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Strīds par bērnu dzīvesvietas un saskarsmes kārtības noteikšanu  
Vecāki: Jana (40) un Teodors (40) 

Bērni: Hugo (13) un Lea (9) 

 

Jana 

 

Jana un Teodors ir Latvijas pilsoņi. Viņi nekad nav bijuši precējušies, bet pirms Janas 

pārcelšanās uz Maltu apmēram 12 gadus bija dzīvojuši kopā Rīgā, Teodora vecāku mājā. 

Pusēm ir dēls Hugo, kuram ir 13 gadi, un meita Lea, kurai ir 9 gadi. 

 

Janas profesija ir saistīta ar tūrisma biznesu, un viņa vienmēr ir daudz strādājusi un 

ceļojusi. Pēc iepazīšanās ar Teodoru likās, ka abi ir līdzīgi un vēlas vienu un to pašu – 

ceļot, iepazīt pasauli un cilvēkus un arī bērnus audzināt atvērtus dažādām kultūrām un 

jaunām pieredzēm. Tad, kad piedzima Hugo, Jana piekrita uz laiku pārcelties pie Teodora, 

kurš dzīvoja vecāku mājā. Māja bija pietiekami liela, lai varētu ierīkot jaunajiem atsevišķu 

studijas tipa dzīvokli. Teodora vecāku palīdzība bija noderīga gan pieskatot mazo Hugo, 

gan reizēm parūpējoties par siltām pusdienām vai vakariņām.  

 

Taču jau pēc pāris gadu kopdzīves Janai sāka likties, ka viņi ar Teodoru ir pārāk cieši 

saistīti ar viņa vecākiem un pārāk maz paši var noteikt, ko vēlas, kur brauks, ko darīs, kā 

svinēs svētkus un ko ēdīs vakariņās. Teodora mātei vienmēr bija savs viedoklis, piemēram, 

ka mazu bērnu nedrīkst ņemt līdzi lidojumā ar lidmašīnu, ka ar mazu bērnu nevajag runāt 

krievu valodā, kas ir Janas dzimtā valoda, jo tas kavē bērna attīstību. Janai arī likās, ka 

Teodors pārāk ietekmējas no vecāku nacionālistiskajiem uzskatiem, tāpēc pirms otrā bērna 

dzimšanas uzstāja, ka viņiem jāpārceļas uz atsevišķu dzīvokli. 

 

Teodors toreiz nepiekrita pārcelties, sakot, ka tas būs pārāk dārgi un neizdevīgi, ka Hugo ir 

pieradis pie omītes un opīša un ka pēc mazuļa piedzimšanas labāk būtu dzīvot mierīgi, 

pierastā un komfortablā vidē. Arī vecvecāki pa šo laiku bija veikuši investīcijas un 

pārbūvējuši māju tā, ka jaunās ģimenes rīcībā bija viss otrais stāvs – tagad jau 3 istabas ar 

pilnīgi atsevišķu ieeju. Vai nebūtu muļķīgi tagad pārcelties, maksāt bargu naudu kaut kur 

citur, bet šo dzīvokli izīrēt kādiem svešiniekiem? 

   

Janai nācās piekāpties. Piedzima Lea, vecvecāki turpināja pieskatīt Hugo, pēc vajadzības 

arī mazo māsiņu, bet ar katru dienu arvien vairāk Jana juta, ka atsvešinās no Teodora, jo 

tas tomēr nav cilvēks, ar kuru viņa varētu dalīties priekos un bēdās. 

 

Janai, izmantojot internetu un attālinātā darba iespējas, bija iespēja turpināt karjeru, pat 

esot bērna kopšanas atvaļinājumā, tādējādi savā darbā – ceļojumu organizēšanas biznesā – 

viņa jutās labi. Ar vienu no senākajiem un labākajiem biznesa partneriem Janai izveidojās 

tuvākas attiecības, un Lea bija tikai 4 gadi, kad Jana pirmo reizi pateica Teodoram, ka mīl 

citu un vēlas dzīvot šķirti. Teodors sarīkoja skandālu, uzspieda uz mātes jūtām un 

pienākumiem, pārmeta, ka viņai vienalga, kas notiek ar bērniem, teica, ka Jana var vākties, 

kur acis rāda, bet, ja viņa izlems izvākties no mājas, bērnus viņa vairs neredzēs.  

 

Toreiz Jana neizturēja, pakļāvās spiedienam un palika, bet vēl pēc 3 gadiem tomēr izlēma 

pārcelties pie sava drauga uz Maltu. Saprotot, ka bērniem ir svarīga ierastā vide un ka 

Teodors nekādā gadījumā nepiekritīs tam, ka bērni pārceļas prom no Latvijas, Jana piekrita 

Teodora piedāvājumam, ka bērni varēs braukt pie viņas skolas brīvlaikos un tikties ar 

mammu, kad viņa atbrauks uz Latviju. 
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Maltā Jana apprecējās ar Niko, un viņa beidzot jūt, ka tiek mīlēta un kādam ir patiešām 

svarīga. Tomēr jaunās ģimenes sākums nav bijis priecīgs un laimīgs – šis laiks, dzīvojot 

šķirti no bērniem, ir viņai bijis kā ļauns murgs. Hugo sākumā teica, ka labprāt dzīvotu pie 

mammas Maltā, bet pēdējā laikā kļūst arvien noslēgtāks un gan tiekoties, gan telefona 

sarunās nereti dusmojas un izsaka nejaukas piezīmes, piemēram, atklāti pārmet, ka 

mammai vienalga, kā viņš jūtas. Lea raud katru reizi, kad Janai viņa jāved atpakaļ uz tēta 

mājām. Jana jūtas vainīga, ka agrāk nav stingrāk uzstājusi, un jau gandrīz gadu pieprasa 

Teodoram, lai viņš ļauj bērniem pārcelties pie viņas.  

 

Abiem bērniem ļoti patīk Janas vīrs Niko un viņu jaunā dzīvesvieta – dzīvoklis ir 

pietiekami plašs, ar skatu uz jūru. Klimats ir lielisks. Viņa varētu nodrošināt bērniem 

lielisku izglītību starptautiskajā skolā. Netālu dzīvo arī vairākas latviešu ģimenes ar līdzīga 

vecuma bērniem, ar kuriem Hugo un Lea ir iepazinušies un sadraudzējušies. 

 

Vasarās un skolas brīvlaikos bērni varētu dzīvot Latvijā (izņemot 2 nedēļas augustā, kad 

arī Niko ir atvaļinājums un visa Janas jaunā ģimene varētu atpūsties kopā). Starptautiskajā 

skolā mācības gan beidzas tikai jūnija vidū, taču arī sākas tikai septembra vidū, tur ir 

nedēļu ilgi brīvlaiki – oktobrī, februārī, aprīlī un gandrīz 3 nedēļu ilgs Ziemassvētku 

brīvlaiks, ko bērni varētu pavadīt ar tēvu un vecvecākiem. 

Kas gan slikts varētu notikt? Kāpēc Teodors tik ļoti pretojas? 

Jana nevēlas tiesāties, bet kas gan vēl viņai varētu palīdzēt? 

 

Tā kā Jana nezina citu iespēju, viņa ir iesniegusi tiesā prasību noteikt bērnu dzīvesvietu 

pie viņas Maltā, bet Teodoram noteikt šādu saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību ar 

bērniem Latvijā:  

- bērnu vasaras brīvlaikā – no 15.jūnija līdz 15.augustam un no 1.septembra līdz 

10.septembrim;  

- bērnu nedēļu ilgajos skolas brīvlaikos oktobrī, februārī un aprīlī;  

- divas nedēļas bērnu 3 nedēļu ilgajā Ziemassvētku brīvlaikā.  

 

Teodors Janas prasību neatzīst un savā pretprasībā lūdz noteikt bērnu dzīvesvietu pie viņa 

Rīgā, bet Janai noteikt šādu saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību: 

- bērnu vasaras brīvlaikā – katra mēneša pirmās 2 nedēļas Maltā;  

- pāra gadā – bērnu nedēļu ilgajā skolas brīvlaikā oktobrī Maltā; nepāra gadā – bērnu 

nedēļu ilgajā skolas brīvlaikā martā Maltā;  

- nepāra gadā pirmo Ziemassvētku-Jaungada brīvlaika nedēļu pie mātes Maltā, pāra 

gadā otro Ziemassvētku-Jaungada brīvlaika nedēļu pie mātes Maltā; 

- septembra pēdējā nedēļas nogalē un aprīļa pēdējā nedēļas nogalē no piektdienas 

līdz svētdienai Rīgā; 

- pārējā laikā Janai nav tiesību tikties ar bērniem, tostarp apciemot bērnus Latvijā. 
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Strīds par bērnu dzīvesvietas un saskarsmes kārtības noteikšanu  
Vecāki: Jana (40) un Teodors (40) 

Bērni: Hugo (13) un Lea (9) 

 
Teodors 

 

Jana un Teodors ir Latvijas pilsoņi. Viņi nekad nav bijuši precējušies, bet pirms Janas 

pārcelšanās uz Maltu apmēram 12 gadus bija dzīvojuši kopā Rīgā, Teodora vecāku mājā. 

Pusēm ir dēls Hugo, kuram ir 13 gadi, un meita Lea, kurai ir 9 gadi. 

 

Jana jau 2 gadus dzīvo un strādā Maltā un vēlas, lai bērni pārceltos pie viņas. Jana ir 

iesniegusi tiesā prasību noteikt bērnu dzīvesvietu pie viņas Maltā, bet Teodoram noteikt 

šādu saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību ar bērniem Latvijā:  

- bērnu vasaras brīvlaikā – no 15.jūnija līdz 15.augustam un no 1.septembra līdz 

10.septembrim;  

- bērnu nedēļu ilgajos skolas brīvlaikos oktobrī, februārī un aprīlī;  

- divas nedēļas bērnu 3 nedēļu ilgajā Ziemassvētku brīvlaikā. 

 

Teodors vēlas, lai bērnu dzīvesvieta netiktu mainīta – bērni turpinātu dzīvot Rīgā, un vēlas 

noteikt saskarsmes kārtību – paredzot precīzus laikus, kad māte viesojas pie bērniem 

Latvijā un bērni brauc pie mātes uz Maltu. Tādēļ Teodors Janas prasību neatzīst un savā 

pretprasībā lūdz noteikt bērnu dzīvesvietu pie viņa Rīgā, bet Janai noteikt šādu 

saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību: 

- bērnu vasaras brīvlaikā – katra mēneša pirmās 2 nedēļas Maltā;  

- pāra gadā – bērnu nedēļu ilgajā skolas brīvlaikā oktobrī Maltā; nepāra gadā – bērnu 

nedēļu ilgajā skolas brīvlaikā martā Maltā;  

- nepāra gadā pirmo Ziemassvētku-Jaungada brīvlaika nedēļu pie mātes Maltā, pāra 

gadā otro Ziemassvētku-Jaungada brīvlaika nedēļu pie mātes Maltā; 

- septembra pēdējā nedēļas nogalē un aprīļa pēdējā nedēļas nogalē no piektdienas 

līdz svētdienai Rīgā; 

- pārējā laikā Janai nav tiesību tikties ar bērniem, tostarp apciemot bērnus Latvijā. 

 

Teodors ir programmētājs, labi pārzina savu jomu un šobrīd strādā lielā labi pelnošā 

uzņēmumā. 

Janas profesija ir saistīta ar tūrisma biznesu. Pēc iepazīšanās Teodoram viņa likās kā 

papildinošā otrā pusīte – tik atšķirīga viņa bija. Janai vienmēr ir paticis ceļot, sarunāties ar 

svešiniekiem, izpētīt ko jaunu. Ar Janu kopā pat Teodors, kuram labāk patīk miers un 

klusums, izbaudīja ceļošanu un draugu pasākumus. 

 

Tad, kad piedzima Hugo, Teodors piedāvāja visiem kopā pārcelties pie Teodora vecākiem. 

Vecāku māja bija pietiekami liela, lai varētu ierīkot atsevišķu studijas tipa dzīvokli. 

Teodora vecāku palīdzība bija noderīga, gan pieskatot mazo Hugo, gan reizēm parūpējoties 

par siltām pusdienām vai vakariņām.  

 

Taču jau pēc pāris gadu kopdzīves Jana sāka iebilst un augstprātīgi, pat nicinoši izturēties 

pret Teodora vecākiem. Teodora mātei ir savi uzskati, piemēram, ka mazu bērnu nedrīkst 

ņemt līdzi lidojumā ar lidmašīnu, ka ar mazu bērnu nevajag runāt krievu valodā, kas gan ir 

Janas dzimtā valoda, jo agrīna divvalodība kavējot bērna attīstību. Ģimene dzīvo Latvijā, 

un bērniem pirmkārt ir jāmācās latviešu valoda un jāzina latviskā kultūra. Jana varētu būt 

daudz iejūtīgāka, bet viņa atrada iespēju konfliktēt pie katras iespējas un otrās grūtniecības 

„hormonu vētru” iespaidā pat uzstāja, ka viņiem jāpārceļas uz atsevišķu dzīvokli. 
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Teodors toreiz nepiekrita pārcelties, pamatojot, ka tas būs pārāk dārgi un neizdevīgi, ka 

Hugo ir pieradis pie omītes un opīša un pēc mazuļa piedzimšanas labāk būtu dzīvot 

mierīgi, pierastā un komfortablā vidē. Arī vecvecāki pa šo laiku bija veikuši investīcijas un 

pārbūvējuši māju tā, ka jaunās ģimenes rīcībā bija viss otrais stāvs – tagad jau 3 istabas ar 

pilnīgi atsevišķu ieeju. Vai nebūtu muļķīgi tagad pārcelties, maksāt bargu naudu kaut kur 

citur, bet šo dzīvokli izīrēt kādiem svešiniekiem? 

   

Jana it kā nomierinājās, piedzima Lea, vecvecāki turpināja pieskatīt Hugo, pēc vajadzības 

arī mazo māsiņu, bet ar katru dienu arvien vairāk Teodors juta, ka Jana no viņa atsvešinās, 

un saprata, ka labi vien ir, ka nav precējies, jo Jana tiešām nav tā sieviete, ar kuru viņš 

gribētu nodzīvot visu dzīvi. 

 

Jana daudz strādāja, pat esot bērna kopšanas atvaļinājumā, pavadīja darbā arvien vairāk 

laika, un Teodoram likās, ka darbā viņa jutās labāk nekā mājās. Lea bija tikai 4 gadi, kad 

Jana pirmo reizi pateica Teodoram, ka mīl citu un vēlas dzīvot šķirti. Bērnu dēļ Teodors 

pārkāpa pāri savam lepnumam un vēlmei izmest Janu no savas dzīves un, neskatoties uz 

viņas bezatbildību, teica, ka, ja viņa izbeigs sānsoļus, Jana var palikt viņa mājā. Taču, ja 

viņa izlems izvākties no mājas, bērnus viņa vairs neredzēs.  

Toreiz Jana apsolīja laboties un palika. Abi mēģināja dzīvot kā kaimiņi, bet patiesībā tas 

vairs nebija izturams, un Teodors jutās atvieglots, kad vēl pēc 3 gadiem Jana tomēr izlēma 

pārcelties pie sava drauga uz Maltu. Tā kā skaidrs, ka Janai par bērniem svarīgāki ir vīrieši 

un bizness, Teodors apņēmās parūpēties, ka bērni paliek Latvijā, lai bērnu dzīves kvalitāte 

neciestu un viņi varētu saglabāt ierasto vidi. 

Teodors piekrita tam, ka bērni varēs braukt pie Janas skolas brīvlaikos un tikties ar 

mammu, kad viņa atbrauks uz Latviju. 

 

Tikko aizbraukusi uz Maltu, Jana sarīkoja kāzas un apprecēja savu biznesa partneri. 

Teodors arī beidzot ir izveidojis attiecības ar Līgu – sievieti, kura viņu pilnībā saprot un 

atbalsta, tomēr viss šis laiks, kopš Jana dzīvo Maltā, ir Teodoram bijis kā ļauns murgs. 

Hugo kļūst arvien noslēgtāks un mēdz rupji izturēties gan pret vecvecākiem, gan reizēm arī 

pret tēvu. Šķiet, ka māte viņu noskaņo pret tēvu un sasola nez kādas gaisa pilis, jo pēc 

katras tikšanās vai telefona sarunas ar mammu Hugo ir drūms un negatīvi noskaņots, 

reizēm izsaka nejaukas piezīmes gan tēvam, gan omītei. Lea ir uzvilkta un raud katru reizi 

pēc mammas apciemojuma. Tā tas vairs nevar turpināties. Janas negatīvā ietekme ir 

jāsamazina. 

 

Teodors ir zaudējis jebkādu uzticēšanos Janas solījumiem: pat gads vēl nebija pagājis kopš 

norunas, ka bērnu dzīve nemainīsies, kad viņa sāka pieprasīt, lai bērni pārceltos uz Maltu, 

un nu jau ir cēlusi prasību tiesā. Teodors ir gatavs cīņai par savām un bērnu tiesībām dzīvot 

Latvijā un runāt dzimtajā valodā. Nevar būt, ka Latvijas tiesai būs vienalga par saviem 

pilsoņiem un atradīsies kāds tiesnesis, kurš ļaus bezatbildīgai mātei aizraut bērnus uz svešu 

valsti un nepazīstamu vidi. 

 

Mātes saskarsme ar bērniem ir jāierobežo. Vairs nekādu neplānoto ciemošanos, kad vien 

pagadījušās lētās aviobiļetes un mātei iepatīkas atbraukt uz Latviju. Viņam arī ir tiesības 

plānot savu dzīvi un noteikt regulāru saskarsmes grafiku – lai māte pieskaņojas un maksā 

pilnos ceļa izdevumus. Un viņam nav jābūt tikai sliktajam, bargajam tētim, kurš pieprasa, 

lai bērni mācītos, bet visas izklaides ir tikai ar mammu. Skolas brīvlaikus taisnīgi būtu dalīt 

uz pusēm tā, lai abiem vecākiem ir iespēja paceļot un pavadīt brīvdienas ar bērniem.  
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 Strīds par bērnu dzīvesvietas un saskarsmes kārtības noteikšanu  
Vecāki: Jana (40) un Teodors (40) 

Bērni: Hugo (13) un Lea (9) 

 
Mamma Jana jau 2 gadus dzīvo un strādā Maltā un vēlas, lai bērni pārceltos pie viņas, 

skolas brīvlaikus pavadot pie tēva Latvijā.  

Tētis Teodors vēlas, lai bērnu dzīvesvieta netiktu mainīta – bērni turpinātu dzīvot Rīgā, un 

vēlas noteikt saskarsmes kārtību, paredzot precīzus laikus, kad māte viesojas pie bērniem 

Latvijā un bērni brauc pie mātes uz Maltu. 

 

Hugo 

 

Hugo jūtas vainīgs un domā, ka viņš mammai ir sabojājis dzīvi. Viņš ir dzirdējis, ka 

mamma ir teikusi tētim, ka tikai Hugo un Leas dēļ viņa ir tik ilgus gadus piecietusi šo elli 

un upurējusi savu dzīvi vīrietim, kurš visu mūžu ieķēries mātes brunčos. 

Hugo jūtas vainīgs par to, ka mamma un tētis ir izšķīrušies, jo atceras, kā omīte, liekot 

viņam pildīt mājas darbus, teica, lai viņš vairāk pacenšas un pelna labākas atzīmes, lai 

vecākiem būtu lielāks prieks un mazāk būtu jāstrīdas. Ja viņš būtu labāk mācījies, tad 

mamma nebūtu dusmīga uz omīti un tētis nedusmotos uz mammu. 

Hugo ir dusmīgs par to, ka mamma nevarēja būt diplomātiskāka un piekāpties omītei. 

Hugo ir žēl tēta. Viņš ir dusmīgs arī par to, ka mamma aizbrauca uz Maltu un apprecējās ar 

to Niko. Kāpēc viņa tā vietā nevarēja apprecēties ar tēti! 

 

Hugo draugiem stāsta, ka mamma strādā Maltā un viņi ar tēti brauc pie mammas un 

mamma brauc pie viņiem uz Rīgu. Viņam ir kauns un bailes no tā, ka draugi un 

klasesbiedri uzzinātu, ka viņa vecāki ir šķīrušies. Tāpēc Hugo ir aizliedzis Lea skolā teikt, 

ka vecāki ir šķīrušies. Tomēr Hugo nav pārliecināts, ka var Lea uzticēties, un baidās, ka 

viņa kādam var tomēr izstāstīt apkaunojošo patiesību. 

 

Vispār jau Hugo patīk pie mammas Maltā. Viņš arī gribētu tur dzīvot un iet skolā. Bet viņš 

nožēlo, ka to pateica mammai. Viņš nekad to nebūtu teicis, ja zinātu, ka mamma to tūlīt 

pateiks tētim un tā vēl vairāk viņu sāpinās. Tētis jau tāpat ir bēdīgs un nelaimīgs mammas 

dēļ.  

Ja viss notiktu pēc Hugo prāta, viņš pamazām būtu iestāstījis omītei, ka Maltā ir silti, labi, 

ka tur ir interesanti, un pastāstītu par citiem latviešiem, kas dzīvo Maltā, un omīte jau būtu 

pati noticējusi, ka viņiem būtu labāk dzīvot tur un nebūtu apvainojusies uz mammu par to, 

ka viņa ir atņēmusi mazbērnus. Un Hugo būtu pierunājis arī tēti pārcelties uz Maltu, jo viņš 

taču savu darbu var strādāt no jebkuras vietas pasaulē. Un omīte varētu braukt ciemos. 

Viņai noteikti arī patiktu svinēt Ziemassvētkus pie siltās jūras. 

 

Hugo ir kauns par savu nesavaldību, jo pēdējā laikā nez kāpēc viņš arvien biežāk pasaka 

kaut ko nejauku gan mammai, gan tētim, gan omītei. 

Hugo jūtas izmisis un baidās, ka tagad viss kļūs vēl sliktāk. Hugo vēlas, lai mamma un 

tētis beidzot izbeigtu strīdus un beigtu viņus abus ar Lea izmantot kā ieročus, cīnoties 

vienam pret otru.  
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Strīds par bērnu dzīvesvietas un saskarsmes kārtības noteikšanu  
Vecāki: Jana (40) un Teodors (40) 

Bērni: Hugo (13) un Lea (9) 

 
Mamma Jana jau 2 gadus dzīvo un strādā Maltā un vēlas, lai bērni pārceltos pie viņas, 

skolas brīvlaikus pavadot pie tēva Latvijā.  

Tētis Teodors vēlas, lai bērnu dzīvesvieta netiktu mainīta – bērni turpinātu dzīvot Rīgā, un 

vēlas noteikt saskarsmes kārtību, paredzot precīzus laikus, kad māte viesojas pie bērniem 

Latvijā un bērni brauc pie mātes uz Maltu. 

 

Lea 

 

Lea jūtas bēdīga par to, ka vecāki nav kopā. Un Lea grib būt kopā ar mammu un negrib 

šķirties no tēta. Un Lea ir žēl, ka omīte reizēm vakaros ir raudājusi. 

  

Lea arī jūtas dusmīga par to, ka Hugo dusmīgi un rupji izturas pret mammu un tad mamma 

raud. Un Lea dusmojas, ka Hugo ir rupjš pret tēti un tētis dusmojas uz mammu, ka viņa ir 

to samācījusi Hugo. 

 

Hugo ir aizliedzis Lea skolā teikt, ka vecāki ir šķīrušies. Viņai ir jāsaka, ka mammai Maltā 

ir darbs un tāpēc viņi visi kopā bieži ceļo. Lea ir ļoti grūti dzīvot ar šo noslēpumu, un viņa 

ir to pateikusi savai draudzenei. Bet tagad viņai kauns un bail, ka tikai vēl kāds to 

neuzzinātu.  

 

Lea mēģina būt mīļa un jauka pret visiem, bet brīžiem, atceroties mammu, nespēj 

noturēties un sāk raudāt. Tad viņai ir kauns, un arī viņa dusmojas uz sevi, ka viņas dēļ citi 

jūtas bēdīgi. 

Lea gribētu, lai tētis un mamma nestrīdētos viņas un Hugo dēļ.  

 

Lea ļoti patika brīvlaika nedēļas, kuras viņa pavadīja Maltā. Mamma bija priecīga un 

nebija ne dusmīga, ne skumja. Tur bija interesanti, viņai tur bija draudzene, ar kuru kopā 

varēja peldēties baseinā un iet uz jūru.  

 

Taču Lea negribētu, lai tētis skumst viņas dēļ. Mammai viss ir labi, un kopā ar savu Niko 

viņa ir laimīga. Labāk Lea paliks pie tēta un omītes, jo tētim viņa ir vajadzīga, omītei sāp 

sirds un Lea negrib, lai omīte „nomirst no žēlabām”.   


