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Mums diemžēl nav izdevies 
turpināt iepriekšējā gadā no-
sprausto mērķi par jaunas bēr-
nu mājiņas celtniecību. Galvenā 
problēma, protams, ir fi nanses. 
Šobrīd vēl neesam varējuši pie-
saistīt visus nepieciešamos lī-
dzekļus. Bet mēs ticam mūsu 
idejai un labajiem cilvēkiem, kas 
atsauksies, un esam pārliecinā-
ti, ka tuvākajā nākotnē mums 
jauna bērnu mājiņa būs. Lai arī 
valsts politikā daudz tiek runāts 
par audžuģimeņu piesaistīšanu 
un adopcijas veicināšanu, mēs 
labi apzināmies, ka vienmēr 
būs bērni, kuriem vajadzēs in-
stitucionālo aprūpi. Mēs esam 
priecīgi, ka beidzot 
valstiskā mērogā tiek 
runāts par deinsti-
tucionalizācijas pro-
cesu, kura rezultā-
tā tiktu pārveidotas 
lielās bērnu aprūpes 
iestādes un tā vietā 
tiktu veicināta kva-
litatīva alternatīvā 
sociālā pakalpojuma 

aprūpe, kādu piedāvājam mēs 
un vēl vairākas bērnu skaita 
ziņā nelielas iestādes. 
Šajā gadā esam pievērsuši lie-
lāku uzmanību, kā mūsu bērni 
pavada savu brīvo laiku. Mūsu-
prāt, ir svarīgi viņiem dot dažā-
das iespējas. Pateicoties apkārt 
esošajām izglītības iestādēm, 
mūsu jauniešiem ir iespēja iz-
pausties sportā, teātrī, mūzikā 
un mākslā. Tas ir grūts ceļš, bet 
mēs gribam, lai bērni to ietu. Ir 
neiespējami paņemt rokā fl autu 
vai vijoli un tūlīt cerēt, ka varēs 
spēlēt koncertā. Lai kļūtu par at-
zītu mākslinieku, nepietiek tikai 
ar domu, ka es reizēm savā brī-
vajā laikā kaut ko uzzīmēju. Lai 
tiktu uz Olimpiskajām spēlēm, ir 
sūri un grūti jātrenējas katru die-
nu. Bet to mēs saprotam apzinā-
tā vecumā. Pusaudžiem gribētos, 
lai viss notiek ātri un bez piepū-
les. Mūsu uzdevums ir viņus mo-
tivēt ne tikai mācību gada sāku-
mā pieteikties 
kādā pulciņā, 
bet turpināt 
tos apmeklēt 

[3]

arī aukstajos ziemas vakaros vai 
pavasarī, kad draugi sauc laukā 
spēlēties. 
Mēs esam uzsākuši sadarbību 
ar skolotāju, kas vairākas reizes 
nedēļā brauc pie mūsu bērniem 
un palīdz skolas mājas darbu pil-
dīšanā. Arī tam ir nepieciešama 
liela saņemšanās un motivācija. 
Toties rezultātā ir prieks, kad 
kādā kontroldarbā saņemta ne-
gaidīti laba atzīme. Šajā mācību 
gadā 5 jaunieši iegūs pamatizglī-
tību. Priekšā ir lielais jautājums, 
ko darīt tālāk. Dažiem tā būs 
vidusskola ar mērķi nākotnē ie-
gūt augstāko izglītību, citiem jau 
padomā dažādu profesiju apgu-
ve. Bet ko darīt, ja īsti nezinām, 
kas mūs interesē. Kopā ar au-
dzinātājiem, sociālo darbinieci, 
psiholoģi un konkrēto jaunieti 
domājam, kādā jomā izglītību 
iegūt. Ar saviem padomiem var 
palīdzēt arī bijušie iestādes au-
dzēkņi, kuri šeit ciemojas un ir 
vislabākie liecinieki faktam, cik 
svarīgi ir izvēlēties īsto profesi-
ju. 
Gribētos katram dzīvē novēlēt 
tādu darbu, kas sniedz prieku 
un gandarījumu. Lai mums kopā 
izdodas!

Sandra Stade,
vadītāja



Jau vairākus gadus Ziemassvētku 
laikā pie mums viesojas Madonas 
bērnu un jauniešu centra teātra stu-
dija „Pilnpiens”. Viņu moto ir: do-
dies dzīvē radošs, brīvs un atrak  vs! 
Studijas vadītāja Inese Zīle atsaucās 
mūsu lūgumam iesais  t šajā ak  vi-
tātē arī dažus jauniešus no Grašiem. 
Tā viņiem ir iespēja ne vien atpūs-
 es no mācībām, bet arī pilnveidot 

sevi radošās ak  vitātēs, iemācī  es 
pazīt savu ķermeni, apgūt kus  bas 
un skatuves runu. 

AKTIVITĀTES

SPORTS
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Šajā rudenī esam uzsākuši dažādas 
bērnu a   stošas ak  vitātes. Tā viņiem 
ir iespēja radoši izpaus  es, kā arī liet-
derīgi pavadīt brīvo laiku. Piedalo  es 
šajās ārpus skolas ak  vitātēs, mūsu 
bērnu ikdiena neatšķiras no viņu vien-
audžu brīvā laika pavadīšanas. Tai 
pašā laikā mēs novērojam, ka, izpau-
žot savu radošumu un enerģiju, runā 
bērnu zemapziņa. Tā ir kā terapija, 
kura viņu ārstē un neļauj iegrimt iek-
šējā klusumā un dusmās. Un ko gan 
mēs zinām? Varbūt  eši šī ak  vitāte 
kādu dienu jaunie  m kļūs par viņa lie-
lo dzīves sapni un aizraušanos.

Arvis Liepiņš ir distanču slēpotājs un, kā 
izrādās, dzīvo mums tepat līdzās. Līdz 
šim viņu bijām redzējuši  kai televīzijā 
pēdējo Olimpisko spēļu 50 km marato-
nā Sočos. Arvis atzīst, ka šo sporta vei-
du izvēlējies tādēļ, ka tas ir interesants 
un uzlabo veselību. Viņš bērniem stās-
ta, ka ir ļo   daudz jātrenējas, lai kaut ko 
sportā varētu sasniegt. Arvim ir daudz 
ideju, kā darbo  es ar bērniem. Pirma-
jās  kšanās reizē bērniem  ka parādī   
dažādi vingrojumi, viņi kopā skrēja un 
piedalījās dažādās spēlēs. Vislielāko at-
saucību, protams, ieguva futbols. Mūsu 
bērni bija priecīgi ciemo  es pie Arvja 
sporta bāzē Smeceres silā. Tagad  k 
atliek gaidīt sniegu, lai arī mūsu bērni 
kopā ar sporta skolotāju varētu uzsākt 
slēpošanu un mācītos pareizos soļus. 

IMPROVIZĀCIJAS TEĀTRIS

Slēpošana un slidošana ir 
mīļākā mūsu bērnu ziemas 

nodarbe. 
Mēs būsim pateicīgi 

ikvienam ziedotājam, kurš 
atbals  s mūs jauna ziemas 
sporta inventāra iegādē, jo 
savulaik dāvinātās slēpes 

un slidas jau ir krietni 
nolietojušās. 



Anastasija (17 gadi)

Kādu mūzikas instrumentu tu 
spēlē?
Es mācos vijoles spēli Cesvaines 
mūzikas skolā jau septīto gadu un 
šogad iegūšu atestātu. Piedalos da-
žādos koncertos, bet vissvarīgākie, 
protams, ir eksāmena koncerti. 
Ko tev ir devis tas, ka tu proti 
spēlēt kādu instrumentu? 
Es jūtos forši, jo kaut ko protu un 
cilvēki man apbrīno. Es spēlēju arī 
klavieres un ģitāru. Reizēm saceru 
dziesmas. 
Kur tu plāno mācīties tālāk?
Šogad iegūšu pamatskolas izglītību 
un tālāk domāju mācīties Teikas vi-
dusskolā Rīgā. Tā kā man ir daudz 
lietu, kas patīk un padodas, tad īsti 
vēl neesmu izdomājusi, ko tālāk 
gribēšu studēt.
Kāpēc ir svarīgi mācīties?
Lai es dzīvē varētu kaut ko sas-
niegt. Ja nav izglītības – tad nav 
nekā!

Santa (15 gadi)
Kas tevi visvairāk saista im-
provizācijas teātrī?
Man vislabāk patīk uzdevums, kad 
2 cilvēki nostājas viens pret otru, 
viņiem tiek dots kādas lietas no-
saukums un jāsāk stāstīt, kāda šī 
lieta varētu izskatīties, ko ar to var 
darīt, kādus brīnumus tā rada. Ne-
drīkst izmantot vārdus nē, nezinu, 
nevaru. Tā spēle palīdz pārvarēt 
„Bailes Rūķīšus”.  
Ko, tavuprāt, jaunietim dod 
šādu nodarbību apmeklēšana?
To, ka viņš spēj pārvarēt bailes lie-
las publikas priekšā. Ļauj saprast, 
ka kļūdas var vienkārši izlabot, pa-
sakot kaut ko citu un turpinot runāt 
tālāk. Tas dod lielu drosmi un pla-
šāku skatu uz dzīvi un apkārtējiem 
cilvēkiem. Nodarbībās ir iespējams 
iegūt jaunus draugus.

Ar ko tu vēl nodarbojies?
Skolā piedalos estrādes grupā. Spē-
lēju basģitāru, pirms tam arī kla-
vieres. Vēl es dziedu skolas korī.
Kādas ir bijušas interesantā-
kās uzstāšanās?
Cesvaines vidusskolā katru gadu 
notiek „Burziņš”, kad uzstājas vi-
sas estrādes grupas, ir atbraukuši 
jaunieši arī no citām skolām. Kad 
uzstājāmies pēdējā koncertā, tad 
mūsu dziesma visiem patika un 
mums lūdza to atkārtot. Tā bija 
forša sajūta. Ar kori vissvarīgākie 
koncerti ir skatēs.
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Par ko tu vēlētos strādāt, kad 
būsi pieaugusi?
Īsti vēl nezinu. Man ļoti patīk dzie-
dāt, dejot, saista telpu dekorēša-
na. Un vēl man ļoti patīk fotogra-
fēt. Būtu labi, ja es varētu strādāt 
kādā no šīm profesijām, kas šobrīd 
ir mani hobiji.

Elīna (13 gadi)

Tu šogad izlēmi apmeklēt „Al-
fas” kursus jauniešiem. Kur un 
kā tie notiek?
Nodarbības notiek Madonas jau-
niešu centrā reizi nedēļā. Uz no-
darbībām es braucu viena pati ar 
autobusu. Grupā esam 10 jaunieši 
vecumā no 12 līdz 17 gadiem.
Kādi ir tavi spilgtākie iespaidi 
par „Alfu”?
Ir interesanti iepazīties un būt kopā 
ar citiem jauniešiem. Man ļoti patīk 
lekcijas, tās tiešām ir interesantas. 
Visforšāk bija Alfas nedēļas no-
galē. Pirmajā vakarā bija kopīgas 
lūgšanas, kas ilga visu nakti. Mēs 
varējām slavēt Dievu. Tur es sajutu 
mieru un klusumu...
Kāpēc „Alfas” kursi, tavuprāt, 
ir svarīgi?
Tā ir iespēja tuvāk iepazīt Dievu. 
Es varu sevi labāk izprast un līdz 
ar to dzīvot pilnvērtīgāku dzīvi. Al-
fi ņā saprotu, ka varu darīt kaut ko 
labu citiem cilvēkiem. Domāju, ka 
tas ļauj jauniešiem saskatīt savas 
dzīves mērķi.



Šajā gadā Grašos iestājušies 9 
bērni vecumā no 3 līdz 12 gadiem. 
3 bērniem ir bijusi iespēja atgriez-
 es pie saviem vecākiem. Mēs 

ceram, ka vecākiem šis šķiršanās 
laiks ir bijis kā mācība un ka viņi 
no sirds ir gatavi rūpē  es par sa-
viem bērniem. 2 jaunieši ir uzsāku-
ši patstāvīgu dzīvi, bet 1 jaunie  s 
pārvietots uz citu ins  tūciju. Vislie-
lākais prieks ir par to, ka abi bērni 
ar speciālām vajadzībām ir  kuši 
pie jaunām un mīlošām ģimenēm. 
Mēs regulāri sazināmies ar tām un 
esam pārliecinā  , ka mūsu bērni ir 
laimīgi.

Jau vairākkārt Grašos ir ievieto-
  3 vienas ģimenes bērni. Vecākais 

brālis Aivars ar māsām ieradās  eši 
pirms Ziemassvētkiem. Vienmēr ir 
grū   šķir  es no jau pierastā bērnu 
nama, uzsākt mācības jaunā skolā. 
Tad var palīdzēt gan audzinātāji, 
gan paši bērni, jo viņi vislabāk jau-
najiem iemītniekiem pastāsta par 
dzīvi Grašos.

Rihards sāka iet skolā  kai šajā 
rudenī, lai gan viņam jau ir 8 gadi. 
Bija  k grū   sagaidīt jauno mācību 
gadu. Labi, ka vasara paskrēja ātri 
ar dažādiem piedzīvojumiem vies-
ģimenē ārpus Latvijas. Mēs, pieau-
gušie, varam  kai brīnī  es, cik ātri 
bērns var iemācī  es svešvalodu un 
pēc tam palīdzēt mums saziņā ar 
ārzemju brīvprā  gajiem.

Edvīns ar Māru ieradās pašās 
ziemas beigās. Mazais brālis ir liels 
gudrinieks, un jau 5 gadu vecumā 
labprāt dotos uz skolu. Lielā māsa 
ātri sadraudzējās ar citām meite-
nēm, labprāt kopā spēlējas un pie-
dalās dažādās ak  vitātēs, rudenī 
kopā ar vienu no lielajām meite-
nēm uzsāka fl autas spēli Cesvaines 
mūzikas skolā.
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> Pirmo reizi mūsu pastāvēšanas 
vēsturē esam uzņēmuši dvīņus, 
līdzīgus kā divas ūdens lāses. Abi 
brāļi  ka ievieto   kopā ar jaunā-
ko māsiņu. Diemžēl jāsecina, ka 
sociālajiem darbiniekiem nekad 
nepietrūks darba ar sociālā riska 
ģimenēm. Bērniem vispirms bija 
jāmāca pavisam elementāras lie-
tas, bet pēc tam jau sākām domāt 
par dažādām ak  vitātēm un iz-
glītojošām spēlēm, jo viņi 5 gadu 

vecumā prak  ski neprata runāt. 
Pateico  es kopīgajai sadarbībai 
ar pirmskolu, redzam, ka progress 
bērnu a   s  bā pusgada laikā ir mil-
zīgs. Viņi ir zinātkāri un ak  vi,  kai 
reizēm mums liek nesaprašanā 
ieplēst acis, jo sarunājas sev vien 
saprotamajā „dvīņu” valodā. Vis-
lielākais bērnu atklājums šajā va-
sarā bija peldēšanās. Mazā māsiņa 
 kai ar lielām asarām devās laukā 

no ezera.
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Sadarbībā ar interneta portālu 
www.letapolise.lv esam saņēmuši 
ziedojumus dažādu svarīgu lietu 
iegādei mūsu bērniem. Pateico  es 
cilvēku labdarībai, esam varējuši 
iegādā  es fotoaparātu, vitamīnus, 
makšķeres, sulu spiedi, izglītojošas 
spēles un zīmēšanas piederumus. 

Šajā pavasarī turpinājām mūsu 
iesākto plenēru tradīciju. Mūsu 
aicinājumam atsaucās mākslinieki 
Krišs Salmanis, Armands Grudu-
lis un Māris Subačs. Viņi kopā ar 
bērniem veidoja multenītes un ap-
zīmēja  kko tapušās sporta zāles 
sienas. Nākamā gadā vēlētos pie 
sevis aicināt fotogrāfus.

Pateico  es brīvprā  gajiem no 
Francijas, Beļģijas un Itālijas, esam 
veikuši dažādus labiekārtošanas 
un sakopšanas darbus mūsu parkā. 
Vislielākais prieks ir „Kļavu” mājas 
iemītniekiem, jo šajā vasarā uzsā-

ĪSUMĀ
kām sil  nāšanas darbus. Ceram, 
ka ziemā būs jau nedaudz siltāk 
un nākamgad turpināsim iesāktos 
darbus. 

Katrā iestādē ir vajadzīgas meis-
tara rokas. Mēs esam pateicīgi, 
ka jau 20 gadus pie mums strādā 
saimnieks Edgars. Viņš ne  k vien 
prot visus saimniecības darbus, bet 
arī labi atceras to, kas  ka paveikts 
Grašu pirmsākumos. Reizēm lie   
noder zināt, kur ierakts kāds kabelis 
vai caurule. Edgars savas zināšanas 
ir nodevis arī dažiem jauniešiem, 
kuri novērtē, ka savā patstāvīgajā 
dzīvē māk veikt remontu. Edgars ir 
ne  kai labs meistars. Viņam ir ļo   
laba humora izjūta un viņš ir lielisks 
fotogrāfs. Edgars nekad neatsaka 

savu palīdzību un dalās ar pado-
miem, kad kāds to lūdz. Paldies par 
tavu darbu, Edgar! 

Lai arī mūsu ikdiena ir ļo   noslo-
gota, apzināmies, ka ir jāatrod laiks 
arī atpūtai. Esam uzsākuši jaunu 
tradīciju „Būsim kopā”. Vasaras pē-
dējo dienu visi bērni un darbinieki 
devāmies atpūtas braucienā pie 
Alauksta ezera. Dažiem tā bija iespē-
ja iepazīt jaunu vietu, ci   nebaidījās 
no nedaudz dzestrās ūdens peldes, 

darbiniekiem bija iespēja iepazī  es 
ar jaunajiem kolēģiem. Mēs lieliski 
izbaudījām kopā būšanas mirkli un 
ceram to atkal atkārtot nākamgad. 
Esot ārpus mājas, novērtējām, kā 
iestādes lielākie jaunieši centās pa-
rūpē  es par ēdienu gatavošanu un 
galda klāšanu. 

Mēs strādājam ar cerību, ka bēr-
ni, kas šeit ir uzturējušies ilgāku lai-
ku, Grašus uzskata un sauc par sa-
vām mājām. Tāpēc mums katru reizi 

ir liels prieks, kad ciemos atbrauc 
kāds no bijušajiem jauniešiem. Mēs 
priecājamies kopā ar mūsu pirmo 
audzēkni Robertu, kurš šajā rudenī 
apprecējās ļo   tālu no Latvijas. Viņš 
kopā ar sievu dosies garajā ceļā no 
Argen  nas, lai Ziemassvētkus pa-
vadītu Grašos un iepazīs  nātu otru 
pusī   ar savām dzimtajām mājām. 
Mēs novēlam drosmi un izturību 
Lienei, kura ir uzņēmusies atbildību 
par savu dēlu. Lai tev nekad nepie-
trūkst mīles  bas, Lienīt! Mēs turam 
īkšķus par lielajiem jauniešiem, ku-
riem vēl jāpaveic grūtākie darbi, lai 
saņemtu augstskolas diplomu. Pal-
dies Voldemāram, kurš strādā Fran-
cijā par pavāru, bet sava atvaļināju-
ma laikā brauc pie mums un izpalīdz 
dažādos darbos. Viņš gan aizved 
mazākos bērnus uz pirmskolu un 
palīdz sagatavot ziemai malku, gan 
neatsaka ieskābēt kāpostus. Viņš ir 
kā lielais brālis mūsu jaunākajiem 
bērniem, dalās ar savu pieredzi ar 
pusaudžiem.
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