Briseles I Eiropas skolā Berkendālē 
bija īpaša  – mācības skolā 
uzsāka četri bērni latviešu 
valodas plūsmā pirmskolas 
klasē.  Pirmsskolā rotaļnodarbību 
veidā   bērni visus mācību 
priekšmetus apgūst   latviešu 
valodā, vēlāk sākumskolā no 1. 
līdz 5. klasei latviešu valoda būs 
obligāts mācību priekšmets, un 
vēl četri mācību priekšmeti tiks 
apgūti latviešu valodā.  Par pirmo 
skolotāju latviešu valodas plūsmā 
Latvijas Izglītības un zinātnes min-
istrija konkursa kārtībā izraudzījās 
skolotāju Janu Šaudvidi-
Delorme. Viņa jau ir   iepriekš 
strādājusi  Briseles II  Eiropas 
skolā Voluvē. Latvija darbam Eiro-
pas skolās ir deleģējusi arī Inetu 
Caru  un Daci Vuškāni, kas strādā 
Briseles II Eiropas skolā Voluvē.

Ilze Vesere

n Dženifera.
FOTO: JURIS BĒRZIŅŠ - SOMS

n Ance.
FOTO: JURIS BĒRZIŅŠ - SOMS

Eiropas skolas ziņas
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Modernākais 
tirdzniecības līgums - CETA

Pastāstiet sīkāk 
par CETA līguma 
vienošanās procesu! 
Cik liela iesaiste bija 
Parlamentam līguma 
teksta izstrādē? Vai 
substanciāli līgumā ir 
kaut kas tāds, ko Jūs 
būtu gribējis redzēt 
savādāk?

Es pieslēdzos otrajā daļā, 
bet Parlamenta iesaiste jau 
bija, piešķirot sarunu mandātu 
Komisijai. Šeit nosacīti arī sākas 
pārpratumi: mandātu iedeva 
Parlaments sarunu vedējiem, 
mandātā principā viss bija ļoti labi 
izskaidrots; tas bija kompromiss. 
Savukārt, pēc tam, ņemot vērā 
visādas populistiskas tendences, 
pēkšņi dažs labs Parlamentā 
aizmirsa par šo mandātu un sāka 
brīnīties. Mandātu jau sarunu 
vedēji pilnībā izpildīja un tur nevar 
viņiem pārmest kādu pārkāpumu. 
Pie tam, šis mandāts bija publisks 
un tajā bija ietvertas vairākas 
pašas par sevi saprotamas lie-
tas: nē ģenētiski modificētajiem 
organismiem, nē hormoniem 
utt. Pēc tam dažādu cilvēku gru-
pas organizēja kampaņas pret 
līgumu, lai arī bija nepārprotami 
skaidrs, ka jau mandātā bija 
iekļauts, ka šīs lietas līgumā nav. 
Nu tad, vai nu izlasiet mandātu 
vai arī mēs varam bezjēdzīgi runāt 
par šo līdz mūža galam. Līdz ar to 
Parlamenta iesaiste ir Parlamenta 
līmenī un tas ir jāsaprot, ka ne jau 
Parlaments vedīs sarunas ar otru 
līgumslēdzēju pusi. Ar tādiem 
līgumiem nenodarbojas Parla-
ments – nevienā valstī to nedara 
un arī Eiropas Savienības līmenī tā 
nenotiek.

Vēl viens paradokss saistībā 
ar šīm protesta kampaņām: cik 
daudzi no tiem Beļģijā, kas līmēja 
uz ielām “Nē CETAi”, “nē TTIP” 
un pārējiem, cik daudz viņi bija 
iesaistīti jautājumos, piemēram, 
par līgumu ar Koreju, līgumu 

ar Vjetnamu, Singapūru, citām 
valstīm? Viņi bija tajos iesaistīti? 
Nē, jo viņiem tas neinteresē. Es 
domāju, ka šeit ir saistība nevis 
ar racionāliem, bet ideoloģiski-
politiski apsvērumiem. Viens 
no lielajām valoņu pretrunām ir 
tāda, ka CETAs iniciatīva nāca no 
Kvebekas provinces un Kvebekas 
province bija visvairāk sašauta par 
Valonijas attieksmi, jo tie ir viņu 
sadarbības partneri kā Beļģijas 
franciski runājošā daļaiun tagad 
iznāk, ka mēs ar jums vislaik esam 
draudzējušies, bet jūs mums 
tagad sperat, kā saka, no mugu-
ras. Šeit iekšējā, nacionālā politika 
nonāca pretrunā ar vispārējām 
interesēm un ir pilnīgi skaidrs, 
ka nav pieļaujama tāda situācija, 
kad, skatoties arī no Latvijas 
interešu viedokļa, pāris miljoni 
vienas valsts reģiona iedzīvotāju 
nobloķē starptautiskās 
tirdzniecības līgumu 500 mil-
joniem iedzīvotāju. Vai tas ir 
racionāli?

Beļģijā nevajag meklēt 
racionalitāti.

Tas par pirmo jautājumu, 
bet vispār par procesu runājot: 
mandāts tika dots, sarunas sāktas 
un profesionāli cilvēki šīs saru-
nas virzīja uz priekšu. Personīgi 
ar sarunu vedējiem esmu runājis 
daudzas reizes un, jāatzīst, tur ir 
no kā mācīties. Pēc tam sarunu 
gaitā notika konsultācijas gan 
ar Komisiju, gan ar Parlamentu. 
Kad sarunas bija nobeigtas, 
tālāk saskaņā ar procedūru šis 
līgums ir jāratificē. Gadiem bija 
laiks dot papildus signālus sa-
runu vedējiem, taču tagad, kad 
pats esi nokavējis visu parādi, 
tad nevari beigās pieprasīt, lai 
ņem vērā visu ko tu gribi pateikt. 
Runājot par caurspīdīgumu un 
atklātību: tagad ir populāri to 
pieprasīt un arī attiecībā uz CETA 
bija uzstādījums uz maksimālu 
atklātību. Bet šādus līgumus 
neslēdz tirgus laukumā! Ne visi 
cilvēki ir pietiekami kompetenti 

Intervija ar Eiropas Parlamenta deputātu Arti Pabriku, 
EP ziņotāju par CETA līgumuAgnis Sauka

saprast katru šī līguma detaļu. Ir 
galvenie virzieni, var dot norādes 
un tālāk strādā profesionāļi.

Arī Kanādas medijos ir 
lasāms kas viņiem nav 
paticis, tāpat ir rakstīts 
par civilās sabiedrības 
grupām, kas ir 
mēģinājušas iespaidot 
valdību, pat braukuši 
šeit uz Parlamentu un 
iesnieguši protesta rak-
stus…

Saprotiet, jebkurš līgums starp 
divām pusēm vai valstīm ir kom-
promiss. Un līgumu var noslēgt 
tikai tad, ja abas puses no tā kaut 
ko iegūst. Līdz ar to ir loģiski, ka 
būs kaut kādas pretrunas. Ja runā 

par Kanādu, tad es domāju, ka 
kanādiešiem tā pretestība bija 
diezgan margināla un neliela.

Varbūt tur populis-
tisko strāvojumu tur ir 
mazāk?

Arī. Šeit, es domāju, Eiropas 
pusē bija ne tikai populisti kā 
tādi, bet šeit bija arī ģeopolitika. 
Ir pilnīgi skaidrs, ka tādām 
valstīm, kā Krievijai vai Ķīnai, 
nav izdevīgi tādi līgumi, kā CETA 
vai TTIP – tāpēc, ka tas stip-
rina transatlantisko savienību, 
tas padara Eiropu un Rietumus 
spēcīgākus. Kāpēc viņiem tāds 
līgums būtu vajadzīgs? Protams, 
ka viņi “piešauj” naudu kur to va-

n Artis Pabriks un Kanādas premjerministrs Džastins 
Trudo.           
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jag – kādai NVO vai palīdz uztaisīt 
kampaņu… Tas ir politoloģisks 
jautājums: mums ir jārēķinās, 
ka ne jau visas NVO ir ar lielāku 
leģitimitāti, nekā Parlamenta vai 
valdības pārstāvji, kuri ir vēlēti. 
Piemēram, vienā NVO var būt 
trīs cilvēki, kas varbūt spēj sacelt 
tādu sabiedriskās uzmanības 
vilni, kā neviens politiķis, kuram 
jūs neticiet pēc būtības. Protams, 
ka viņi apelē pie sajūtām, pie 
nedrošības. Ja cilvēkam ir izvēle, 
teiksim, starp drošāku variantu 
un nedrošāku, viņš vienmēr teiks 
“Drošs paliek drošs!”, “Dubults 
neplīst!”. Ja mani baida, ka varbūt 
parādīsies hormoni, vai varbūt 
būs ģenētiski modificētā pārtika 
no Kanādas, nu, es arī pret tad; 
viņš jau neiedziļinās papīros, ka 
tur tas vienkārši nav iekšā. Drošs 
paliek drošs! Labāk jau būt tajā 
drošajā pusē. Un nereti tas tā ai-
ziet līdz absurdam.

Jums noteikti ir 
gandarījums par 
paveikto CETA 
līguma novešanā 
līdz parakstīšanai un 
ratificēšanai Eiropas 
Parlamentā; vai 
Parlaments un Jūs 
personīgi iesaistāties 
tālākajā procesā, 
kas ir šī līguma 
ratifikācija nacionālajos 
parlamentos?

Latvijā ratifikācija jau ir no-
tikusi un tas mūsu valstij ir ļoti 
izdevīgi. Es tomēr esmu Latvijas 
politiķis. Tajā pat laikā esmu ti-
cies arī ar dažādām uzņēmēju 
asociācijām; Eiropas ekonomi-

kas un sociālo lietu komiteja 
organizēs pasākumus Eiropas 
Savienības ietvaros. Pieļauju, ka 
arī mani tad tur aicinās pastāstīt 
par līgumu. Tas ir sagaidāms 
vasarā-rudenī, jo tas process jau 
daudzās valstīs ies uz priekšu. 
Es domāju, ka tajās valstīs, kur ir 
jūtama skepse un valdība nespēj 
ar šīm lietām tikt galā, nevajag par 
to vispār debatēt – lai paiet laiks 
un viņi redzēs, ka līgums nenes 
nekādus zaudējumus. Jo ar ka-
tru gadu, kopš līgums būs spēkā, 
sabiedrībai būs mazāk iespēju 
izmantot populistiskus argumen-
tus, ka tur kaut kas ir slikts, jo 
nekas slikts nenotiks.

Un līgums jau arī ir maināms. Ja 
akurāt kaut kas iet greizi, tad var 
veikt tajā izmaiņas.

Jā, var piebremzēt, var mainīt, 
bet es domāju, ka tur nenonāks 
līdz ļoti lielām izmaiņām. Protams, 

vienmēr kaut kādas detaļas var 
būt precizējamas. Kas to zina, kas 
notiks pēc pieciem gadiem? Esmu 
pārliecināts, ka līguma preti-
niekiem būs vēl mazāk racionālu 
argumentu iebilst pret kaut ko. Tā 
kā, nevajag arī sasteigt.

Laikā, kad notika sa-
runas starp pusēm par 
līguma nosacījumiem, 
visā Eiropā tam bija 
skaļi protesti. Arī 
Parlamentā noteikti bija 
interešu grupas, kuras 
mēģināja ietekmēt ar 
savu viedokli. Vai jūs 
izjutāt šo spiedienu?

Kas ir politiķim spiediens? 
Tas ir tad, kad tev draud ar 

mazāku ticamību. Jo politiķis 
jau pēc būtības tiek ievēlēts 
un mēs politikā nevaram bez 
ievēlēšanas dzīvot, galu galā 
dzīvojam demokrātijā. Viņš tiek 
ievēlēts tāpēc, ka viņam uzticas 
un tāpēc, ka viņam ir kaut kāda 
ticamības pakāpe. Ir atsevišķas 
NVO, arī Latvijā, kas apelē pie ko-
rupcijas, sak, “tev tur ir samaksāts 
un tāpēc tu tur kaut ko atbal-
sti”. Vai arī, teiksim, “tu tur aizstāvi 
kaut kādas lielās industrijas, ne 
mūsu tautas intereses”. Un tad 
politiķim vienmēr ir izvēle: vai nu 
viņš tam spiedienam pakļaujas 
kaut kādā veidā un, kā dažs labs 
arī te, Parlamentā, kas ieņem 
tādu uzmanīgāku pozīciju, vai 
vienkārši ar stingru līniju iet cauri. 
Es šajā jautājumā ieturēju sting-
ro līniju, jo esmu par šo līgumu 
pārliecināts. Es uzskatu, ka tas 
ir Latvijas un Eiropas interesēs. 
Līdz ar to es vienkārši šo spiedi-
enu neņēmu vērā un es ceru, ka 

tas neietekmēs viedokli par mani 
pārāk negatīvi. Es domāju, ka 
politiķis nevar iet aiz pūļa, viņam 
ir jābūt sabiedrībai priekšā. Ja to 
nevari, tad dod citiem vietu, nav 
variantu.

Lielākie iebildumi pret 
tirgus līgumiem bija par 
CETA investoru strīdu 
risināšanas kārtību. Tiek 
uzsvērts ka kārtība kur 
investori var vērsties 
tieši Starptautiskajā 
investīciju tiesā, 
nevēršoties vispirms 
nacionālajās, ir 
neizdevīga tieši 
mazajām valstīm, kurām 
būs grūtības aizstāvēt 
savas intereses 

attiecībā pret starptau-
tiskajiem investoriem. 
Vai Jūs neredzat CETA 
līgumā riskus Latvi-
jas iespējām aizstāvēt 
savas sabiedriskās, 
veselības un vides in-
tereses?

Vispirms paskatāmies vēsturē: 
investoru strīdus mehānisms tika 
izdomāts Vācijā, kurā pašreiz bija 
viena no lielākajām opozīcijām. 
Skaidrs, ka no vienas puses mēs 
gribam, lai investīcijas valstī nāk, 
bet mēs negribam arī zaudēt 
valstisko suverenitāti. Taču inves-
toram ir jādod arī kaut kādas ga-
rantijas.Kāpēc lai jūs, ja jums būtu 
nauda, ieguldītu savus miljonus, 
teiksim, kādā valstī, kurā ir nesta-
bila politiskā sistēma un nestabila 
tiesiskā sistēma? Bet tad pēkšņi 
atnāk Pēterītis par prezidentu 
un paņem no jums visu. Tādi 
gadījumi ir bijuši. Protams, ka mēs 
šeit slēdzam līgumu starp divām 
attīstītām civilizācijas daļām, bet 
Eiropas Savienība sastāv no 28 
valstīm (pagaidām) – ir zināmas 
atšķirības, tātad. Kanādā ir 
provinču jautājums. Līdz ar to ir 
vajadzīgs kaut kāds mehānisms 
kā risināt strīdus, ja tādi rodas. Es 
domāju, ka diskusiju laikā mēs 
atradām optimālu risinājumu, jo 
ir šī starptautiskā tiesa, kurā tiek 
deleģēti 15 tiesnešu: piecus izvir-
za Kanādas valdība. Valdība, nevis 
lielās industrijas, kā dažs labs 
mums cenšas iegalvot! Piecus iz-
virza Eiropas Savienība, un piecus 
– abi kopā. Līdz ar to es domāju, 
ka šeit par objektivitāti šaubīties ir 
samērā grūti.

Otrs, es domāju, ka mums 
tuvākajos gados un pat varbūt 
desmitgadē “nespīdēs” šāda veida 
strīdi, mums vienkārši nebūs par 
ko tur strīdēties. Es pašreiz vispār 
neredzu iemeslu šādu tiesu sa-
saukt. Bet, ja strīds būs, tad tā 
risināšanai sistēma mums ir skaid-
ri atrunāta. Šeit es gribētu dot 
pretargumentu oponentiem, kuri 
apgalvo, ka līgums palīdz tikai lie-
lajiem uzņēmumiem, globālajām 
korporācijām, apspiež sabiedrību 
un valstis… Šādi līgumi ir vajadzīgi 
mazajiem un vidējiem, nevis liela-
jiem uzņēmumiem. Kāpēc? Tāpēc, 
ka tirdzniecības līgumi strādā pēc 
līdzīgiem principiem, kā jebkura 
starptautiska organizācija: ja tu 
iesaisties kā valsts starptautiskā 
organizācijā, piemēram, ANO vai 
NATO vai ES, tad tas dod lielākas 
ietekmes iespējas maziem un 
vidējiem spēlētājiem, jo lielie 
jau paši var gan garantēt savu 
drošību, gan ar lielām naudām 
panākt savu ietekmi utt. Lielos 
vilcienos ASV vai Ķīna bez ANO 

n Arta Pabrika uzstāšanās parlamenta plenārsesijā pirms gala balsojuma par CETA.
FOTO: MARTIN LAHOUSSE
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var iztikt; Latvijai un citām mazām 
valstīm šī organizācija ir daudz 
svarīgāka. Tāpat ar NATO. Un 
ar tirdzniecības līgumiem ir tas 
pats: ja mēs gribam pārdot kādu 
preci vai pakalpojumu, tad liela 
kompānija var samaksāt juristu 
birojam Rīgā, Berlīnē vai Parīzē, 
viņi var pārdot savu preci jebkur 
un viņi var piemēroties vietējai 
likumdošanai, ja nepieciešams. 
Bet kā, piemēram, Latvijas cepu-
mu pārdevējs vai parfimērijas 
tirgotājs tiks tajā Otavas tirgū, ja 
tur ir atšķirīgi kritēriji? Viņš par 
to nemaksās, viņš tirgos tepat 
uz vietas. Līdz ar to, šāds līgums 
likvidē ne tikai tarifus, bet arī ne-
tarifu barjeras, vienādo principus, 
pēc kādiem tiek vērtēta kvalitāte 
produkcijai un līdz ar to mazam 
un vidējam uzņēmējam šis līgums 
sniedz daudz lielākas iespējas. 
Tas ir pilnīgi pretēji tam, ko saka 
līguma pretinieki. Kas attiecas 
par veselību, vidi – tās lietas ir 
atrunātas un izņemtas no līguma 
ārā. Valdība var darīt ko grib, nevi-
ens netaisās saskaņā ar šo līgumu 
privatizēt slimnīcas. Mēs paši 
privatizējam, bet ne jau līgums 
šo lietu mainīs. Piemēram, kreisie 
vai sociālisti saka, ka tas palielinās 
nevienlīdzību. Mīļie draugi! 
Tirdzniecība pēc būtības palielina 
sabiedrības labklājību. Jo, ja mēs 
tirgojamies, tad mēs nopelnām 
naudu; ja mēs netirgojamies, mēs 
naudu nenopelnām. Primitīvi! Kā 
šo naudu sadala – to jūs prasiet 
savai valdībai! To jūs neprasiet 
no tirdzniecības līguma! Valdība 
un uzņēmēji tirdzniecības līguma 
ietvaros sāk pelnīt lielāku naudu, 
rada jaunas darba vietas, vai 
ievieš tirgū jaunus produktus; tas, 
kur aiziet iegūtā virspeļņa, tas nav 
tirdzniecības līguma jautājums. To 
jūs prasiet tiem, kurus jūs ievēliet 
Valonijas parlamentā, Flandrijā, 
Briselē vai Rīgā! Es domāju, ka 
šie cilvēki vienkārši domā citādk: 
viņi grib ar tirdzniecības līgumu 
atrisināt pamatjautājumu, kas ir 
politoloģijā - par taisnīgumu. Ir 
labi, ja mēs tirdzniecības līgumā 
varam iekļaut sociālus jautājumus, 
bet neuzskatiet, ka tirdzniecības 
līgums atrisinās visas jūsu dzīves 
problēmas, ka jūs tagad būsiet 
skaisti, veseli, precēti, ar bērniem 
– to ar CETA jūs nepanāksiet.

Trampa pašpasludinātā 
“ekonomiskā 
nacionālisma” politika 
sasaucas ar pieaugošu 
skepticismu par 
globalizāciju arī Eiropā. 
Vai globalizācijas un 
ekonomiskā liberālisma 
politika šobrīd Latvijā 
var būt populāra?

Es sevi pieskaitu pie liberāļiem. 
Es no šī vārda nebaidos, 
nekautrējos un esmu gatavs pub-
liski to aizstāvēt. Un es domāju, ka 
70% cilvēku, kas lamā liberālismu 
vai runā, izmantojot šo terminu, 
nesaprot ko tas nozīmē. Politi-
kas teorija ir pamats politiska-
jai domāšanai un politoloģijai; 
uz šiem pamatiem var uzbūvēt 
vienstāva māju vai debesskrāpi – 
viss ir atkarīgs no tā, cik stiprs tas 
fundaments ir. Mums ir jāsaprot, 
ka liberālisms ir viena no vērtībām, 
kas caurvij jebko mūsu politikā. 
Liberālisma noliedzējiem Latvijā 
pirmām kārtām būtu jāzina, ka 
tas ir arī Krišjānis Voldemārs. Tā ir 
mūsu tradīcija. Ja mēs skatāmies 
uz tautas ideoloģisko izaugsmi, 
tad 19. gadsimtā mums bija divi 
lieli virzieni: saimnieciskais, kur 
Krišjānis Voldemārs aicināja tir-
goties, iet jūriņā, veicināt latviešu 
tautas labklājību, būt ekonomiski 
spēcīgiem. Un otrs bija virziens, 
kura viens bija  nosacīti viens no 
spilgtākajiem pārstāvjiem bija 
Kronvaldu Atis, kurš uzsvēra šo 
nacionālo identitāti, ka mums 
sevi jāparāda kā nācijai un 
kultūrai. Šīs divas lietas iet roku 
rokā. Nevajag tās nostatīt vienu 
pret otru. Tāpat, ja mēs skatāmies 
uz pagājušā gadsimta 80. gadu 
demonstrācijām, kurās piedalījos 
arī es kā students: kādas bija 
mūsu prasības? Mums bija di-
vas galvenās prasības: valstiskā 
neatkarība un individuālā 
neatkarība. Padomju Savienībā 
individuālās neatkarības nebija. 
Nevarēja staigāt tā vienkārši 
džinsās – tas jau bija kapitālisms. 
Līdz ar to, liberālisms saistās ar 
mūsu individuālajām brīvībām. 
Jautājums ir par balansu - cik  
daudz individuālā brīvība un 
cik daudz kolektīvā brīvība? Cik 
daudz solidaritāte un cik daudz 
ekonomiskā neatkarība? Izskatās, 
ka pašreiz pasaulē pārsvars griežas 
vairāk protekcionisma virzienā, 
prom no šīm individuālajām 
brīvībām. Acīmredzot atsevišķiem 
cilvēkiem, sabiedrībām, valstīm 
tas ir bijis par daudz atsevišķos 
momentos. Es to neizslēdzu, 
varbūt kaut kādā brīdī nav šī 
līdzsvara, tad tas ir jāpārrēķina. 
Bet teikt, ka liberālisms Latvijā 
ir ievazāts no ārienes, ka tas nav 
mūsu kultūras tradīcijā, tas ir 
aplami. Tad jūs vispirms noliedzi-
et Krišjāni Voldemāru. Visas jūras 
skolas nevajadzēja, tas ir pret 
mūsu tradīciju. Tad jau kartupeļus 
ēst arī nevar, tie ir ievazāti no 
Amerikas...

Es domāju, ka ar Trampu ir 
līdzīgi. Tā problēma jau nav 
tirdzniecībā; problēma ir tajā, 
ka mēs nosacīti esam ceturtajā 
industriālajā revolūcijā. Cilvēki 

jau nezaudē darbu dēļ neparei-
ziem tirdzniecības līgumiem, viņi 
zaudē darbu dēļ robotiem. Un 
viņi turpinās zaudēt darbu dēļ ro-
botiem. Mums varbūt nevajadzēs 
vairs taksistus un autobusu 
vadītājus, varbūt nevajadzēs 
pārdevējus Rimi. Aizej uz veikalu, 
noskanē savu pirkumu  - kāpēc 
tev iet pie pārdevēja? Tā būs 
problēma, bet tai nav nekāda sa-
kara ar tirdzniecību. Es domāju, 
ka mēs šaujam pa nepareizo 
mērķi. Bez tirdzniecības mēs 
ieiesim protekcionismā. Kāpēc 
mēs domājam tā: “mēs no jums 
nepirksim, bet jūs no mums pirks-
iet”? Nu tad katrs tikai par sevi 
un mēs būsim Brīvdabas muzejā. 
Manuprāt Tramps kļūdās. Jā, 
varbūt līgumus var slēgt citādāk. 
Varbūt citi līgumi ir veiksmīgāki. 
Bet pateikt, ka pārējās valstis ir 
dzīvojušas uz amerikāņu rēķina… 
Nu piedodiet, ja tu esi tik vājš… 
Es dažreiz to dzirdu Krievijā un 
Turcijā: no vienas puses mēs esam 
paši spēcīgākie, paši labākie, 
mūsu armija var aiziet līdz Rīgai 
12 stundās, bet tad nākošais tei-
kums ir: “NATO mūs ir ielenkusi un 
vispār grib mūs iekarot”. Nu tad vai 
tu esi spēcīgs un vari aizstāvēties 
vai arī esi galīgs mīkstais un neko 
nevari.

Par TTIP. Šie abi līgumi 
sākotnēji gāja paralēli, 
bet nu šķiet, ka tas ir uz 
ilgāku laiku iepauzēts; 
kādu jūs šim līgumam 
redziet attīstības 
scenāriju un vai CETA 
varētu spēlēt pozitīvu 
lomu TTIP līguma 
iekustināšanai?

Kanādieši vienmēr ir iebilduši, 
ka šos divus līgumus pin kopā. 
Zināmā mērā tam ir pamats, 
jo Kanāda ir suverēna valsts. 
Tā ir neliela valsts, kuras eko-
nomika ir tikpat liela kā Krievijai. 
Viņi protams saprata, ka šeit ir 
tā ideoloģiskā ievirze mēģināt 
sasaistīt CETA ar TTIP. Jo tie, kuri 
iebilda pret TTIP, nosprieda, 
ka viņi ies karot pret CETA ar 
vienkāršu domu: ja CETA līgumu 
“nolauzīs”, tad TTIP noteikti nebūs. 
Tas daudzas NVO un ideoloģiskos 
strāvojumus pavērsa pret CETA. 
Jo ne jau CETA viņiem nepatika, 
bet viņi karoja pret Ameriku. 
Zināmā mērā tur bija pamatā 
anti-amerikānisms. Pašreiz 
ir skaidrs, ka mums jebkurā 
gadījumā vajadzēs tirdzniecības 
līgumu starp ES un ASV. Es ne-
zinu kā tas sauksies. Ir arī skaidrs, 
ka TTIP tā patreizējā formā, kuras 
īstenībā nemaz nav (visiem tiem 
TTIP kritiķiem jau būtībā nav par 
ko runāt), TTIP jau nav konkrēts 

līguma teksts, ir bijuši tikai 10 sa-
runu raundi. Nu tad jums nepatīk 
tas, kas ir panākts šajos sarunu 
raundos jeb jums nepatīk tas, 
kas nav panākts? Par ko mēs 
vispār runājam? Teiksim, Vācijas 
ārlietu ministrs Gabriels pagājušā 
vasarā stāstīja, ka parakstīt 
šādu līgumu mēs nevaram un 
pēc tam rudenī viņš teica, ka 
TTIP ir beigts, jo nav panāktas 
nekādas vienošanās. Tad ko mēs 
kritizējam, ja nav vienošanās? Es 
domāju, ka mums agri vai vēlu 
būs jāsēžas pie sarunu galda 
abās pusēs un jāvienojas par kaut 
kādu līgumu par tirdzniecības 
veicināšanu, tas ir skaidrs. Vai 
CETA ir labs piemērs? Es domāju, 
ka tas ir izcils piemērs lielākajai 
daļai tirdzniecības līgumu, kādus 
mēs nākotnē varam noslēgt. Vai 
tas ir ideāls? Nē, nav ideāls. Tas 
ir tāpat, kā telefons: tiklīdz tu 
nopērc vienu aifonu, rindā jau 
stāv nākošais. Vienmēr būs kaut 
kas ko var uzlabot, jo tehnoloģijas 
attīstās, bet nepirkt telefonu un 
ieņemt pozīciju, ka mēs gaidīsim, 
kad būs vēl kaut kas labāks – tad 
iztieciet bez mobilajiem sakariem. 
Gaidiet ideālo Paradīzes vari-
antu un tad būs tieši tāds, kuru 
uzlabot nevar. Tā kā, es domāju, 
līgumu ar ASV vajag un tas kaut 
kad būs; CETA ir labs piemērs 
un kā ies tālāk, es nezinu. Mums 
par daudziem jautājumiem nav 
skaidra ASV pozīcija un ir virkne 
lietu, kur viņi negribētu iet tik 
tālu, cik mēs esam panākuši CETA 
līgumā. Patreiz es drīzāk skatos 
uz Japānu; es ceru, ka mēs šogad 
spēsim beigt sarunas.

Visbeidzot – Jūsu 
nākamie izaicinājumi 
Parlamentā.

Tik liels projekts, kā CETA, 
tuvākajā laikā paredzēts nav. Tas 
pat ir labi, drusciņ jāievelk elpa. 
Man pa šiem divarpus gadiem pi-
etika ko darīt: vispirms FRONTEX 
II, pēc tam CETA. Divus lielus pro-
jektus jau esmu dabūjis cauri. Ne 
visiem parlamentāriešiem ir bijuši 
tik daudz izaicinājumu.

Nākošais projekts būs muitas 
savienība ar Turciju; tur es esmu 
ēnas ziņotājs un līdztekus es 
esmu arī līdzpriekšsētētājs Tur-
cijas draugu forumam Eiropas 
Parlamentā. Šī ir ļoti nozīmīga 
tēma, jo Turcijai 43% tirdzniecības 
ir ar ES, arī mums Turcija ir no-
pietns partneris. Ir laiks to do-
kumentu pilnveidot; mēs esam 
beigu stadijā, lai dotu Komisijai 
mandātu sarunu vešanai. Tas no-
teikti paņems pāris gadus, bet tas 
ir ļoti būtiski, ņemot vērā, ka Turci-
jas iedzīvotāju skaits ir 75 miljoni. 
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Ilze Vesere

BRISELES LATVIEŠU 
KORIS 

No visiem latviešu kolektīviem 
koristi ir vispieredzējušākie  – 
Briseles latviešu korim aizvadīti 
jau divi Dziesmu svētki, un tagad 
kuplā skaitā diriģentes Gitas 
Pāvilas, kormeistares   Andas 
Mendes un koncertmeistares 
Evijas Pūcītes-Bērziņas vadībā 
dziedātāji gatavojas 2018.  gada 
svētkiem! Šī gada koru skatē 
Briseles latviešu koris startēja 
B  grupā, un koristi priecājas par 
iegūto 1.  pakāpes novērtējumu. 
Īpašs prieks ir tāpēc, ka vēl se-
zonas sākumā kora rindās bija 
tikai 2 tenori un 3 basi un daudzi 
koristi bija devušies atpakaļ uz 
Latviju. Tomēr, sparīgi gatavojo-
ties skatei, arī dziedātāju skaits ir 
dubultojies. Tāpēc nākamajā gadā 
koris mēģinās startēt A  grupā, 
jo ir jau gandrīz 70  dziedātāju!!! 
Dziedātāju vidū ir daudz 
cittautiešu, kas arī ir iemīlējuši 
latviešu koru dziesmas un labprāt 
piedalīsies šajos dziedāšanas 
svētkos. Līdz ar to nākamā gada 
lielākais izaicinājums diriģentei 
Gitai un kormeistarei Andai būs 
strādāt ar dziesmu tekstu izrunu, 
lai dziedājums sanāktu vienotā 
vokālā skanējumā ar Mežaparka 
lielo kopkori.

BRISELES LATVIEŠU DEJOTĀJI

Pieaugušajiem Briseles latviešu dejotājiem nākamais ir ne tikai Deju 
svētku, bet arī desmitais kopā nodejotais gads. Tā kā dalībnieku skaits 
aizvien pieaug, pagājušā gada rudenī tika izlemts izveidot vēl vienu 
dejotāju grupu, un šobrīd Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētkiem 
Rīgā gatavojas 36  pieaugušie Briseles latviešu dejotāji, apgūstot divu 
dažādu grupu – D un E grupu – repertuāru. Tie dejotāji, kam bez dejot-
prieka ir arī liela pieredze un varēšana, dejo D grupas dejas. Savukārt 
E  grupā apvienojušies dejotāji, kam pieredze mazāka vai kas tikko 
sākuši dejot, bet aizrautības un motivācijas tāpat netrūkst, un apgūtais 
deju repertuārs tieši to apliecina.

Beļģijas latvieši 
gatavojas simtgades 
Dziesmu un deju svētkiem
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Beļģijas latvieši 
gatavojas simtgades 
Dziesmu un deju svētkiem

Tāpat kā iepriekšējos gados, 
arī šajā pavasarī Briseles latviešu 
dejotāju sagatavotība svētkiem tiks 
pārbaudīta un novērtēta skatē, lai 
Daugavas stadionā izdejotais kon-
certuzvedums ,,Māras zeme” būtu 
baudījums un pozitīvs emocionāls 
pārdzīvojums kā skatītājiem, tā 
pašiem 15  000  dejotāju. Tā kā šādas 
skates ar profesionālu žūriju notiek 
regulāri, dejotājiem noteikumi ir 
skaidri, un, kā pierāda arī pagājušā 
gada rezultāti (D grupai – augstākās 
pakāpes, E  grupai  – 1.  pakāpes 
vērtējums), katrs dejas stāsts un 
katrs solis ikvienam Briseles latviešu 
dejotājam Latvijas simtgades svētkos 
būs noslīpēts gluds kā dimanta oliņa.

SIRSNĪGAIS BRISELES 
LATVIEŠU TEĀTRIS

Sirsnīgais Briseles latviešu teātris 
(sBLT) tikko atgriezies no Bergenas 
Norvēģijā, kur pirmo reizi piedalījās 
starptautiskajā teātra festivālā “Lai-
pa  2017” un nu izvēlēts par nākamā 
festivāla rīkotāju. Pirmo reizi sBLT 
ieplānojis dalību arī Dziesmu un deju 
svētkos. Amatierteātriem šoreiz ir īpaši 
grūts uzdevums, jo uz Vērmaņdārza 
skatuves izrādīs tikai latviešu teātra 
tēva Ādolfa Alunāna lugas. Aktieri ir 
aizrautības un entuziasma pilni, jo uz 
izrādi Latvijā tiks visi draugi, kuri para-
sti uz Briseles izrādēm netiek.

VOKĀLĀ GRUPA UGUNIS

Diriģentes Vitas Timermanes-Mooras 
izveidotā vokālā grupa “Ugunis” ir vi-
ens no jaunākajiem Beļģijas latviešu 
kolektīviem, un šobrīd ar kormeis-
tares Andas Mendes atbalstu arī viņi 
gatavojas nākamās vasaras Dziesmu 
un deju svētkiem. Jāatzīmē, ka šajā 
pavasarī koru skatē, startējot A grupā, 
vokālā grupa “Ugunis” ieguva otro 
vietu ārvalstu koru grupā un tika 
novērtēta ar 1.  pakāpi, tāpēc viņi ar 
īpašu prieku gatavosies nākamajai 
skatei. Tāpat kā citiem pašdarbības 
kolektīviem, arī “Ugunīm” galve-
nais mērķis nākamgad, protams, ir 
Dziesmu svētki, taču grupa aktīvi 
koncertē visu gadu: oktobra mēnesī 
kopā ar Briseles latviešu teātri viņi 
piedalījās latviešu amatierteātru 
festivālā “Laipa  2017” Bergenā 
Norvēģijā, bet novembra sākumā 
notika draudzības koncerts ar Parīzes 
kori “Latve” Anglikāņu Sv. Trīsvienības 
katedrālē Briselē. Savukārt februārī 
grupa dosies uz Viduseiropas reģiona 
kultūras svētkiem Nīderlandes pilsētā 
Rozendālē, kur Dziesmu svētku 
repertuāru izdziedās kopā ar citiem 
reģiona koriem.
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Pieredzējušā trenera Aināra 
Zvirgzdiņa vadībā 2014./2015. 
gada sezonā Mithra Castors 
Braine sieviešu basketbola ko-
manda pārliecinoši izcīnīja 
Beļģijas čempiona titulu un 
nonāca līdz Eiropas Kausa izcīņas 
finālturnīram. Pēc sezonas A. 
Zvirgzdiņa kungs tika atzīts par 
Beļģijas labāko basketbola trene-
ri. Vēsturiskā sezona Beļģijas spor-
ta līdzjutējiem palikusi atmiņā 
ar aizraujošām spēlēm, īpašo 
emocionālo gaisotni, pārpildītām 
tribīnēm, un tā kopumā palielināja 
interesi par basketbolu kā sporta 
veidu. Gadu mijā A. Zvirgzdiņa 
kungs atgriezās Mithra Castors 
Braine komandas galvenā trenera 
amatā, un komandai pievienojās 
latviešu spēlētāja Ance Aizsila. 
Abi piekrita mums īsi pastāstīt par 
savām sportiskajām gaitām un 
dzīvi Beļģijā. Saruna notika “Chi-
Chi’s” meksikāņu restorānā, kas ir 
viens no komandas sponsoriem.

Kā esat iejutušies 
Beļģijā?

Ainārs Zvirgzdiņš. Esmu ko-
mandas vadībā jau otro reizi, 
viss šeit ir labi zināms, gan tas, 
kā tiek organizēts kluba darbs, 
gan cilvēki, gan arī sadzīve. Es 
patiešām šeit jūtos fantastiski. 
Man patīk, ka pati pilsēta ir klu-
sa un mierīga, pēc darba ir ļoti 
patīkami pavadīt šeit laiku. Ļoti 
bieži izmantoju iespēju aizlidot 
uz Latviju, un bieži kāds no Lat-
vijas apciemo mani. Aizbraucot 
uz vienu vai pāris dienām Latvijā, 
nezaudēju saikni ar dzimteni. Pa-
teicoties internetam, varu sekot 
līdzi un būt lietas kursā par Latvi-
jas sporta un kultūras aktivitātēm. 
Protams, sevišķi cenšos sekot Lat-
vijas basketbola notikumiem un 
jaunumiem. 

Ance Aizsila. Esmu šeit nepilnu 
mēnesi. Atšķirībā no trenera, šurp 

braucot, man nebija konkrēta 
priekštata par Beļģiju. Pirms tam 
neesmu šeit bijusi un arī nav bijis 
nekādas saistības ar šo valsti. Šeit 
pagaidām vēl nav pavadīts tik ilgs 
laiks, tāpēc nevaru neko pateikt 
par pašu Beļģiju kā tādu. Šobrīd 
mēģinu adaptēties.

Brīvdienās ar komandas 
biedrēm aizbraucam līdz Briselei, 
bet reti. Izbraukuma spēles 
pagaidām bijušas   ļoti tuvu, 
pusstundas-stundas brauciena 
attālumā. Pēc spēles uzreiz brau-
cam atpakaļ.

Vai Jums ir sanācis 
piedalīties latviešu 
pasākumos Beļģijā?

A.Z. Latviešu pasākumos vēl 
nav sanācis piedalīties. Bija laiks, 
kad to gribēju un sāku iepazīties 
ar latviešiem Briselē. Bet iznāca 
tā, ka arvien vairāk latviešu sāka 
braukāt uz mūsu spēlēm mūs 
atbalstīt. Tā kā mēs iekļuvām 
nākamajās izspēļu kārtās, in-
terese palielinājās. Bija pārpildītas 
tribīnes un milzu interese. Kopš 
esmu atgriezies, līdz Briselei īsti 
nav izdevies aizbraukt. Ja veltu 
laiku kādai lietai, tad nopietni 
iegrimstu darbā. Maksimālu at-
devi es prasu gan pats no sevis, 
gan arī no saviem spēlētājiem, jo 
zinu, ka tikai tā mēs varam sas-
niegt mērķus nākotnē. Ar tiem 
spēlētājiem, kas ir manā rīcībā 
un kas varbūt ne vienmēr ir 
augstākās klases, mēģinu izvei-
dot cīņasspējīgu, ar raksturu un 
taktiskām īpašībām apveltītu ko-
mandu. Šī sezona tiek veltīta, lai 
izveidotu jaunu komandas mod-
eli nākamajai sezonai, lai varētu 
atkal piedalīties Eiropas Kausa 
izcīnīšanā. Šogad ir pateicīga 
situācija; treniņiem beidzoties, 
man paliek vairāk brīva laika, 
ko pavadu, skatoties NBA un 
Čempionu kausu, Eirolīgas spēles 

gan vīriešiem, gan sievietēm. Es 
mēģinu akumulēt informāciju, to 
analizēt un tad praktiski pielietot 
to, kas ir jauns, progresīvs un var 
nest rezultātus. 

Kāda ir specifika, 
trenējot sieviešu ko-
mandas? Vai tās ir 
emocionālākas, līmenis 
svārstās kā jauniešiem 
no spēles uz spēli? 

A.Z. Man vienmēr ir paticis 
strādāt ar sieviešu komandām. 
Caur sieviešu basketbola “prizmu” 
lielā mērā ir veidojušās mana tren-
era gaitas. Jau pašos pirmsākumos 
sporta skolā sāku darbu meiteņu 
komandās. Arī augstākā līmenī es 
tiku, kad mani uzaicināja strādāt 
TTT junioru komandā. Vēlāk 
sanāca daudz strādāt arī ar vīriešu 
komandām. Ir, protams, atšķirības 
gan atlētiskumā, gan ātrumā 
un tehnikā, gan domāšanā un 
emocijās. Emocijas sievietēm ir  
citādākas, varbūt to ir vairāk, bet 
vīriem process ir enerģētiskāks 
un dinamiskāks. Pats basket-
bols vīriešiem ir citādāks, tāds 
“lidojošais basketbols”. Sievietēm 
- vairāk taktiskais basketbols. 
Tāpēc rodas  priekšrocības, 
mēģinot maksimāli tuvināt sa-
vas komandas spēlētājas vīriešu 
basketbolam, jo redzu, ka viņas 
to var. Tas lēnais, staigājošais bas-
ketbols nevienam nešķiet intere-
sants. Skatītājs var aizmigt zālē. 
Meitenes it kā skaistas, bet “knapi” 
kustas vai kustas lēni kā  vec-
mammas. Ja esat skaistas, tad arī 
skaisti skrieniet, skaisti metiet, lai 
ir bauda skatītājiem, kas tad nāk 
un man kā trenerim saka: ,,Super!” 
Lūk, tas ir kaut kas īpašs! 

Pastāv klasiskais basketbols 
ar lēnām izspēlēm, savukārt es 
vairāk esmu atraktīva, mazliet 
avantūriska, skatītājiem daudz 

baudāmāka, t.s. metienu basket-
bola piekritējs. Man patīk agresīva 
aizsardzība ar daudzām maiņām 
un ātras izspēles sistēmām bagāti 
uzbrukumi. Ne visi spēlētāji 
to spēj uzreiz uztvert un spēlē 
iekļauties. Nepieciešams ilgāks 
adaptācijas laiks gan klasisko 
ilgu izspēļu piekritējām, gan  
amerikāņu spēlētājām, kas darbo-
jas individuālāk.

Īsi pēc Jūsu nokļūšanas 
komandas tren-
era amatā klubam 
pievienojās Ance. Līdz 
šim latvieši nebija 
slaveni ar savējo 
vilkšanu un bīdīšanu 
atšķirībā no lietuviešu 
vai serbu “mafijām”; vai 
situācija mainās? 

A.Z. Ance klubam pievienojās 
objektīvu iemeslu dēļ. Daudzas 
spēlētājas bija guvušas trau-
mas, kā rezultātā mēs nevarējām 
pilnvērtīgi ne trenēties, ne spēlēt. 
Radās nepieciešamība pēc papil-
du spēkiem. Piesaistījām koman-
dai Anci un vēl vienu spēlētāju. 
Arī iepriekš komandās, kur 
vien esmu strādājis, esmu cen-
ties piesaistīt latviešus, gan kā 
spēlētājus, gan arī citās lomās. 
Manis vadītajā Maskavas Dinamo 
spēlēja Anete Jēkabsone-Žogota 
(Latvijas izlases kapteine) un 
Ieva Kubliņa, arī Braine komandā 
iepriekš spēlēja Anete Šteinberga. 
Es piekrītu, ka serbi un lietuvieši, 
velkot savējos, sākot ar treneru un 
organizatorisko sastāvu un beid-
zot ar spēlētājiem, ir parādījuši, 
ka tas jādara. Tas ļauj attīstīties 
latviešu sportistiem un treneru 
sastāvam. Mums ir, no kā mācīties, 
mēs iepazīstam un pieņemam 
citas pieejas, citu filozofiju, 
adaptējamies. No šāda viedokļa 
raugoties, tiklīdz man ir iespēja, 
es izvēlos labākos latviešus, nev-

Andris Skrastiņš
Intervija ar basketbola treneri Aināru Zvirgzdiņu un 
basketbolisti Anci Aizsilu

Latvieši - Beļģijas 
basketbola čempioni



 Beļģijas latviešu  ziņas     9NOVEMBRIS 2017

is meklēju kādus citus. Latvijas 
spēlētāji man ir labāk zināmi. Es 
zinu viņu stiprās un vājās puses, 
arī cilvēciskās īpašības, kas ir ļoti 
svarīgas, adaptējot spēlētāju 
ārvalstu klubā. Tāpēc varu 
uzaicināt tieši tos, kas tajā brīdī 
ir nepieciešami. Tālākais ir viņu 
pašu rokās, viņiem pašiem jāspēj 
parādīt sevi komandai, publikai, 
kluba valdei.  

Vai ir viegli attaisnot 
šādu trenera uzticību? 
Vai Jūs kaut kas 
pārsteidza klubā?

A.A. Šurp atbraucot, pati sev 
izvirzīju konkrētus mērķus, ko 
sasniegt. Protams, arī treneris, tas 
pats par sevi bija svarīgi.

Tomēr pārsteidza, ka treniņi 
ir tik bieži. Pirmais treniņš sākas 
plkst. 10.00 un otrais jau plkst. 
15.00. Nebiju pieradusi pie tik 
maza starplaika starp treniņiem. 
Tas ir pilnīgi cits līmenis, daudz 
citādāk nekā manis sāktā basket-
bola sezona Latvijā gan treniņu 
intensitātes, gan ilguma ziņā. 
Vairāk sanāk strādāt tieši treniņos, 
Beļģijas čempionātā tikai dažas 
komandas var mēroties ar mums 
spēkiem, un spēlēs nereti vairāk 
atstrādājam dažādas shēmas.

Treneris ir pazīstams ar 
savu maksimālismu, vai 
bieži sanāk raudāt ar 
kolēģēm? Vai spēlētājas 
neizgāž uz Tevi 
negācijas?

A.A. Nē, raudāt  nenākas. Es 
vairāk pārzinu individuālās lietas, 
jo sanāca šajā vasarā patrenēties, 
bet komandas lietās ir ļoti daudz 
kur vēl pašai jāpiestrādā. 

A.Z  Varbūt reizēm pret viņām 
esmu pārāk stingrs, bet esmu 
objektīvi stingrs. Man patīk 
disciplīna. Man patīk, ka spēlētājs 
izdara to, ko no viņa prasa. Ja 
redzu, ka atnāk un nav gatavs, 
bet pozicionē sevi kā profesionāli, 
parakstot līgumu, un, atrodo-
ties zālē, uzvedas kā amatieris, 
kam viss vienalga, man tas nav 
pieņemams.  Es visiem lieku 
saprast, ka pie manis nedrīkst 
atnākt aizmidzis un nesekot līdzi 
notiekošajam, jo tad radīsies 
problēmas. Viss sākas ar spēles 
“lasīšanu”, ja lasi un redzi un ja ir 
fokuss tanī brīdī, tad kaut arī ko 
var izdarīt. 

Ar ko Tev ir izveidojies 
labākais kontakts?

A.A. Komanda mums ir diez-

gan internacionāla, ir dažādu 
valstu pārstāves - igauniete, 
somiete, serbiete, bulgāriete, 
amerikānietes un, bez šaubām, 
arī beļģietes. Es nejūtu atšķirību 
tajā, ka kāda ir beļģiete un kādā 
- serbiete. Mēs dzīvojam franciski 
runājošajā Valonijā, bet kluba 
darba valoda ir angļu. Dzīvoju 
kopā ar armēņu-krievu izcelsmes 
amerikāņu spēlētāju, ar ko mums 
ir izveidojies labs kontakts. Ir 
daudz ko pamācīties arī no igauņu 
meitenes, man patīk ar viņu kopā 
strādāt. Nav tādu spēlētāju, ar 
ko es nerunātu, ar jebkuru var 
parunāt par visu, pajokot. Cīņa 
ir laukumā, ārpus laukuma esam 
saticīgas. Intrigu nav, bet, kas zina 
- varbūt vēl būs. (smejas)

Kādi ir Jūsu un koman-
das mērķi?

A.Z. Tā kā šajā sezonā komanda 
izkrita no kausa izcīņas, komandas 
treneris tika mainīts un nonācu 
klubā atkārtoti. Šogad vairāk 
laiku veltām sastāva vētīšanai 
un nostiprināšanai. Šobrīd 
mērķis ir veikt lielāku pienesumu 
vietējam klubam. Pirmo reizi šeit 
strādāju tikai gadu, tagad gribas 
ilgāk pastrādāt, lai ko sasniegtu. 
Primārais ir saglabāt kodolu. 
Šobrīd kluba struktūrā regulāri 
mainās gan darbinieki, gan 
spēlētāji, gan treneri. Visu laiku 
mainās dažādas filozofijas un 

pieejas, nemitīgi ir tāds sajukuma 
stāvoklis. Ir grūti panākt progresu 
rezultātos. 

Arī klubam ir tālejoši mērķi un 
laba vadība. Klubs plāno būvēt 
lielu sporta zāli un uz tās pamata 
veidot basketbola piramīdu. Vēl ir 
daudz, ko uzlabot tieši organiza-
toriskajos jautājumos un basket-
bola izpratnē. Vajadzīgs piesaistīt 
labus un talantīgus jaunos 
spēlētājus un attīstīt viņu spējas 
par labu kluba nākotnei. Mums 
bija sarunas ar kluba vadību par 
to, ka arī es varētu dot savu ar-
tavu ar  zināšanām, kas man ir 
sakrājušās jau kopš 1978. gada. 
Es redzu jaunas, perspektīvas 
meitenes, man patīk ar viņām 

strādāt. Viņām ir laba attieksme 
pret darbu, un es domāju, ka man 
jādod savs ieguldījums. 

Protams, vēl jāskatās, kas un 
kā sanāks. Sportā daudz kas ir 
atkarīgs no rezultātiem. Vienā 
brīdī  ir lieli plāni, bet ja rezultāta 
nav, plāni var arī sabrukt.

A.A. Visiem ir mērķis kaut ko 
sasniegt sportā, arī man vienmēr 
ir bijuši savi mērķi un mērķīši. 
Man vienmēr ir gribējies spēlēt 
pie treneriem, kas ir prasīgi un 
ievēro, ja kāds spēlētājs grib 
strādāt un tad tam velta lielākas 
pūles. Man nepatīk strādāt tādās 

komandās, kur ir pārāk viegli, 
un neviens nesaprot, kā tas ir 
spēlēt pašā augstākajā līmenī. 
Tāpēc arī priecājos, ka man šobrīd 
ir šī iespēja. Šogad mēģināšu 
nostiprināties komandas kodolā 
un tad palīdzēt komandai izcīnīt 
kausus un čempionātu. Pašlaik vēl 
daudz jāstrādā un jādara, lai īstajā 
laikā un īstajā vietā parādītu, uz 
ko esmu spējīga. Visas spēles vēl 
nespēlēju, bet laukumā tieku 
un tālāk viss ir atkarīgs no manis 
pašas. Nesen guvu nelielu mugu-
ras traumu, kas traucē darbā. 

Vai Beļģijas un Lat-
vijas jauniešu fiziskā 
sagatavotība un at-
tieksme ir atšķirīga?

Es domāju, ka latviešu jaunieši 
ir ļoti progresējuši. Viņi progresīvi 
un radoši strādā, lai sasniegtu 
augstas vietas un mērķus. Viņiem 
katram, kā Ance jau teica par 
sevi, ir savi mērķi. Attieksme ir 
ļoti mainījusies, salīdzinot ar to, 
kas bija novērojama kaut vai ti-
kai pirms pieciem gadiem. Tas, ko 
redzēju tagad, strādājot Latvijā, 
ir kaut kas pilnīgi cits -  nevi-
ens vairs nav jāķer aiz rokas un 
jāmudina. Visi nāk paši un dara. 
Visi ir sapratuši - tik, cik viņi ieliek 
darbā, tik viņi nākotnē saņems 
atpakaļ. Gan vecāki, gan paši 
spēlētāji, gan treneri redz daudz 
spilgtu piemēru gan NBA, gan 
Eirolīgās. Ir tādi latviešu spēlētāji, 

n A. Aizsila un A. Zvirgzdiņš treniņu starplaikā.
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kas ir slaveni, labi situēti. Tas 
visiem ir devis lielu grūdienu. 
Šeit Beļģijā situācija ir mazliet 
savādāka, varbūt vēl tāds amat-
ierisms. Tāpēc kluba vadība domā 
internāta virzienā, respektīvi, 
ka, piesaistot labus speciālistus, 
var attīstīties talantīgi vietējie 
spēlētāji. 

Basketbola zinātāji 
lūdza uzzināt Jūsu 
viedokli: vai basket-
bolistam Kristapam 
Porziņģim ir iespējas 
kļūt par NBA pirmā 
līmeņa zvaigzni?

Viņš, pirmkārt, ir mērķtiecīgs, 
otrkārt, apzinīgs, treškārt, ļoti 
talantīgs, spēlējot dažādās 
pozīcijās. Ceturtkārt, un tas, 
manuprāt, nav mazāk svarīgi, 
viņam apkārt ir pareizie cilvēki, 
kas viņam neļaus vienkārši 
pazaudēties. Es domāju, ka Kri-
staps noteikti būs pirmā lieluma 
zvaigzne arī NBA.  

Vai Jums iet pie sirds 
beļģu virtuve? 

A.Z. Man patīk, ka šeit ir 
zivju produkti.  Pēc  horoskopa 
esmu  Zivs  un man arī ļoti garšo 
zivis.   Šeit  var nopirkt filejas bez 
ādas, ir plaša izvēle un piee-
jama cena. Iespējams iegādāties 
gan  austeres, gan garneles, gan 
lasi un citas zivis.  Es pats arī gat-
avoju ēst. Vietējie man iemācīja, 
kā gatavot dažādus vietējos beļģu 
ēdienus. Pirmajā gadā sanāca 
vairāk ciemoties pie beļģiem. 
Katrs kaut ko savu parādīja. No-
saukumus gan es nezinu, zinu ti-
kai, kā pagatavot.

A.A. Man apsolīja parādīt, kā 
gatavot beļģu ēdienus, bet tas vēl 
nav noticis. 

Vai Jums kā 
profesionāliem spor-
tistiem ir kāds īpašs 
ēšanas režīms? Vai ir 
kādi mīļākie restorāni?

A.Z. Jā, noteikti, meitenēm 
ir, man arī. Laika starp spēlēm, 
treniņiem un ar sportu saistītām 
lietām ir maz. Mēs esam speciālisti 
ar zelta rokām, jo visu darām paši. 
Katru dienu uz restorānu jau nei-
esi. Man kā vīrietim ir grūtāk ar 
to ēst gatavošanu, kaut gan man 
patīk gatavot. Es vairāk esmu 
iecienījis zivs ēdienus. Ja eju uz 
kādu restorānu, tad uz šo (“Chi-
Chi’s” restorāns, kas ir viens no 
komandas sponsoriem), šeit ir arī 
labas ribiņas un steiki. Dažreiz 
aizeju arī uz slaveno mīdiju 
restorānu vecpilsētā Chez Leon, 

tas ir blakus Lielajam laukumam. 
To man ieteica beļģi. 

A.A. Šim restorānam esmu 
tikai braukusi garām, bet iekšā 
neesmu bijusi. Tepat blakus ir fit-
nesa centrs kur mēs trenējamies. 
Serbu basketboliste mani aizveda 
uz vienu restorānu Briselē, kur 
viņai ļoti patīk, bet neatceros, kā 
to sauca.

Vai Jūs uz ielas šeit 
atpazīst?

A.Z. Pazīst. Atšķirībā no Lat-
vijas tas ir iespaidīgi, te cieņu un 
respektu var just ik dienas, cilvēki 
mēdz gandrīz vai uz ielas apturēt 
mašīnu un pienākt aprunāties, 
apsveikt, izteikt atzinību par spēli 
vai uzmundrināt. Laimīgas se-
jas, man ļoti bieži nāk klāt, vien-
alga, lai kur arī es ietu. Pateicas 
par spēli. Zāles šeit ir diezgan 
pārpildītas, neskatoties uz to, ka 
tas ir sieviešu basketbols. Gai-
da, ka mēs uzvarēsim. Uz mūsu 
spēlēm brauc no Briseles, arī no 
Ljēžas un citurienes. Tie, kam bas-
ketbols interesē,  nāk skatīties, 
kā mēs spēlējam. Cenšamies 
spēlēt atraktīvu, ātru basketbolu, 
kas visiem patīk labāk nekā tāda 
mocīšanās laukumā. 

Šeit tiešām ir patīkami, ka visi 
ir ļoti draudzīgi - apkārtējie un 
atbalstītāji, līdzjutēji  ir patiešām 
fantastiski. Ir prieks, ka mūs at-
balsta gan feisbukā, gan zālē. 
Man patīk tradīcija, ka pēc spēles 
tribīņu augšā ir bārs, kur tie kas 
vēlas, var uzkavēties. Tā ir iespēja 
parunāties, padraudzēties, iedz-
ert kādu glāzi vīna vai alus. 

Tur reizēm aiziet pat līdz dejām 
līdz trijiem vai četriem no rīta. 
Tāpēc trenerim ir savlaicīgi jāmūk 
prom, lai to neredzētu. Mans prin-
cips ir nebūt kopā ar spēlētājiem, 
kad lieto alkoholu. Tad es eju 
prom, lai man nervi mierīgi un 
sirds pie vietas.  Turklāt sezonas 
laikā sakrājas nogurums.  Kad 
spēle beigusies, es dažkārt 
vienkārši labāk gribu būt pats ar 
sevi.  

Vai komandai un arī 
Jums personīgi ir kādi 
rituāli pirms spēlēm?

A.Z. Man jau ir ierasts viens un 
tas pats. Es zinu, ka ir citi, kas “ie-
rauj” pirms spēles 50 gramu, bet 
es nekad to nedaru. Bez jokiem! 
(smejas) Pēc spēlēm vienmēr ir 
negulētas naktis, kad domāju, ko  
būtu vajadzējis darīt citādi. Ne 
velti, kad kāds kļūst par treneri, 
mēs - citi treneri - sakām: ”laipni 
lūgtum nakts negulētāju klubiņā!”

A.A. Man noteikti ir tāpat, 
dažreiz visas spēles galvā 
izspēlēju vēl vismaz reizes trīs tajā 
pašā vakarā. Domāju, kā labāk 
rīkoties nākamreiz, kā iešu, kā 
metīšu bumbu. 

Vai Jums kā 
Jūrmalniekam 
nepietrūkst jūras vai 
Lielupes?

A.Z. Šeit man ieteica aizbraukt 
uz Ģenti, vairākas reizes esmu 
bijis Antverpenē. Tur man patīk 
vairāk, tāda mazliet savdabīga 
atmosfēra. Tur ir ūdeņi mazliet un 
tad, ja ļoti vajag, var līdz jūras ma-
lai aizbraukt. Tas vairāk, kad būs 
siltāks (saruna notiek februārī), 
šajā miglā nevar braukt nekur. 

Ance, kas Tev no Latvi-
jas pietrūkst visvairāk?

A.A. Lai arī es nedzīvoju 
Jūrmalā, bet Rīgā, tomēr, protams, 
jūras mazliet pietrūkst arī man. 
Man visur, kur es aizbraucu, gri-
bas jūru vai vispār ūdeni. Es šeit 
vēl neesmu tik ilgi, tāpēc arī 
varbūt nav tādas sajūtas, ka kaut 
kas ļoti pietrūktu. No pārtikas 
man pietrūkst biezpiens, tas gan 
man pietrūkst. Varbūt vienkārši 
nemāku to šeit atrast. 

Royal Castors Braine kluba 
nosaukumā ir ietverts vārds “kara-
liskais”. Vai jums ir sanācis paspiest 
roku kādam no Beļģijas karaliskās 
ģimenes?

A.Z. Karalis klubu apciemoja, 
šķiet, 21. maijā, saistībā ar mūsu 
panākumiem Eiropas kausa izcīņā. 
Bija iespējams tikties ar karali, bet 
vietu skaits bija ierobežots un ar 
iepriekšēju pieteikšanos. Diemžēl 
tajā laikā jau strādāju ar Latvijas 
izlasi un mums tajā dienā bija 
pārbaudes spēle. Domājām, kā 
lai aizbrauc, bet Latvijas izlase 
svarīgāka. Tā kā diemžēl tas prieks 
izpalika, redzēju tikai bildes no 
pasākuma. Protams, mums ir vi-
sas iespējas atkārtot panākumus, 
redzēsim, kā mums ies.

Paldies, gaidīsim Jūs 
nākamajos latviešu 
pasākumos Beļģijā!

p.s. Karaliskie Bebri izcīnīja 
pagājušās sezonas Beļģijas kausu 
un čempionu titulu. Treneris 
Ainārs Zvirgzdiņš turpina darbu 
ar komandu arī šajā sezonā. 
Savukārt Ance Aizsila šajā sezonā 
Beļģijā pārstāv Waregem kom-
andu.

Guna Zaķe Baltā

Sniegotā ziema 
Beļģijā ir īsa, 
tāpēc ziemas 
sporta veidu 
mīļotājiem tā 
jātver bez liekas 
vilcināšanās!

Bērnību, kad zāle šķita 
zaļāka un saule siltāka, aktīvi 
izbaudīju pilsētā, kur ziema 
un sniegs ar savu klātbūtni 
mūs lutināja no novembra 
līdz pat Lieldienām. Fiziskā 
audzināšana arī visu šo 
garo ziemas periodu notika 
ārā, svaigā gaisā. Distanču 
slēpošana – koka slēpes, 
kas pašam jāiesmērē ar 
jocīgi smaržojošu un lipīgu 
ziedi, un adītas vilnas sporta 
bikses, kas noklātas ar sniega 
pikučiem pēc slēpošanas – 
tās ir manas sniegotās 
bērnības atmiņas!

Sākot mācības vidusskolā 
Rīgā, nopriecājos, ka nekas 
tāds vairs nebūs jādara un 
nosolījos, ka manam mūžam 
distanču slēpošanas pietiek! 



 Beļģijas latviešu  ziņas     11NOVEMBRIS 2017

Šajā trasē esmu bijusi 
uz nakts slēpošanu ar 
lāpām, bija ļoti jauki 
un arī izaicinoši slēpot 

ar degošu lāpu tumsā! Lāpas 
iedeva uz vietas, arī “sildošus” 
dzērienus trases vidū, tiek rīkots 
arī nakts slēpojums – LED Night 
Skiing.

http://www.ski-club-weywertz.
net/

Pie viesnīcas ir ļoti 
skaista meža trase, 
bet labai kvalitātei 
nepieciešams daudz 

sniega, es zvanīju uz viesnīcu, lai 
noskaidrotu, bet ne visi dar-
binieki slēpo, līdz ar to objektīvo 
trases stāvokli var uzzināt, aizbr-
aucot uz vietas. Kad es tur biju 
pēdējo reizi, īres slēpju izvēle bija 
niecīga un modeļi novecojuši, 
līdz ar to ieteiktu painteresēties 
par īres iespējām un sniega 
daudzumu, pirms turp dodaties.

http://www.hotel-schroeder.
be/home/W

Kā redzat, iespēju ir daudz – 
gan sniegotām pastaigām, gan 
nobraucieniem ar ragaviņām, 
gan distanču un pat kalnu 
slēpošanai, atliek vien noķert īstā 
sniega brīdi un Beļģijas sniega 
piedzīvojumi var sākties!

Tomēr nekad nesaki nekad, 
pirms dažiem gadiem Beļģijā 
kā patīkamu pārsteigumu 
atklāju iespēju pāris reizes gadā 
paslēpot. Ņemot vērā, ka sniegs 
šeit nav tā biežākā un noturīgākā 
parādība, jāreaģē ir ātri.

Esmu izmēģinājusi daļu no 
pieejamā piedāvājuma un 
šeit aprakstīšu savu vērtīgāko 
pieredzi, paturot prātā, ka 
galu galā viss ir atkarīgs no 
sniega daudzuma un gaisa 
temperatūras! 

Ceru, ka šī informācija palīdzēs 
kādam atklāt no jauna bērnības 
sniega smaržu un garšu vai 
vienkārši jauki pavadīt brīvo laiku 
un izbaudīt sniegoto Beļģiju!

Šajā interneta vietnē ir 
apkopojums ar informāciju par 
trasēm Beļģijā un to kontakti. 
Atrodama arī informācija par 
ragaviņu un pastaigu vietām:

http://catpw.be/FR/ski.htm

Un te var aplūkot laika progno-
zes izvēlētajai vietai:

http://www.meteo.be/meteo/
view/fr/13115388-Webcams.html

Ja interesē ne tikai     
klasiskais solis, bet 
arī slīdsolis un vairāk 
patīk sportiska 

slēpošana, tad Elsenborna ir 
labākā no visām trasēm, kurās 
esmu slēpojusi. Ziemas skatu ziņā 
tur vairāk ir pļavas un nedaudz 
mazāk meža skatu nekā tajās 
trasēs, kas ir Hautes Fagnes.

Interesanti, ka šajā trasē notiek 
arī Beļģijas čempionāts distanču 
slēpošanā, parasti to izziņo mājas 
lapā. Ja sniega ir daudz, tad 
trases kvalitāte ir ļoti laba.

Šeit ir 2, 5 un 9 km garas dis-
tances (ja sniega pavisam daudz, 
ir arī iespējama 14 km gara trase). 
Trasē ir nodrošināta inventāra 
noma: līdz 12 gadu veciem 
slēpotājiem par inventāra nomu 
ir jāšķiras no EUR 6 un vecākiem 
EUR 9. Slēpju kvalitāte gan 
nedaudz atgādina manu bērnību: 
ar kārtīgām “lamatiņām”, bet 
izmēri ir, sākot no vismazākajiem. 
Ja ir savas slēpes, tad par trases 
izmantošanu jāmaksā EUR 3. 
Blakus arī maziņš kalniņš 
braukšanai ar ragaviņām (kuras 
gan ir jānodrošina pašiem) un 
kafejnīca. Trases kopj ar lielo trak-
toru, kad sniega mazāk – ne tik 
bieži, jo uzmanās, lai neuzraktu 
zāli. Mans ieteikums būtu ieras-
ties trasē jau ap 9.00 no rīta, kad 

tā tiek vērta vaļā. Jāņem arī vērā, 
ka pie trases esošā auto stāvvieta 
nav diez ko ietilpīga. 

http://www.herzeboesch.be/

Man patīk meža trase 
šajā centrā, kura ir 
piemērota klasiskā 
distanču slēpošanas 

stila cienītājiem. Ir vairākas trases, 
pati meža trase gan nav pa 
apli – aizslēpo līdz galam un tad 
atpakaļ, bet naktī ar lukturīti šī 
meža trase ir maģiska. Ar savām 
slēpēm ieejas maksa ir pāris eiro, 
tiek piedāvāts inventāru arī īrēt. 

http://www.eifelskizentrum.
com

Visās Hautes Fagnes 
(piem., http://www.
ski-baraquedefraiture.
be/index_hiver.

html) trasēs ir skaisti meži, 
pieejamas kafejnīcas un tās ir 
draudzīgas bērniem. Tomēr šīs 
arī ir visvairāk apmeklētās, tās 
gadās arī gājēju pilnas. Ja atbrauc 
vēlāk, tad var būt problēmas ar 
auto novietošanu. Šī noteikti 
ir populārākā vieta Beļģijā, kur 
baudīt sniegu, tādēļ jārēķinās ar 
visiem plusiem un mīnusiem.

Distanču slēpošana Beļģijā

2.

2.

3.

4.

5.

3.

1.

http://www.ski-club-weywertz.net/
http://www.ski-club-weywertz.net/
http://www.hotel-schroeder.be/home/
http://www.hotel-schroeder.be/home/
http://catpw.be/FR/ski.htm
http://www.meteo.be/meteo/view/fr/13115388-Webcams.html
http://www.meteo.be/meteo/view/fr/13115388-Webcams.html
http://www.herzeboesch.be/
http://www.eifelskizentrum.com
http://www.eifelskizentrum.com
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Nesen, atrodoties netālu 
no Briseles Āfrikas muzeja, 
nolēmu, ka būtu īstais laiks iz-
mantot iespēju to aplūkot. 
Lai pārliecinātos, vai muzejs ir 
atvērts, ieskatījos muzeja mājas 
lapā. Mani pārsteidza teksts 
angļu valodā ‘’On 1 December 
2013 the museum building 
closed its doors until June 2018 
for a three-year renovation pe-
riod (tulkojumā no angļu valo-
das: 2013. gada 1. decembrī 
muzeja ēka tika slēgta līdz 2018. 
gada jūnijam 3 gadus ilgam 
renovācijas periodam.’) “Beļģija”, 
nodomāju.

Dzīvojot Briselē jau ilgstoši, ar 
Briseles pašvaldības iestāžu 
un pakalpojumu sniedzēju 
īpatnībām un lēnīgo dabu nākas 
saskarties arvien retāk. To, kas, 
salīdzinot ar Dzimtenē sniegto 
servisu, agrāk raisīja dusmas 
un neizpratni, tagad jau esmu 
pieņēmis par pašsaprotamu. 
Tomēr pirms daudziem gadiem, 
kad Briselē tikai sāku dzīvot 
un mēģināju iegādāties UGC 
kinoteātru karti, konkrētais pak-
alpojumu sniedzējs mani tiešām 
pārsteidza… Un vairākkārtīgi. 

Reiz pēc darba nolēmu doties 
uz kinoteātri. UGC, kam Briseles 
centrā ir divi kinoteātri, piedāvāja 
lielisku iespēju – samaksā 18.90 
EUR mēnesī par kino karti un ska-
ties filmas, cik vien vēlies. Ņemot 
vērā to, ka svētdienas vakarā kino 
seanss diviem cilvēkiem maksātu 
vairāk nekā šāda ‘’mēnešbiļete’’, 
šis piedāvājums šķita pievilcīgs. 

Bija vēls, kad ierados netālu no 
darba esošajā UGC Toison D’or 
kinoteātrī. Pēdējais seanss vēl 
nebija sācies. Piegāju pie diviem 
jaunskungiem, kas sēdēja kases 
zonā un jautāju par iespējām 
noslēgt līgumu jeb dabūt 
šādu kino karti. Abi mazliet 
saminstinājās un paskaidroja, 
ka cilvēks, kas operē ar karšu 
taisīšanas ierīci jau ir aizgājis 
un aparāts ir izslēgts, tāpēc lai 
pienāku kādu citu dienu. Man 
gan vairāk radās sajūta, ka 
cilvēkiem bija slinkums pašiem 
kaut ko darīt. Tomēr saglabājot 
optimismu, atgriezos nākošajā 
dienā.

Nākošajā dienā mašīna jau 
diemžēl bija sabojājusies un 
pirmo reizi šīs epopejas laikā 
izdzirdēju maģisko frāzi: “Bet Jūs 
varat iet uz mūsu otru kinoteātri, 
tur viņi Jums uztaisīs”. Tā kā otrs 
kinoteātris man bija pie mājām, 
tad sekoju padomam un devos 
uz otru kinoteātri – UGC Brouck-
ère, kur mani sagaidīja ar frāzi: 
‘’Diemžēl mašīna ir sabojājusies, 
bet Jūs varat iet uz mūsu otru 
kinoteātri – tur viņi Jums uztaisīs’’. 
Nezināšana, ka otrā kinoteātrī 
mašīna ir salūzusi un cilvēku 
sūtīšana šurpu-turpu, protams, 
ir traģikomiski uzjautrinoša, ja 
tas neesi Tu, kuru sūta turp un 
atpakaļ.

Pagāja kāda nedēļa. Lai gan 
kino karti tomēr gribējās, 
pastaigāties starp kinoteātriem 
vairs negribējās. Piezvanīju 
uz UGC Taison D’or, kur, gods 

kam gods, vismaz atradās kāds, 
kurš ar man var atbildēt ang-
liski. Uz manu jautājumu vai 
problēma ar mašīnu ir atrisināta, 
saņēmu pretjautājumu: ‘’Kāda 
problēma?’’ Es saku: ‘’Jums kino 
kartes nevarēja uztaisīt! Vai 
tagad var?”. Man atbild:  “Mums 
nekādas problēmas ar mašīnu 
nav!” Kad tā, tad tā – došos pēc 
kino kartes.

Pēc darba UGC Toison Dor lūdzu 
vienu UGC kino karti! Jau trešo 
reizi pretī saņemu frāzi: “Diemžēl 
mašīna ir sabojājusies, bet Jūs 
varat iet uz mūsu otru kinoteātri 
– tur viņi Jums uztaisīs”. Droši 
vien, ja manas franču valodas 
zināšanas būtu augstākā līmenī, 
būtu pateicis ko vairāk kā: “Ņē, 
tur mašīna ir salauzta!” 

Pēc nedēļas, garāmejot 
UGC Brouckère kinoteātrim, 
apjautājos vai mašīna salabo-
ta. Izrādās - nē, jo tikai nākošā 
mēneša sākumā braukšot cilvēks 
no Francijas un to salabošot… 
“Bet Jūs varat iet uz mūsu otru 
kinoteātri – tur viņi Jums uztaisīs.”

Pienāca tas nākošais mēnesis. 
Aizgāju uz UGC Brouckère un 
beidzot tiku pie savas kartes! 
Beidzot! Bet diemžēl līgumu 
nevarot izdrukāt. Augšstāva 
birojā tiek sazvanīta atbildīgā 
darbiniece, bet arī viņa nespēj 
palīdzēt ar līguma izdrukāšanu. 
Filma drīz sāksies, tādēļ 
pievienošanās maksa tiek 
iekasēta, karte izsniegta, bet 
tieku piekodināts, ka, ja līdz 

mēneša beigām nenoslēgšu 
līgumu, tad karte beigs darbot-
ies. Līgums tikšot izdrukāts un 
gaidīs mani pie kasēm nākošo 
reizi, kad nākšu uz kino. 

Pēc nedeļās gāju uz kino, piegāju 
pie tā paša cilvēka un jautāju 
vai līgums ir izdrukāts. Sanēmu 
atbildi, ka neesot vis, bet dar-
biniece pie tā ļoti cītīgi strādājot. 
Nesapratu, vai man smieties vai 
raudāt, iedomājoties meiteni, 
kas jau nedēļu 8 stundas dienā 
cenšas izdrukāt manu līgumu. 
Likos mierā un devos uz filmu. 

Mēneša pēdēja dienā, kad man 
obligāti vajadzēja līgumu, tas 
joprojām nebija izdrukāts, tādēļ 
darbinieks pie kasēm aizpildīja 
to ar roku un līdz ar to kartes 
iegūšanas process, kam parasti 
vajag 3-5 minūtes, bija noslēdzies 
apmēram divos mēnešos. 

Kāda ir stāsta morāle? Varbūt 
tāda, ka, ja Tev ir praktiski mo-
nopols un izdevīgs produkts, 
pat ar briesmīgu pakalpojumu 
sniegšanas kultūru un bez 
mārketinga, klienti tomēr pie 
tevis nāks? Bet varbūt tāda, 
ka mums jāmācās novērtēt 
Latvijas pakalpojuma sektora 
līmeni un nevajag to uztvert par 
pašsaprotamu?

UGC aizstāvībai jāpiemin, ka 
pēc dažu gadu prombūtnes 
atgriežoties Beļģijā, karti no 
jauna uztaisīju piecās minūtēs. 
Varbūt lietas iet uz augšu. 

Ilmārs Naglis

Amizantā 
Beļģija
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Latviešu valodas kā etniskā mantojuma 
valodas saglabāšana un uzturēšana 

Dr. Vineta Poriņa
Valodniece sociolingviste,       
Latvijas Okupācijas muzeja 
vadošā pētniece, RLB domniece

Raksta pamatā ir referāts, kas nolasīts 
2017. gada 7. aprīlī Beļģijas latviešu 
biedrības rīkotajā diskusijā Latvijas 
Pastāvīgajā pārstāvniecībā ES. 

diasporā

Bērnu izglītības jautājums 
ārzemēs dzīvojošajās latviešu 
ģimenēs korelē ne tikai ar dzimtās 
valodas uzturēšanas problemātiku 
daudzvalodīgajā situācijā, bet arī 
ar valodas nomaiņu – no dzimtās, 
etniskā mantojuma valodas uz 
mītnes zemes majoritātes valodu 
vai valodām. Valodas nomaiņu jeb 
lingvistisko asimilāciju visskaudrāk 
un detalizētāk skaidro etniskā man-
tojuma valodas teorijas. 

Etniskā mantojuma valoda 
(EMV) ir valoda, kurā runā kāds no 
indivīda priekštečiem. Termins1 ir 
radies Kanādā, bet to sāk lietot ASV, 
runājot par imigrantu valodām, kas 
ir minoritāšu valodas.  
EMV runātājs ir bilingvāls indivīds, 
kas agrīnā bērnībā sāk runāt divās 
valodās vai – sāk ar primāro un 
sekundāro valodu pēc svarīguma. 
Tomēr izšķiroša nozīme EMV 
attīstībā ir sociopolitiskajai videi, 
kā arī ģimenes specifiskajiem 
apstākļiem un valodas lietojuma 
modelim tieši valodas attīstības 
periodā. Šajā situācijā nepalīdz pat 
divu valodu agrīnā apguve, jo ir 
daudzi citi faktori, kas ietekmē to, 
ka indivīds, kļūstot pieaudzis, tomēr 
nekļūst par stabilu, sabalansētu, 
abas valodas labi protošu bilingvu.  
Ja tik būtiskajā vecumposmā no  
6 līdz 17 gadiem EMV runātājs 
saņem lielāku iedevumu (input) 
otrajā jeb majoritātes valodā, nevis 
mājās lietotajā valodā jeb pirmajā 
valodā, tiek likts uzsvars uz otru – 
majoritātes valodu, kas indivīdam 
ar laiku kļūst par galveno jeb 
primāro valodu2. 1. tabulā redzams, 
kā iepriekšminēto iemeslu dēļ no-
tiek valodas nomaiņa. 

1.  G. Valdeza (Valdés) definē etniskā 
mantojuma valodu, piemēram, ASV 
kontekstā: “Tā ir valoda, kura nav angļu 
valoda un kurā runā imigranti un viņu 
bērni; EMV runātājs – bilingvāls indivīds, 
kurš uzaudzis mājās, kurā runā imigrantu 
valodā, un kurš pats runā vai vismaz 
saprot valodu, kurā runā mājās, un ir 
bilingvāls angļu un minoritāšu valodā.” 

2. Par EMV detalizētāk skat. G. 
Valdezas (Valdés),  S. Montru (Montrul), 
F. Grožāna (Grosjean), Dž. Fišmena 
(Fishman), A. De Grutas (Gruut) u. c. 
pētījumus.

3. Referāta laikā Latvijas Pastāvīgajā 
pārstāvniecībā ES referentei kāds 
uzdeva jautājumu, vai 1. tabula attiektos 
arī uz krievu valodu Latvijā, resp., vai 
arī krieviem tā ir EMV. Tā kā krievu 
valoda daudzviet Latvijā de facto  ir 
nevis minoritātes, bet gan dominējošā 
valoda, uz krievu valodu Latvijā šo tabulu 
attiecināt nevar, kas nav bilingvisma 
teorijas, bet gan Latvijas lingvistiskās 
prakses problēma.

 Pirmās paaudzes imi-
granti (skat. 1. tabulu) mītnes valstī 
ierodas kā pieaugušie. Viņi ir tip-
iski minoritātes valodu runātāji, un 
no viņiem daudzi vēlāk (nepilnīgi) 
apgūst majoritātes valodu kā otro 
valodu. Tā kā EMV ir viņu pirmā 
valoda, tā ir spēcīga pieaugušo 
vecumgrupā, lai arī pēc gadiem 
desmit, atrodoties majoritātes valo-
das vidē, viņu (t. i., minoritātes) valo-
das kvalitātē var notikt pārmaiņas. 
Saskaņā ar teoriju, šīs paaudzes 
bērni ir otrās paaudzes imigranti 
(t. i., bērni, kuriem vismaz viens no 
vecākiem pieder pirmās paaudzes 
imigrantiem). Šajā grupā ir arī tie 
bērni, kuri ieradušies mītnes valstī 
līdz piecu gadu vecumam. Grupā ir 
vērojams: 1) simultānais bilingvisms 
– kad abas valodas tiek apgūtas vi-
enlaikus: tiem, kuri saistīti ar abām 
valodām līdz 5 g. v.;  2) secīgais bil-
ingvisms, kad vispirms tiek apgūta 
viena no bilingva valodām, pēc tam 
– otra valoda: mājās minoritātes 
valodā līdz 5 g. v., tad – majoritātes 

valodā bērnudārzā; 3) vēlīnie otrās 
valodas apguvēji – monolingvāli 
bērni minoritātes valodā, ieradušies 
mītnes valstī aptuveni 7–11 g. v. 

Zinātniskie pētījumi par EMV 
uzturēšanu un saglabāšanu 
galvenokārt koncentrējas otrās 
paaudzes izpētē (skat. 1. tabu-
lu), jo tieši tad arī notiek mājās 
lietotās valodas – EMV – maiņa 
uz majoritātes valodu. Tas no-
tiek galvenokārt tādēļ, ka bērni 
apmeklē majoritātes skolas 
un cenšas iedzīvoties jaunajā 
sabiedrībā. Līdz ar to majoritātes 
valoda tiek lietota biežāk (t.i., tā tiek 
lietota ar draugiem skolā un ārpus 
skolas), nekā EMV. Starp citu, daudzi 
no šiem bērniem agrīnā bērnībā ir 
bijuši vai nu monolingvāli EMV, vai 
dominanti šajā valodā. Ja skolēna 
bilingvisms attīstās, viņš 10–11 g.v. 
var būt sabalansētais bilingvs (jeb 
ekvilingvāls bilingvs, kad indivīds 
abas valodas prot vienlīdz labi), bet 
tad pēkšņi majoritātes valoda var 
kļūt par viņa dominējošo valodu. 

(Autores adaptēts no Montrul, 2016)

        PAAUDZE                             IESPĒJAMĀS VALODAS
NO          4                             UZ

Pirmā paaudze (vecāki)

Otrā paaudze (bērni)

Trešā paaudze

Monolingvi EMV (piemēram, 
latviešu valodā)

Dominē EMV (latviešu valoda)

Dominē majoritātes valoda 
(angļu vai franču, vācu utt.)

Majoritātes valodas ( 
piemēram, angļu vai franču, 
vču utt.) kā L2 apguvējs

Dominē majoritātes valoda 
(angļu vai franču, vācu utt.)

Monolingvi majoritātes valodā 
(monolingvi angļu vai franču, 
vācu utt.)
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Kad otrās paaudzes pārstāvji 
sasniedz pieauguša cilvēka ve-
cumu, majoritātes valoda viņiem ir 
dominējošā valodā: viņi ir kļuvuši 
daudz kompetentāki dominējošajā 
valodā, t. i.,  gan gramatikā, gan valo-
das lietojuma konkrētajās sfērās. Tā arī 
notiek valodu savstarpējā apmaiņa 
vietām, kad otrā valoda kļūst par 
dominējošo un pirmā valoda – par 
vājāko un sekundāro valodu (t. i., par 
indivīda otro nozīmīgāko valodu). 
Trešās paaudzes jeb pirmās paaudz-
es imigrantu mazbērniem – EMV 
runātājiem – majoritātes valoda ir 
dzimtā un primārā valoda. Dažiem 
var būt daļējas prasmes EMV, bet 
lielākajai daļai tādu nav vispār. 
Ceturtajā un nākamajās paaudzēs 
minoritātes valoda – EMV – ģimenē 
vairs netiek lietota1.

Praksē novērots, ka bērnam līdz 
skolas vecumam valodas lietošanā ir 
absolūta vecāku ietekme. Šī situācija 
mainās tad, kad bērns uzsāk mācības 
skolā majoritātes valodā un sāk 
sazināties ar saviem vienaudžiem. Tad 
arī EMV lietojums jūtami samazinās, 
tostarp samazinās arī tās lieto-
jums ģimenē. 6–12 gadu vecumā 
vienaudžu ietekme pārsniedz vecāku 
ietekmi un 13–17 gadu vecumā 
vienaudžu ietekme valodas lieto-
juma izvēlē ir vislielākā. Tieši šai laikā 
indivīdam var attīstīties negatīva at-
tieksme pret EMV. Zems lingvistiskais 
pašvērtējums var radīt vēlmi atmest 

savas valodas lietojumu un mainīt to 
pret majoritātes valodas lietojumu. 
EMV lietojuma samazināšanos veic-
ina gan vecāki, kad tie vairs neredz 
jēgu nodot tālā valodas lietojumu 
nākamajā paaudzē, gan vienaudži, 
no kuriem nāk spiediens EMV vairs 
nelietot.

Pētījumos bieži konstatēts, ka vi-
sas etniskās grupas/ tautas/ nācijas 
ir etnocentriskas, t. i., tās orientētas 
uz savu dzīvesveidu, savu kultūru, 
uzskata to par pārāku un visām 
pastāv pozitīvi viedokļi par savu 
grupu un negatīvi viedokļi –par 
citām grupām. Tomēr nevaru piekrist 
šādam vispārinājumam. Ir samērā 
daudz etnisko grupu/ tautu/ nāciju, 
kuru lingvistiskās un sociālās robežas 
ir vājas tieši negatīvā viedokļa dēļ 
par savu tautu/ nāciju, tās kultūru 
un dzīvesveidu. Orientācijas uz savu 
dzīvesveidu, kultūru un valodu 
trūkums ir arī viens no cēloņiem tau-
tas/ nācijas asimilācijai, lingvistiskajai 
pašnāvībai un valodas nomaiņai. 

Ir vairāki faktori, kuri ietekmē to, 
vai notiks indivīda EMV saglabāšanās: 
1) vecums, kad ieradies valstī; 2) cik 
intensīvi EMV runā ģimenē; 3) cik 
ilgi un cik bieži bērns viesojas savu 
vecāku dzimtenē; 4) kā vietējā kopi-
ena nodrošina atbalstu valodai (t. sk. 
– skolu). Iespējams, ka vissvarīgākā 
institūcija, lai nodrošinātu bērna 
EMV saglabāšanos, ir ģimene, 
resp., vislielākā atbildība gulstas uz 
vecākiem un citiem aprūpētājiem. 
Bērna lingvistisko pieredzi pozitīvi 
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n Marta un Tiago ikdienā 
Briselē sadzīvo ar četrām 
valodām: vecāki ar viņiem 
mājās runā katrs savā 
dzimtajā valodā – latviešu 
un portugāļu; Martai skolā 
mācības notiek angļu valodā 
un Tiago bērnudārzā auklītes 
runā franciski. Vecāku 
savstarpējā valoda ir angļu.

n Ļoti svarīgu lomu latviešu valodas apguvē bērniem Beļģijā spēlē latviešu sestdi-
enas skoliņa. To apmeklē gan bērni ar ļoti labu latviešu valodu, kuri ir tikko atbraukuši 
no Latvijas, gan Beļģijas latvieši, kuri ikdienā runā citās valodās un latviešu valodā 
nekad nav mācījušies. Šeit latviešu valoda ir vienojošā valoda visiem bērniem.

vai arī negatīvi ietekmē tieši viņa 
aprūpētāju/aukļu valodu vēsture. Jo 
populārāks kļūst bilingvisms un mul-
tilingvisms, jo vecāki lielāku vērību 
pievērš EMV lietojumam ar bērnu, 
radoši atrodot dažādus veidus, kā 
veicināt EMV lietojumu.

No bilingvisma teorijas zināms 
- ja divas valodas un kultūras 
papildina, nevis nomāc viena 
otru, un abas valodas tiek lieto-
tas atšķirīgās sociolingvistiskajās 
funkcijās, rodas papildinošais 
jeb bagātinošais bilingvisms. 
Piemēram, angļu valodas runātāji 
Kanādā vai ASV, apgūstot spāņu 
vai franču valodu, nezaudē ne 
angļu valodu, ne kultūru. Krievu, 
poļu, igauņu u. c. etnosu pārstāvji 
Latvijā, apgūstot latviešu valodu, 
nezaudē ne savu dzimto valodu, 
ne etnosa kultūru, bet tieši otrādi 
- ir vērojama pat atgriešanās 
pie savas kultūras un valodas 
tiem cilvēkiem, kuru identitātes 
jautājums bija neskaidrs vai 
nesvarīgs iepriekšējā politiskajā 
periodā. Šāda bagātinoša divu 
valodu prasme ir nozīmīga ne tikai 
komunikācijas un kultūras aspektā, 
bet arī sociālā, ekonomiskā un 
politiskā ziņā. Aizstājošais biling-
visms rodas tad, ja otra valoda 
un kultūra izspiež dzimto valodu 
un kultūru. Piemēram, imigranti 
var sākt izvairīties no dzimtās 
valodas lietošanas pat ģimenē. 
Ja otras valodas prestižs ir augsts, 
tai ir liela ekonomiskā vērtība un 
tā vienīgā tiek lietota izglītības 
sistēmā un darba attiecībās, stabils 
bilingvisms var būt apdraudēts. 
Nenotiek bagātināšanās, bet 
pakāpeniska valodas nomaiņa. 
Aizstājošais bilingvisms rodas 
arī tad, ja otru kultūru uzskata 
par labāku un tiek pārņemta ar 
to saistītā valodā. Valodniece 
Baiba Metuzāle-Kangere raksturo 
aizstājošā bilingvisma attīstību 
trimdā un tā ietekmi uz dzimto val-
odu: “Ar laiku latviešu valoda kļuva 
lieka kā saziņas līdzeklis arī tādēļ, 
ka saziņa, kam bija pieejamas di-
vas valodas, risinājās mītnes zemes 
kultūras kontekstā, kur mītnes 
zemes valoda bija izteiksmīgāka. 
Trimdā pusgadsimta laikā jaunākā 
paaudze vairs nebija spējīga brīvi 
sarunāties latviski.” (Metuzāle-
Kangere, 2007, 12)
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Man Latvija ir 
visskaistākā

  Beļģijā dzīvojošie mazie un lielie
 latviešu mākslinieki mīļi sveic svētkos 

mūs visus un mūsu mīļo Latviju

Šī gada zīmējumu konkursā "Man Latvija ir visskaistākā"
 piedalījās 55 bērni, uzzīmējot 59vienreizējus darbiņus. Ik gadu 

mākslinieku skaits pieaug, un šogad tas ir rekordliels!!!

Šogad jaunākais dalībnieks ir divus gadus vecais Tomass Kolinss. 
Savukārt konkursa visčaklākā mākslinieka tituls šoreiz ir diviem 

bērniem - 4 gadīgajam Aleksandram Poulain un 6 gadniecei 
Martai Zelmenei, jo viņi katrs ir iesnieguši 3 zīmējumus. Daudz 
burvīgu zīmējumu radījuši Briseles latviešu skoliņas bērni, kas 
tos zīmēja kopā ar gleznošanas skolotāju Violetu Birznieci un 

skoliņas vadītāju Dainu Grasi.

Mēs, LBB valde, priecājamies par katru iesūtīto darbiņu. Tie bija 
apskatāmi izstādē biedrības rīkoto 18. novembra svinību laikā un 

tagad arī biedrības mājas lapā www.latviesi.be.

Paldies, mīļie vecāki un skolotāji,
 ka mudinājāt un iedrošinājāt 

bērnus zīmēt!

Olga Savenko
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Tētis lasa žurnālu. Pienāk Marta 
(6 gadi) un interesējas ko viņš dara. 
Pamana vienā fotogrāfijā sievieti 
ar nosaitētu degunu. Raksts ir 
par kosmētiskajām operācijām. 
Tētis paskaidro, ka kosmētiskā 
operācija ir tad, ja kādam kaut kas 
sevī nepatīk, piemēram, deguns 
šķiet par lielu, un tad ārsts degunu 
pataisa mazāku. Bet veselīgi tas 
nav un visprātīgākais ir dzīvot 
tādam, kāds ir. Marta: “Zini, tēti, 
tev ir tāds diezgan spics deguns. 
Bet tu nepārdzīvo. Ja kāds tevi 
sauc par Pinokio, tu nepievērs tam 
uzmanību!”

Anna (5 gadi) pirms dejošanās 
nodarbības lepni visiem, kas gatavi 
klausīties, stāsta, ka vakar viņai 
izkritis piena zobs. Kad stāstījums 
nonāk līdz zobu fejai, kāds no 
vecākiem uzvedinoši jautā: “Un no 
rīta zem spilvena Tu atradi divus 
eiro?” Anna: “Nē, vienu eiro. Bet 
tam virsū bija cipars divi.”

Tētis ar Martu runā par 
veselīgu ēdienu, līdz nonāk līdz 
augļiem. Tētis saku, ka augļos 
bez vitamīniem ir arī cukurs, kas 
dod enerģiju. Marta: “Ā, tādā 
gadījumā, ja vajag enerģiju, tad 
ir jāsūkā cukurgailīši - tajos ir 
visvairāk cukura. Piemēram, ja tu 
astoņos vakarā apēdīsi cukurgailīti, 
tad varēsi lēkāt un dancot līdz 
nākamajam rītam!”

Tētis ar Tiago (3 gadi) nāk mājās 
no bērnudārza. Tiago dīc, ka grib 
kruasānu. Pa priekšu sieviete stumj 
ratiņus ar mazu puiku tajos. Puika 
kaut ko ēd. Tiago: “Tēti, kāpēc 
puisītim ir cepums un man nav 
kruasāns?”

Marta ar brāli Tiago vannojas. 
Kad abi ir nomazgāti, tad tētis ļauj 
viņiem kādu brīdi vēl paspēlēties. 
Vienā brīdī tētis no blakus istabas 
dzird Martu vannasistabā sakām: 
“Tiago! Vienalga ko Tu tagad domā 
darīt - nedari!”

Aleksandram (4 gadi) ir nesen 
piedzimis brālis.

“Brālis smilkst!”

“Brālis guļ kā piesiets!”

“Mammu, nāc, nāc brālis 
vaimanā!”

“Ja brālis raud, ir tikai trīs 
risinājumi: pilnas bikses, grib ēst, 
negrib gulēt!”

“Brālis ir tik mīļš , ka es varētu 
viņu precēt!”

Aleksandrs negrib gulēt. “Es 
taču nevaru gulēt, man salst 
puse galva: uz tās, kuras es guļu, 
ir karsta, bet otra salst. Tāpēc 
nelieciet mani gulēt, es tiešām 
nevaru pagulēt ar pusi galvas, jo 
tā šausmīgi salst!”

Aleksandrs no rīta nevar uzvilkt 
jaunās zeķes. “Kāds izskatās 
tas onkulis, kas ražo zeķes? Vai 
piedzēries, vai kunkuļains, vai 
jauns? Nekādi nevaru saprast... Jo 
tās zeķes ir grūti uzvilkt.”

Linards (3 gadi):

Man tētis nepatīk!

Kāpēc?

Es vēl neesmu beidzis darīt 
blēņas, kad tētis jau sāk rāties un 
meklē žagaru.

Tad nedari blēņas!

Ak dīvs (Dievs), es taču tā 
nevaru!

Kristaps (5 gadi) ar vecmammu, 
kura visu mūžu ir bijusi 
atturībniece, iepērkas veikalā. 
Kamēr vecmamma maksā, 
Kristaps, ieraudzījis alkohola 
plauktus, pa visu veikalu skaļā 
balsī: “Redz, cik daudz alkohola! 
Tas ir baigi sliktais. Tu ome nedzer, 
tā var nodzerties!”

n Marta un Tiago.
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