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Grašu bērnu ciemata
2012. gada decembris

“..patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.” ( no Mt. 25:40)

CITĀDĀ BĒRNĪBA
Nodibinājums „Fonds Grašu bērnu ciemats”
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www.grasufonds.lv

E-pasts : grasufonds@gmail.com
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Nodibinājums „Fonds Grašu bērnu ciemats” savu mājvietu atradis pašā Vidzemes sirdī Cesvaines novadā. Mēs esam
lepni par to, ka divdesmit gadu laikā ir izdevies restaurēt Grašu muižas ēku un sakopt parku, dodot iespēju bērniem augt
skaistā un sakoptā vidē.

[

]

[SAZINIETIES AR MUMS]

Nodibinājums
„Fonds Grašu bērnu ciemats”
Grašu pils
Cesvaines pagasts,
Cesvaines novads
LV 4871
LATVIJA
Tālr. (+371) 64852702
Fakss (+371) 64852081
Mob. (+371) 29411312

[

>

Telefoniski : vadītāja Sandra Stade, tālr.
64852702 vai 29411312
E-pastā : grasufonds@gmail.com

[LASIET PAR MUMS]
>

Foto no Grašu bērnu ciemata arhīva

Vāka foto no Grašu bērnu ciemata arhīva

Mājas lapā : www.grasufonds.lv
Dienasgrāmatā : www.grasilatvija.blogspot.com
Ticība.
Viss iesākās ar kāda cilvēka ticību.
Viens no mums devās ceļā. Lai satiktos ar To, kas par sevi saka:
„Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība”.
Svētceļojumā uz Aglonu. Pie Dievmātes.
Un notika brīnums.
Vārds.
Sirds klusumā atskanēja aicinājums. Aicinājums radīt.
Radīt vietu bērniem, kas ir savu vecāku atstāti. Bērniem kas cieš.
Pirmā, kas tam noticēja, bija Baznīca. Baznīca, kas savā 2000 gadu
ilgajā vēsturē tik daudz ir darījusi cietēju un atstāto labā.
Vieta.
Uz sabrukšanas robežas pamesta muiža.
Padomju iekārtas gara piesmieta vide un
...
Cerība.
Cerība, kas nepamet kaunā.
Nāca cilvēki. Domubiedri, atbalstītāji. Cilvēki, kas vēlējās pielikt rokas pie brīnuma
radīšanas.
Un brīnums tapa.
Mīlestība.
Bērni. Divu cilvēku mīlestības auglis.
Bērni ar viņu sapņiem un cerībām. Ar viņu
stiķiem un niķiem.
Bērni, par kuriem Jēzus ir sacījis : „Ko jūs
esat darījuši vienam no šiem mazajiem, to
jūs esat Man darījuši”
Mūsu bērni tāpat kā visi cilvēki un varbūt
pat vēl vairāk alkst pēc īstas un neviltotas
mīlestības –

Mīlestības, kas ir lēnprātīga un laipna.
Mīlestības, kas neskauž, kas nelielās, nav uzpūtīga.
Mīlestības, kas neizturas piedauzīgi
Mīlestības, kas nemeklē savu labumu.
Mīlestības, kas neskaistas, kas nepiemin ļaunu.
Mīlestības, kas nepriecājas par netaisnību, bet
priecājas par patiesību.
Mīlestības, kas apklāj visu, tic visu, cerē visu un
panes visu.
Mīlestības, kas nekad nebeidzas. (1.Kor.13.nod.)

]

Grašu bērnu ciemats 1995. gadā
Cesvainē bija viena no pirmajām
privātajām bērnu aprūpes iestādēm Latvijā. Šobrīd varam atskatīties uz paveikto, izdarīt secinājumus un dalīties pieredzē.
Ar šīs avīzes starpniecību dosim
iespēju pašiem jauniešiem pastāstīt par pavadīto bērnību Grašos,
par saviem sapņiem un iecerēm,
par nospraustajiem mērķiem. Tikai
retais bērnunams atbalsta
jauniešus pēc
pilngadības
sasniegšanas.
Tas
nozīmē
nozīmīgu darbu pie jauniešu motivācijas
stiprināšanas
un
papildus
finansu piesaistīšanu.
Kurš gan cits,
ja ne mēs, var
šiem jauniešiem palīdzēt?
Mēs viens otru
esam iepazinuši vairāku gadu garumā, zinām
vājās puses un klupšanas akmeņus.
Mēs esam viņu ģimene un apzināmies, ka 18 gadu vecumā viņi vēl
arvien ir mūsu bērni, kuriem nepieciešams atbalsts.
Šajos gados iestādē kopā uzņemti
90 bērni, no kuriem viena trešdaļa ir adoptēti, nodoti audžuģimenēs vai atgriezušies pie saviem
vecākiem, 30 jaunieši izstājušies,
sasniedzot pilngadību. Grašus par
savām mājām šobrīd sauc ap 30
bērnu un jauniešu no visas Latvijas vecumā no 2-24 gadiem.
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Tas ir maz, bet tai pat laikā
arī pietiekoši daudz. Pieredze
rāda, ka rezultātu mēs varam
sasniegt tikai ar individuālu
pieeju katram bērnam.
Mūsu uzdevums ir atrast viņu
talantus un radīt vidi, kurā tos
attīstīt. Šie bērni bieži ir iekavējuši mācības, viņu sekmes un līdz
ar to arī motivācija ir ļoti zemi. Taču
par lielu pārsteigumu atklājam, ka
kāds no viņiem
sacer dziesmas
un
patstāvīgi
apgūst ģitāras
spēli, cits atsakās iet mākslas
skolā, bet mājās
vakarus pavada,
zīmējot dabas
skatus,
kāds
puisis izveidojis skaistu foto
galeriju. Gūstot
par to atzinību
no apkārtējiem,
novērojam, ka
lēnām uzlabojas
arī viņu mācību
rezultāti.
Mūsu darba centrā ir bērns, viņa
intereses, prieki un bēdas. Kopā
mācāmies dot un piedot. Mūsu
uzdevums ir pavērst pozitīvā gultnē bērna aizvainojumu un dusmas
pret saviem vecākiem, pret tiem,
kuri viņu ir pametuši, zaudējot cīņā
ar alkoholu. Mūs stiprina kopīgas
lūgšanas Dievmātei. Tad, kad bērns
savā sirdī ir izlīdzis ar mammu vai
tēti, tad viņš ir gatavs pacelt galvu un noticēt saviem spēkiem. Ja
mums izdodas pārliecināt kādu bērnu, ka viņš nav nolemts tādai dzīvei
kā viņa vecākiem, ja mūsu padomu
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a v ī z e

-

2 0 1 2 .

g a d a

vadīts kāds jaunietis vēlas turpināt
studijas augstskolā vai iegūt sev interesējošu profesiju, tad mēs droši
varam teikt, ka labi esam padarījuši
savu darbu. Bieži ir jāpaiet vairākiem gadiem, lai varētu novērtēt
audzināšanas rezultātu.
Ar nožēlu jāatzīst, ka ne vienmēr viss
ir izdevies. Daži jaunieši izvēlējušies
vieglāko ceļu dzīvē, priekšroku dodot nevis darbam vai mācībām, bet
nelietderīgai laika izšķiešanai, kurai
seko fiktīvas laulības, alkohols vai
nebeidzamas kredītsaistības. Mums
katram dzīvē tiek dota iespēja un
tikai mēs katrs esam atbildīgs par
to, vai un kā esam to izmantojuši.
Mēs lepojamies par Roberta iegūto
būvinženiera diplomu Jelgavas universitātē.
Jānis Grašos bija tikai dažus gadus,
bet turpina mūs apciemot kopā ar
sievu un dēlu.
Mums ir prieks par Vitu, kura atsāka pamestās mācības un darbu pavāra profesijā.
Kopā ar bērniem un darbiniekiem
piedalījāmies Normunda kāzās.
Mēs regulāri sazināmies ar Baibu,
kura ir mīļa mamma mazajai Elizabetei.

d e c e m b r i s

Sandra Stade,
vadītāja

Foto no Grašu bērnu ciemata arhīva

Grašu bērnu ciemats

[INTERVIJA]

Vajadzēja
iepazīties.
Man pateica, ka viņa
esot mežiņā, spēlējoties.
Tā nu es aizeju līdz mežiņam, redzu - meitene
spēlējas. Lec no viena
koka uz otru un rēc kā
Roberts Rapšs (24) Grašos dz vo no lauva (viņa tikko kā bija
noskatījusies filmu „Ka6 gadu vecuma
ralis lauva”), beigās viss
Robert, vai atceries, kā ieradies forši – abi esam lauvas un dzīvojamies
Grašos?
pa mežiņu :)
Protams! Atceros, ka atbraucot mani
sagaidīja Kristofs un ieveda Rozā mājā, Kas ir Graši un kāda nozīme tiem ir
lai iepazīstinātu ar pārējiem. Pirmais, Tavā dzīvē?
ko ieraudzīju, bija lielais sienas pulks- Graši ir vieta, kur vientenis, kurš skanēja katrā apaļā stundā. mēr ir patīkami atgriezUn tā kaut kā sanāca, ka ienācām pa ties, satikt savējos, padurvīm tieši brīdī, kad tas sāka skanēt pļāpāt ar vienaudžiem,
pastrādāt un atpūsties.
Grašiem manā dzīvē ir
ļoti liela nozīme, jo te
esmu uzaudzis un pavadījis pagaidām lielāko
savas dzīves daļu. Graši
ir manas mājas.

Foto no Grašu bērnu ciemata arhīva

Apsveicam Tevi ar
Jelgavas universitātes būvinženiera diploma iegūšanu. Kā Tu
īsumā raksturotu savu studiju laiku.
Kas bija skaistākais, grūtākais un
kas izvēlētajā profesijā Tevi visvairāk piesaista?
Manuprāt, šie 5 studiju gadi paskrēja ļoti
ātri, pat nedaudz žēl absolvēt, jo šajā
DING-DONG, DING-DONG... Es nekad
iepriekš nebiju bijis baznīcā un zvanu
skaņas dzirdējis tikai televīzijā. Mana
pirmā doma bija: ”Wow, esmu baznīcā!
Tajā pašā dienā mums bija jāiet uz aku
pēc ūdens. Tā nu mēs abi ar Kristofu
pa tumsu gājām. Viņš teica, ka esmu
atnesis pusspaini, bet neticu – man jau
šķiet, ka bija jābūt pilnam :)
Pirms kāda laiciņa bija atbraukusi Ļuba.
G r a š u
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laikā ir iegūti draugi un kolēģi, tagad
mums katram jāsāk veidot sava dzīve.
Grūtākais varētu būt pats studiju process. Reizēm jau gribējās visu mest
pie malas un sākt darīt ko citu, bet
milzīgs paldies atbalstītājiem, kas
vienmēr īstajā brīdī prata motivēt un
nedaudz pastumt uz priekšu.
Patiesībā, šobrīd nespēju iedomāties
sevi citā lauciņā. Būvniecība man tiešām patīk un interesē.
Visvairāk piesaista tā sajūta, ka esi tiešām nepieciešams komandai, augstā

atbildība, kā arī milzīgais prieks par padarīto. Vienmēr būs liels gandarījums
braukt garām kādam manis uzceltam
projektam ar domu, ka darbs, kuru
daru, ir ne tikai interesants, bet arī ļoti
nepieciešams apkārtējiem cilvēkiem.

Ko darīsi tagad, kad studijas esi
pabeidzis?

Ir beidzot jāsāk strādāt! :) Man piedāvāja darbu Francijā, kur pirms tam
pusgadu biju praksē. Noteikti izmantošu šo iespēju un pavisam drīz jau sākšu strādāt.
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[INTERVIJA]

[ ][ ]
Vita Jaunušāne (23) Grašos
dzīvo no 8 gadu

1. Ko Tu šobrīd dari? Kādā profesijā strādā? Īsi raksturo savu dzīves situāciju.

Einārs: Šobrīd studēju Rīgā Baltijas
Starptautiskajā Akadēmijā datordizaina programmu. Esmu jau 3. kursā,
vēl palicis gads līdz diploma iegūšanai.
Dzīvoju Grašu dzīvoklī Rīgā, kopā ar vēl
trim jauniešiem, kuri tāpat kā es studē.
Vita: Es strādāju restorānā „Neiburgs”
par brokastu pavāru. Dzīvoju Rīgas
pašvaldības piešķirtā vienistabas dzīvoklī kopā ar savu draugu, kurš strādā
„Oriflame” par klientu apkalpošanas
speciālistu. Paralēli arī mācos vidusskolā. Tā arī paiet manas darbadienas,
bet brīvdienās kārtīgi izguļos, apciemoju draugus un aizeju uz kādu mūzikas
pasākumu vai teātri.

2. Kāda nozīme Grašos iegūtajai pieredzei tavā dzīve ir tagad?

Einārs: Pieredze ir ļoti liela, jo Grašos
vienmēr bija iespēja strādāt un nopelnīt naudu. Tagad arī ir sapratne, ka,
pacietīgi strādājot, jebkurā vietā ir iespējams nopelnīt naudu ikdienas vajadzībām. Tas, ka vasarās varēju apmeklēt franču viesģimeni,
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man deva iespēju iemācīties franču valodu.
Vita: Mana pieredze ir bagātīga un par
to es esmu Grašiem pateicīga. Spēju
iekļauties sabiedrībā un pieņemt to,
kāda tā ir. Saprotu visu apkārt notiekošo, apzinoties gan labo, gan slikto.
Spēju parūpēties par sevi un sev tuviem cilvēkiem, neliedzot palīdzību arī
citiem.

3. Kā tava dzīve mainījās pēc 18 gadu sasniegšanas un izstāšanās no Grašiem vai
pārcelšanās uz jauniešu dzīvokli Rīgā?

Einārs: Kopš uzsāku mācības Rīgā,
esmu sapratis, cik liela nozīme ir studijām profesijas iegūšanai. Studējot ir
iespējams satikt vieslektorus, pasniedzējus un cilvēkus, kas jau attiecīgajā
profesijā ir aktīvi, nereti izveidot paziņu
un kontaktu loku, lai arī strādātu vai
iegūtu praksi attiecīgajā profesijā. Dzīvojot jauniešu dzīvoklī ir iespēja patstāvīgi veikt visus ikdienas pienākumus
un paralēli studēt.
Vita: Šo gadu laikā daudz kas ir noticis
– reizēm esmu gājusi gan pa kalniem,
gan lejām. Esmu guvusi daudz jaunas
pieredzes, no tās mācījusies un daudz
ko jaunu ieguvusi.
r n u
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4. Vai Tu šobrīd izjūti Grašu palīdzību
un rūpes par tevi un tavu dzīves situāciju?

Einārs: Jā, jo bez jauniešu dzīvokļa
Rīgā un Grašu finansiālā un morālā atbalsta nebūtu iespējams turpināt studijas profesijas iegūšanai. Es varu pilnībā
nodoties studijām, un tas ir ļoti svarīgi.
Bez atbalsta es to nevarētu izdarīt.
Vita: Viennozīmīgi izjūtu rūpes un neizsakāmu mīlestību. Paldies par to!

5. Kādi būtu tavi galvenie ieteikumi
pusaudžiem, kuri šobrīd dzīvo Grašos?

Einārs: Izvēlēties profesiju, kura tiešām patīk, un izvēlēties mērķus šīs
profesijas iegūšanai.
Vita: Klausīt un IEKLAUSIETIES. Ļaujiet audzinātājiem par jums rūpēties,
jo vēlāk dzīvē to noteikti novērtēsiet.
Esiet pateicīgi!

6. Jūsu novēlējums Grašiem.

Einārs: Uzmundrinājums Grašu kolektīvam, lai turpinātu palīdzēt jauniešiem,
kuri mēģina dzīvē sasniegt savu mērķi
un nezaudēt ticību jauniešu spēkiem.
Vita: Mīliet savu tuvāko!
d e c e m b r i s

Foto no Grašu b rnu ciemata arh va

Einārs Bušs (23) Grašos dzīvo
no 9 gadu vecuma.

[ĪSUMĀ]

Šajā gadā esam uzņēmuši 10
>
bērnus no dažādām Latvijas vietām
(bērnu vārdi ir mainīti). Katru reizi tas
notiek ar dalītām jūtām. Esam priecīgi
uzņemties rūpes par kādu bērnu, bet
tai pat laikā saprotam, ka mūs priekšā
gaida grūts un sarežģīts darbs. Bieži
bērni jūtas vainīgi par pāridarījumiem
ģimenē un attaisno jebkuru vecāku rīcību.
Anna ir vecākā no trim bēr>
niem. Lai gan ir tikai 9 gadus veca,
gandrīz kā mamma uzņēmusies rūpes
par jaunāko māsu un brāli. Viņa nezina, ko nozīmē izbaudīt īstu bērnību
ar spēlēm, rotaļām un blēņām. Anna
atzīst, ka ir priecīga nokļūt Grašos, jo
viņiem beidzot būšot īstas mājas. Ar
pieauguša cilvēka nopietnību meitene
skaidro, ka mamma neprot par viņiem
parūpēties.

Mazā Ulda mamma vēl ir pavi>
sam jauna un nezina, kā rūpēties par
savu bērniņu. Atbraukusi ciemos, viņa
izskatās tikpat nobijusies kā viņas divgadīgais dēliņš. Grūti atpazīt bālo un
vienmēr izsalkušo puiku, kurš šajā vasarā krietni paaudzies un jau iemācījies
teikt pirmos vārdus.
Ēriks savos četros gados zina,
>
ko nozīmē vecāku strīdi un kautiņi. Mēs
varam tikai apbrīnot viņa zinātkāri un
pozitīvo attieksmi pret lietām. Ēriks
daudz runā, bet nezina, ka daudziem
lietvārdiem ir arī sieviešu dzimte.

Foto no Olivier De Rycke arhīva

Brāļi Mārtiņš un Aigars atkal no
>
jauna satikās Grašos. Viņi savulaik tika

šķirti, jo to paredzēja Latvijas likumdošana. Nepilnus divus gadu vecajam
zēnam bija jāturpina dzīvot valsts apmaksātā aprūpes centrā, bet par četrgadīgo brāli rūpes uzņēmās pašvaldība
un atrada viņam audžuģimeni. Tā kā
ģimenei nebija iespējams pieņem arī
jaunāko brāli, tad pašvaldība izlēma
zēnus ievietot Grašos.

G r a š u

b ē r n u

c i e m a t a

a v ī z e

-

2 0 1 2 .

g a d a

d e c e m b r i s

[6]

[ĪSUMĀ]
Mūsu bērni šogad ieguva ceļojošo kausu Rīgas Baltijas Rotarī kluba
rīkotajā bērnu namu sadziedāšanās
svētkos Cielaviņa, paši sagatavojot
priekšnesumu dziesmai „Divi eņģeļi”.

Pie mums jau ceturto reizi cie>
mojās Japānas vēstnieks Latvijā Takaši Osanai ar Keiko Osanai kundzi.
Katru reizi šīs tikšanās bagātina gan
mūsu bērnus, gan audzinātājus.
Pirms gada vēstnieka kungs iepazīstināja mūs ar pazīstamo origami meistaru Kadzuo Kobajaši. Šajā reizē mūs
apciemoja rakstnieks Juris Zvirgzdiņš
ar savu rotaļu lāci Tobiasu. Viņa interesantie stāsti lika mums visiem atgriezties bērnībā un noticēt Brīnumam.
....... - Arigato! - Paldies!

Anastasija piedalījās Cesvai>
nes organizētā konkursā „Dziesma manai pilsētai”, sacerēja dziesmas vārdus
un tekstu, pati sevi pavadīja uz ģitāras.
Viņa ieguva ne tikai galveno balvu, bet
arī cesvainiešu atzinību.

Fermā galveno rūpi par dzīv>
niekiem uzņēmies Grašu bijušais audzēknis Normunds, kurš savos 24 gados
droši skatās nākotnē, prot plānot saimniecisko dzīvi un var dalīties pieredzē
ar spurainajiem pusaudžiem. Audzinātāja Regīna kopā ar bērniem ir iekopusi
sakņu dārzu un apzaļumojusi parku.
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Mārtiņš Grašos dzīvo jau
>
piekto gadu. Šajā vasarā viņš pabeidza Dzelzavas internātpamatskolu,
paralēli iegūstot apliecību par profesionālās pamatizglītības programmas
“Kokizstrādājumu izgatavošana” apgūšanu. Mārtiņam  ir  piešķirta “galdnieka palīga” kvalifikācija. Pirms gada
viņš absolvēja Cesvaines Mūzikas un
mākslas skolu. Tur vizuālās mākslas
nodaļā tika apgūti zīmēšanas, gleznošanas un kompozīcijas pamati. Šobrīd
Mārtiņš turpina mācības Kurzemes
pusē asociācijā „Dzīvesprieks”, apgūstot remontstrādnieka profesiju.

Ceram, ka šoruden organizētais
>
audzēkņu un darbinieku salidojums
kļūs par jauku tradīciju arī turpmāk.
Šādās tikšanās reizēs ir svarīgi, lai mēs
visi apzinātos, ka jebkura darbinieka
un bērna klātbūtne Grašos ir bijusi ļoti
svarīga. Tas varbūt ir bijis tikai smaids vai klusi pateikts paldies, tās ir bijušas pusaudžu delverības un nepildīti mājas darbi, varbūt tie ir bijuši ilgi un apzinīgi darba
gadi. Mēs pateicamies visiem, kas pielikuši savu roku pie tā, lai Graši šobrīd būtu
tādi, kādi tie ir tagad. Mēs lepojamies ar jauniešiem, kuri ieguvuši sev atbilstošu
izglītību vai profesiju. Mums ir prieks par tiem, kuri uzdrošinājušies paši veidot
savas ģimenes. Audzināšanas rezultātu mēs nekad
nevaram novērtēt uzreiz,
tās augļi jūtami tikai pēc
vairākiem gadiem. Paldies
audzinātājiem un citiem
darbiniekiem par ieguldīto
darbu!
Esam priecīgi dar>
boties nevalstisko organizāciju dibinātajā bērnu Alternatīvās aprūpes aliansē,
kuras galvenais mērķis ir
veicināt bez vecāku gādības palikušo bērnu aprūpi
ģimeniskā vidē. Ilgus gadus
katra organizācija atsevišķi
strādāja, lai panāktu pozitīvas pārmaiņas, tomēr,
darot kopā, var paveikt vēl
vairāk.
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Foto no Grašu bērnu ciemata un Olivier De Rycke arhīva
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Atbalstiet Grašu bērnu ciematu!
Jūs varat kļūt par viesģimeni vai Grašu bērnu ciemata draugu, apciemojot bērnus brīvdienās, kopīgi pavadot
laiku un daloties pieredzē.
Jūs varat iepazīstināt bērnus ar savu talantu mūzikā, mākslā, gastronomijā, sportā, dejā, fotografēšanā
un iemācīt viņiem dažādas iemaņas.
Jūs varat palīdzēt organizēt bērnu ekskursijas.
Jūs varat kļūt par mentoru kādam no vecākajiem jauniešiem, kuri vēl tikai meklē savu dzīves ceļu.
Jūs varat bērniem dot iespēju piedalīties kādā radošā vai kristīgā nometnē.
Jūs varat ziedot bērnu ciematam nepieciešamas lietas.
Jūs varat ziedot naudas līdzekļus.

>
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Ziedojuma konts :
Saņēmējs
Nodibinājums „Fonds Grašu
bērnu ciemats”
Reģistrācijas numurs
40003270213
Adrese : Grašu pils,
Cesvaine pagasts,
Cesvaines novads LV 4871

„Fonds Grašu bērnu
ciemats” ir sabiedriskā
labuma organizācija
(FM lēmums Nr 196)
Sazinieties ar mums e-pastā:
grasufonds@gmail.com
Būsim pateicīgi par jebkura veida un apmēra atbalstu. Mēs visi
kopā varam paveikt labu darbu
– dot drošību un uzticību, radīt
ģimenisku vidi, ticēt un sniegt
mīlestību tiem, kuriem tā visvairāk ir vajadzīga.

PALDIES ZIEDOTĀJIEM UN
ATBALSTĪTĀJIEM
SIA „Grandus”
Valteram Pumpuram un
Ivetai Grundmanei,
Inesei un Fēliksam Lūkiniem,
Dainai Dzenei no Valkas,
Ziemeļkalifornijas
latviešu luterāņu
draudzei,
Francijas vēstniecībai,
Diana Wilkins kundzei
no Austrālijas,
Elīnai Grauzdulei,
Fon Kalenu ģimenei no Vācijas un
citiem labvēļiem, kas mūs
atbalstījuši 2012. gadā.

Foto no Kristīnes Rožkalnas arhīva

Banka
Nordea Bank Finland PLC
Kods : NDEALV2X
Konts :
LV37NDEA0000080021588

