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Grašu bērnu ciemats šogad svin 
savu 20 gadu pastāvēšanas ju-
bileju. Šeit īsāku vai garāku lai-
ku ir pavadījuši nedaudz vairāk 
kā simts bērnu no visas Latvijas. 
Tas ir pietiekoši daudz, lai varētu 
apkopot pirmos rezultātus. Mēs 
cenšamies regulāri stāstīt par 
pozitīvajiem piemēriem, iepa-
zīstināt ar tiem jauniešiem, kuri 
dzīvē jau kaut ko ir piedzīvojuši 
un sasnieguši. Tas ir svarīgi, lai 
kliedētu mītus, ka bērnunamā 
dzīvojis jaunietis nav dzīvei ga-
tavs. Diemžēl ne vienmēr ir izde-
vies palīdzēt visiem bērniem, ne 
katrs ir izmantojis dotās iespējas. 
Viens jaunietis nesen pazaudē-
jis savu apdzīvojamo platību un 
tagad dzīvo uz ielas, cits nespēj 
pretoties alkoholam. Jaunietis, 
kas atrodas cietumā, regulāri sa-
zinās ar mūsu dibinātāju Kristofu 
un pēdējā tikšanās reizē uzdeva 
viņam jautājumu: jūs tik daudz 
ar Sandru izdarījāt manā labā, 
bet es tagad sēžu cietumā. Vai 
tas jums nav laupījis jebkuru ce-

rību? Uz ko viņš saņēma atbildi: 
jā, protams, tas ir smagi, bet dzī-
ve nav beigusies un es zinu, ka 
tu vari daudz ko mainīt un no-
teikti kaut ko sasniegsi, līdz būsi 
atkal brīvībā. Mums ir jānotic 
šiem jauniešiem, jo kurš gan cits 
to darīs.....
Šis gads iezīmējies ar paaudžu 
maiņu. Pirmo reizi mūsu pastā-
vēšanas laikā 5 jaunieši mācās 
ārpus Cesvaines, un tas nozīmē, 
ka viņi mājās atgriežas tikai ne-
dēļas nogalēs. Tas ir laiks, kad 
jāmācās būt patstāvīgiem, jāprot 
plānot savas fi nanses, jāiejūtas 
jaunā vidē, pašiem jāsāk gatavot 
ēdiens. Kopumā jāsecina, ka viņi 
labi tiek galā ar sev uzticētajiem 
pienākumiem, labi iejutušies jau-
najās skolā, priecīgi par izvēlēto 
profesiju. 
Pirmo reizi esam situācijā, kad 
mūsu mājas pieskandina 8 
pirmsskolas vecumu bērnu ča-
las. Mums pievienojušies vairāku 
daudzbērnu ģimeņu bērni, ku-
riem vēl daudz jāmācās, lai tiktu 
līdzi saviem vienaudžiem pirm-
skolā. Pēcpusdienā atgriežoties 
mājās, turpinām veicināt viņu 

[3]

attīstību, organizējam dažādas 
aktivitātes, skatāmies grāmatas, 
mācāmies latviešu valodu. Ma-
zākajiem bērniem ļoti patīk ne-
dēļas nogales, kad kopā ar au-
dzinātājām var doties uz fermu 
samīļot aitiņas un kazu Grietu. 
Taču visvairāk par visu šie bēr-
ni alkst mīlestības. Pat sākotnēji 
atturīgākie bērni, ātri vien tuvo-
jas pieaugušajiem un lūdzas, lai 
viņus paņemt rokās un samīļo. 
Kad pietrūkst pieaugušo rokas, 
tad talkā nāk vecākie bērni.
Nākamajā gadā esam strikti ap-
ņēmušies līdz galam realizēt ce-
turtās mājiņas celtniecību. Šo-
brīd pārskatām tāmes, pavasarī 
plānojam sākt otrās kārtas būv-
niecību, lai rudenī jau tiktu pie 
mājiņas iekārtošanas un varētu 
uzņemt vēl 8 jaunus bērnus. Mēs 
ceram uz cilvēku atsaucību, lai 
šis projekts varētu realizēties. 
Mēs sakām paldies visiem cilvē-
kiem, kas mūs ir atbalstījuši un 
kas mums ir noticējuši!

Sandra Stade,
vadītāja
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EDGARS (24)

Miera misijā Bangi (CĀR)
Edgars Grašos pavadīja 
14 gadus, 2012. gadā ie-
stājās Latvijas armijā un 
2014. gada vasarā devās 
miera misijā uz Centrālāf-
rikas Republikas galvaspil-
sētu. Tā kā latviešu vidū 
nav daudz karavīru, kas 
brīvi pārvalda franču va-
lodu, tad Edgaram darba 
netrūka.
Kā noritēja miera misija?
Mēs bijām 35 latviešu karavīri un 
uzturējāmies Bangi 5 mēnešus. Mi-
sijā piedalījās vēl 13 valstu vienības, 
no kurām mēs bijām skaitliski vis-
mazākie. Es personīgi vairāk kon-
taktējos ar frančiem, zviedriem un 
spāņiem. Mūs nosūtīja uz dažādiem 
Bangi kvartāliem.
Kāds bija jūsu uzdevums?
Mums bija jācenšas darīt visu iespē-
jamo, lai novērstu iekšējos konfl ik-
tus starp iedzīvotājiem, devāmies 
patruļās. Nabadzīgajās valstīs bieži 
rodas dažādi konfl ikti un ir vajadzīgs 
ārvalstu militārpersonu atbalsts 
miera un cilvēka pamatvajadzību 
nodrošināšanai (piekļuvei ūdenim, 
pajumtei un veselības aprūpei).

likās ļoti nogurdinoši. 
Kad bija grūtākais misijas lai-
kā?
Klimats Bangi ir ļoti nepierasts, ir 
liels mitrums, dienas laikā karstums 
pārsniedz 40 grādus, naktīs turas ap 
25 grādiem. Vairāk par politisko si-
tuāciju mūs biedēja iespēja saslimt 
ar malāriju, kuru pārnēsā odi.
Kā jūs uzņēma vietējie iedzīvo-
tāji?
Viņi bija noskaņoti ļoti labvēlīgi. At-
ceros, kā viena afrikāņu mamma 
nāca mani apskaut, lai pateiktos par 
mūsu klātbūtni. Iedzīvotāji ir ļoti ko-
munikabli, daudz žestikulē un skaļi 
runā. 
Ko tu teiktu, ja tev vēl kādreiz 
būtu iespēja piedalīties misijā?
Nešauboties piekristu.

NATA (27)

Varbūt vari pastāstīt, kā tu no-
nāci Grašu bērnu ciematā, cik 
tev bija gadu un vai tu saprati, 
kādēļ tā notiek?
Es atbraucu uz Grašiem no Rīgas 
bērnunama „Pļavinieki”, tas bija 
1995. gadā, kad man palika 7 gadi. 
Es atbraucu ar mazu autobusiņu, 
kopā ar citam meitenēm Lieni un 
Sintiju. Pirmā sajūta bija tāda : „Nu 
gan es esmu atbraukusi uz lielu 
māju!” Es jutos ļoti maziņa blakus 
Grašu namam. Atceros, ka pacēlu 
galvu uz augšu, lai apskatītu lielo 

muižas māju. Mūs sagaidīja ar siltu 
šokolādi un cepumiem, bet es tā īsti 
sākuma nesapratu, kāpēc. Iejusties 
Grašu vidē bija viegli, jo man ļoti 
patika dzīvot pie dabas, es gribēju 
spēlēties ar citiem bērniem. Grūtāk 
bija klausīt audzinātājas, mācīties 
lasīt un rakstīt. Man īpaši nepatika 
sportot un ravēt dārzu. Grašos esmu 
pavadījusi 11 gadus.
Kas bija lielākie ieguvumi un 
bērnu ciemata dotās iespējas, 
kuras nebūtu spējusi dot biolo-
ģiskā ģimene? Vai atklāji savus 
īpašos talantus un spējas? 
Grašos dzīvojām draudzīgi, visā da-

lījāmies. Bērni, ar kuriem kopā izau-
gām Grašos, tagad ir mani tuvākie 
cilvēki, esam kā brāļi un māsas, uz-
turam kontaktu un tiekamies. Pro-
tams, reizēm gadījās sastrīdēties, jo 
esam taču tik atšķirīgi un katrs ar 
savu personību. Iemācījāmies braukt 
ar riteņiem, gājām svētceļojumā uz 
Aglonu, lūdzām Dievu, peldējāmies 
ezerā, dziedājām, svinējām svētkus. 
Mums deva iespēju iemācīties fran-
ču valodu un pavadīt vasaras franču 
ģimenēs. Tas ļāva saprast, ka ir ne 
tikai Latvija, bet, ka pasaule ir liela 
un dažāda. Man ļoti patika zīmēt, 
mazākai esot arī lasīt un rakstīt. Citi 
bērni iemācījās spēlēt dažādus mū-

Kādi bija tavi tieši pienākumi 
Latvijas vienībā?
Mani nosūtīja misijā par šoferi, bet 
tā kā es labi runāju franciski, tad 
drīz vien veicu arī tulka pienākumus, 
lai mūsu vienības vadība varētu sa-
prasties ar augstāko pavēlniecību. 
Tas paņēma daudz laika un sākumā 
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zikas instrumentus, fl autu, vijoli, citi 
dziedāja, piedalījās rokdarbu kon-
kursos, prata taisīt visādas lietas no 
koka utt. Man patika slēpot, doties 
ekskursijās vai uz teātri. 
Kādas domas, kādi jautājumi 
tevi nodarbināja visbiežāk, vai 
mēdzi rast uz tām atbildes vai 
tās tomēr atnāca pašas? Vai 
ar gadiem spēji izprast un pie-
ņemt notiekošo situāciju, ka tu 
esi tur, tava ģimene citur… 
Atceros, ka mani iesaukāja par pļā-
putašu, jo daudz runāju un uzdevu 
jautājumus kāpēc? Tos lielos dzīves 
jautājumus mēs vairāk uzdevām 
pusaudžu vecumā. Pieņemt to, ka 
vecāki ir miruši un nekad nav bijusi 
iespēja viņus tā īsti iepazīt, ir grū-
ti. Jāpaiet laikam, lai 
spētu vecākiem pie-
dot par visu notikušo. 
Kad sākām iet skolā un 
redzējām, ka visiem 
bērniem ir mammas 
un tēti, tad saprātam, 
ka mums ir citādāka 
situācija. Mums vien-
kārši izskaidroja, ka 
vecāki nevarēja par 
mums parūpēties, tā-
pēc esam bērnunamā.

Vai bērnunams kā iestāde var 
palīdzēt bērniem? Vai šādām 
iestādēm būtu jābūt arī nākot-
nē? 
Grašu bērnu ciematā bija labas 
audzinātājas, kas centās mums ie-
mācīt visu nepieciešamo. Es jutos 
mīlēta. Mums lika saprast, ka dzīvē 
ir jācīnās un nevar nolaist rokas. Ir 
jāiet uz priekšu ar paceltu galvu, lai 
arī esam grūtā situācijā. Domāju, 
ka ļoti svarīgi ir bērniem izskaidrot, 
kāpēc viņiem ir jādzīvo bērnunamā. 
Bērniem jāļauj saprast, ka viņi ir mī-
lēti un novērtēti, ir jāatklāj viņu ta-
lanti un labās īpašības, ir jādod cerī-
ba, ka arī viņi kādreiz varēs izveidot 
savas ģimenes. Ja vecāki dzer un sit 
bērnus, tad labāk, lai viņi aug ne-
lielos ģimenes tipa bērnunamos vai 
viņus adoptē labas ģimenes. 
Ko tev ir devis tas, ka tiki ievie-
tota tieši Grašu bērnu ciematā? 
Grašu bērnu ciemats man deva ie-

svarīgāka lieta, ko man deva Graši, 
ir ticība Dievam. Tā man ir palīdzē-
jusi nepadoties un dzīvot skaistu 
dzīvi. 
Kā tu juties, uzsākot patstāvīgo 
dzīvi ārpus Grašiem? Kā veido-
jusies tava dzīve? 
Nu jau devīto gadu dzīvoju Francijā 
Parīzē. Sākumā palīdzēja mana fran-
ču viesģimene. Es mācījos, lai kļūtu 
par bērnudārza audzinātāja palīgu. 
Ieguvu attiecīgo izglītību un tagad 
strādāju savā profesijā Parīzē. Mācī-
bu laiks nebija viegls, jo viss notika 
franču valodā. Jau pusaudžu gados 
franču ģimene mani iesaistīja skau-
tu un gaidu organizācijā. Francijā 
tā ir ļoti attīstīta jauniešu kustība. 
Pateicoties tai, esmu bijusi Indijā 
Mātes Terēzes mājā. Šajā zemē es 

sev atklāju pilnīgi jaunu pasauli un 
kultūru. Kopā ar savu franču ģimeni 
esmu bijusi Senegālā un Portugālē, 
esmu gājusi Svētā Jēkaba ceļu. Man 
ļoti patīk ceļot un es novērtēju šo 
sev doto iespēju. Šajā vasarā kopā 
ar draugiem biju Romā un Vatikānā, 
apskatījām arī Pizu. 
Kad uzsāku patstāvīgu dzīvi, es at-
klāju, ka neprotu īsti labi gatavot 
ēst. Bija smieklīgi, jo sākuma visus 
ēdienus piededzināju. Gatavošanas 
prasmes mācos vēl arvien. Kad sāku 
pelnīt pirmo algu, tad ļoti daudz tē-
rēju drēbēm un citām nesvarīgām 
lietām. Tagad saprotu, ka varēju 
naudu iekrāt un, piemēram, nolikt 
šofera tiesības. Pagāja laiks, kamēr 
izpratu francūžus. Pat viņu humora 
izjūta ir ļoti atšķirīga no mūsējās. Īs-
tus draugus esmu satikusi pēdējos 
gados, kad sāku piedalīties kristīgās 

kopienas Chemin Neuf dzī-
vē. Tur jauniešiem tiek or-
ganizētas kopīgas lūgšanu 
nedēļas nogales, šajā vasa-
rā piedalījos festivālā, kur 
darbojāmies dažādos sporta 
veidos. 
Ko tu gribētu novēlēt 
Grašiem? 
Grašu moto ir Ticība, Cerība 

un Mīlestība. Tagadējiem Grašu bēr-
nu ciemata audzēkņiem un arī citiem 
jauniešiem gribu novēlēt ieklausīties 
audzinātājos un citos pieaugušajos, 
šie cilvēki ir kopā ar jums, lai palī-
dzētu un atbalstītu. Esiet kopā ar 
jauniešiem, kuriem ir dažādas dzīves 
vērtības un kuri tic Dievam. Nesabo-
jājiet savu dzīvi. Dzīvē galvenais ir 
nepadoties un ticēt labākai dzīvei. 
Tikai mēs paši esam atbildīgi, kādu 
dzīvi sev izvēlamies. Ir drosmīgi jā-
atsakās no tā, kas tev nāk par sliktu. 
Priecājieties, jo dzīve ir skaista!

spēju iemācīties franču valodu. Ta-
gad es varu ceļot, dzīvot un strādāt 
ārzemēs. Tam man, protams, jāpa-
tiecas arī savai franču viesģimenei. 
Es ļoti priecājos par to, ka varēju 
mācīties Cesvaines vidusskolā, šeit 
ir tik skaista un sakopta vieta. Pati 

Lai šeit valda 
mīlestība un 
visi dzīvotu 
draudzīgi! 
(Elīna, 14)

Daudz ideju 
un plānu! 

(Vitolds, 17)



Šajā gadā viena pilngadīgā jau-
niete uzsākusi patstāvīgu dzīvi, bet 
4 bērni atraduši sev jaunas mīlo-
šas ģimenes. Pateicoties interne-
tam, mums ir iespēja sazināties ar 
viņu jaunajiem vecākiem, pa reizei 
sniegt kādu padomu vai pastāstīt 
viņu bērnības atmiņu Grašos, sekot 
šo bērnu jaunajai dzīvei. 

Grašos iestājušies 6 bērni vecu-
mā no 2 līdz 12 gadiem.

Mums atkal pievienojušies 4 
vienas ģimenes bērni, bet viņu ma-
zākā māsiņa pie mums būs nākamo 
pavasar, jo šobrīd vēl ir ļoti maziņa 
un viņai vajadzīga speciāla aprū-
pe. Mūsu uzdevums ir atdot šiem 
bērniem viņu bērnību. Paradokss ir 
tāds, ka vecākais puika, lai gan vi-
ņam ir tikai 5 gadi, uzņēmies tādu 
kā vecāku lomu pār jaunākajiem. 
Mums viņam jāsniedz drošības sa-
jūta un regulāri jāatgādina, ka mēs 
– pieaugušie parūpēsimies par viņa 
jaunākajiem brāļiem un māsām.

Zēnu 3 gadīgajai māsiņai ir no-
pietnas redzes problēmas. Viņa 

tik ļoti bija pielāgojusies šai situāci-
jai, ka to vairs neizjuta kā traucēkli. 
Fantastiski būt klāt tajā mirklī, kad 
viņai pirmo reizi mūžā tika uzliktas 
brilles. Meitenīte ar lielu izbrīnu no 
jauna atklāja apkārt esošo pasauli. 

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 5 . / 2 0 1 6 .  g a d s [6]

ĪSUMĀ
>

>

>

>

GRAŠIEM 
20 gadi
Bērni:
Kopā 110 bērni, no tiem:
šobrīd Grašos dzīvo 28
30 izstājušies, sasniedzot 
pilngadību
22 adoptēti
17 atgriezušies savās ģimenēs
13 nokļuvuši audžuģimenēs vai 
citās iestādēs.
72 bērni ievietoti ar Rīgas 
pašvaldības bāriņtiesas lēmumu, 
38 bērni ievietoti no citām Latvijas 
pašvaldībām – Salaspils, Grobiņas, 
Olaines, Līvāniem, Gulbenes, 
Preiļiem, Limbažiem, Madonas un 
Cesvaines.

Darbinieki:
Audzinātāji (9), sociālais 
darbinieks, psihologs, 
audzinātāju palīgs mācību darbā, 
administrācija (3), tehniskais 
personāls (3)

Padarītie darbi:
Atjaunota Grašu muižas ēka, kurā 
sākotnēji darbojās bērnu ciemats 
un sākumskola, šobrīd tajā atrodas
viesnīca. Iekārtotas 3 bērnu 
dzīvojamās mājiņas. 
Ierīkots spēļu laukums un skeita 
rampa.
Darbojas ferma, kurā šobrīd ir 150 
aitas.

Projekts: 
4. mājiņas celtniecība 2016. gadā

Lai, ierodoties 
Grašos, ir pozitīvs 

prāts, bet, 
dodoties prom, 

labas atmiņas par 
pavadīto laiku 
(Mārtiņš, 22)

Lai visi dzīvotu 
laimīgi un 
saticīgi! 

(Rūdolfs, 12)

Daudz pacietības 
un mīlestības, 

ko dāvāt 
jaunajiem Grašu 

iemītniekiem! 
(Roberts, 27)



Atis ieradās ziemas vidū un jau pir-
majā dienā uzkāpa uz slēpēm. Viņš 
ātri iejutās jaunajā vidē, ieguva 
draugus. Šajā vasarā zēns pirmo 
reizi ciemojās ģimenē Francijā un, 
atbraucot mājās, jau nedaudz mā-
cēja runāt franču valodā. Rudenī 
Atis kopā ar lielākajām meitenēm 
sācis apmeklēt improvizācijas teāt-
ra nodarbības.

Tomam ir 5 gadi un viņš nemitī-
gi uzdod dažādus jautājumus. Mēs 
nedrīkstam pagurt ne mirkli, jo tiek 
gaidītas nopietnas atbildes. Zēnam 
nepieciešams būtisks fi zioterapeita 
atbalsts, nodarbības uzsāksim jau 
ziemas sākumā. Galvenās „zāles”, 
kas zēnam var palīdzēt, ir mīles-
tība. Viņš labi ir sapratis, ka nav 
vajadzīgs saviem vecākiem. Tagad 
mūsu uzdevums ir pāršķelt lielo 
gaisa burbuli, kuru zēns sev apkārt 
ir izveidojis, lai nebūtu tik sāpīgi, 
kad vistuvākie cilvēki tik ļoti nodara 
pāri. Toms mūs vienmēr iepriecina 
ar savu smaidu.

Skeita rampa
Šī gada sākumā labdarības organi-
zācija Ziedot.lv izsludināja konkursu 
A/S Latvijas Valsts meži ziedojuma 
sociālās jomas projektiem. Grašu 
bērnu ciemats iesniedza projektu 
par skeita laukuma ierīkošanu un 
rampas uzstādīšanu pie vienas no 
dzīvojamām mājiņām. Kopumā 
konkursā tika saņemti pieteikumi 
no 201 sabiedriskā labuma organi-
zācijām. Mūsu projekts tika apstip-
rināts kopā ar vēl 84 sociālās jomas 
projektiem. Tā rezultātā šajā vasa-
rā kopā ar mūsu vecāko jauniešu 
un brīvprātīgo palīdzību ierīkojām 
skeita laukumu, uz kura rudens sā-
kumā tika uzstādīta jaunā rampa. 
Pateicoties projektam, varējām arī 
iegādāties skeita inventāru (dēļus, 
BMX riteņus, skrituļslidas, ķiveres 
un aizsargus). 
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Labiekārtošanas darbi
Pateicoties ziedotājiem un brīv-
prātīgajiem, esam varējuši paveikt 
dažādus labiekārtošanas darbus. 
Bērnu māja „Ozoliņi” ir tikusi pie 
košas ārsienu krāsas. Skautu gru-
pa no Beļģijas uztaisījusi jaunu til-
tiņu, kurš ļauj tikt pāri Lāčupītei. 
Bērnu māja „Kļavas” beidzot nosil-
tināta gan pirmajā, gan otrajā stā-
vā. Tagad droši varam gaidīt ziemu 
un nebaidīties nosalt. Atrisināta arī 
sen samilzusi problēma ar dzeramo 
ūdeni. Tagad to varam droši dzert 
no krāna, jo attīrīšanas iekārta ir 
paveikusi savu darba procesu.

GIVE eņģeļi ciemojas arī 
Grašos

Vispriecīgākais labdarības projekts! 
Sadosimies rokās un uzbursim īs-
tas dzimšanas dienu svinības bēr-
nu namu bērniem! Apsveiksim bēr-
nu namos dzīvojošos bērnus viņu 
dzimšanas dienās! Nosūtīsim ne 

tikai ilgi izsapņotu dāvanu, bet arī 
siltus apsveikuma vārdus, gaišas 
domas, pāris smaidus un gūsim 
patiesu prieku, dāvinot! Dots devē-
jam atdodas! Kopā mums izdosies! 
Lai pieteiktos projektā, rakstiet uz 
arta.maure@gmail.com, un kļūs-
tiet par dzimšanas dienas Eņģeli 
kādam bērnam vai jaunietim, kura 
mājas šobrīd ir bērnu nams!

Slēpes
Pateicoties ikgadējiem ziedotājiem 
SIA „Grandus”, pagājušās ziemas 
vidū iegādājāmies jaunas slēpes 
un zābakus. Tagad tikai atliek ce-
rēt, ka būs daudz sniega un ziemas 
prieki varēs turpināties arī šajā zie-
mā. Kopā ar savu sporta skolotāju 
devāmies tās iemēģināt arī uz pro-
fesionālo slēpotāju trasi. 

Pikniks
Par ikgadēju tradīciju kļuvis vasa-
ras noslēguma pikniks. Šoreiz tajā 
devāmies uz Lubānas pusi, apska-
tījām Lubānas baznīcu, apskatījām 
Viļņa krūzīšu un akmeņu kolekciju, 
bet pēc tam izbaudījām draugu sa-
gatavotu zupu upes krastā un de-
vāmies izbraucienos ar kanoe. 

Komunikācija
Mēs turpinām stāstīt par sevi inter-
neta dienasgrāmatā www.grasilat-
vija.blogspot.com. 
Tuvākajā laikā plānojam atvērt 
savu iestādes mājas lapu arī angļu 
valodā www.grasufonds.lv
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Zie

Grašos pagājusi mana 
bērnība. Šīs ir manas 
mājas, kurās vienmēr 

vēlēšos atgriezties 
(Vitolds, 17)

Grašos esmu daudz 
iemācījies, jo īpaši 

latviešu valodu. Esmu 
saticis daudz labu un 
interesantu cilvēku 

(Aleksandrs, 16)

Grašos bērni var dzīvot 
siltumā, būt labi apģērbti 

un paēduši. Mums ir 
iespēja apmeklēt skolu un 

bērnudārzu 
(Rūdolfs, 12)

Grašos varu apgūt 
dažādas dzīves 

prasmes. Mēs esam 
kā liela ģimene, katrs 
ar savām interesēm 

(Santa, 16)

Te ir manas mājas. 
Man ir nodrošināta 
iespēja izglītoties 

(Endija, 15)


