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Grašu bērnu 
ciemata AVĪZE

2016./2017. gads

“..patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.” 
(no Mt. 25:40)
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Pieaugušajam bērnu priekšā ir liela atbildība, ir jāspēj dot 
droša un mīloša vide, jāveicina viņu patstāvība. Mums 
jāpalīdz veidot personība, kas ir pārliecināta par savām 
spējām. 
Veicot audzināšanas darbu, nekad nepamet doma, cik 
svarīgi ir laicīgi pamanīt to, kā katrs bērns jūtas. Mūsu 
uzdevums ir būt klāt, kad viņam tas ir visvairāk nepiecie-
šams. Vārdi no viņu mutes ne vienmēr nāk viegli. Bērni ir 
iemācījušies klusēt, jo jau bērnībā sapratuši, ka uzticēties 
var būt bīstami. 
Tādēļ šajā vasarā piedāvājām radošās darbnīcas, kas 
mums pieaugušajiem atklāja tik daudz jauna par bēr-
niem.
Varbūt esat dzirdējuši stāstu par kādu mākslinieku, kas 
greba Jēzus silīti. Pie viņa pienāca bērns un prasīja: Kā tu 
zināji, ka Jēzus ir paslēpies šajā koka gabalā?
Šis bērna nevainīgais un tiešais jautājums parāda to, cik 
daudz viņos ir iztēles un radošuma. 
Redzot foto darbnīcas laikā uzņemtās bildes, mēs varam 
tikai minēt, ko bērns tajās vēlējies pateikt. Katrai bildei ir 
divi stāsti, viens šaipus objektīvam, otrs aiz tā. Vai jaunais 
fotogrāfs, veidojot bildi, ko redzam uz avīzes vāka, redzē-
ja vienkārši mazu zēnu ar viņa mīļāko rotaļlietu? Vai zēns, 
kurš tur rokā milzīgo bumbu, tai pieķēries kā glābšanas 
riņķim? Vai viņš sauc pēc palīdzības kādu, kurš nav iekļu-
vis kadrā? Vai tomēr viņa acīs ir pārliecība, ka esmu stiprs 
un pats ar visu tikšu galā. 
Ir svarīgi, lai bērns un jaunietis iemācītos par sevi pastāstīt 
ko labu un pozitīvu. Ja mēs dosim bērnam iespēju izteikt 
savus pārdzīvojumus un dusmas, ja mēs būsim pret viņu 
empātiski un mēģināsim iejusties viņa situācijā, tad veido-
sies pārliecināta personība. Reizēm tas izdodas īsā laikā, 
bet ir situācijas, kad jāpaiet vairākiem gadiem.
Šajā vasarā bērnu ciemata darbiniekiem bija iespēja sa-
tikties ar bijušajiem jauniešiem, kuru vecums ir no 25 līdz 
30 gadiem un kuri uzsākuši patstāvīgu dzīvi. Droši vien, ka 
visinteresantāk bija kolēģiem, kas pie mums strādā tikai 
dažus gadus. Šī tikšanās bija visīstākais pierādījums tam, 
ka grūtajam ikdienas darbam noteikti ir rezultāts. Jaunie-
ši ar smiekliem atcerējās bērnībā darītās palaidnības, bet 
mums pieaugušajiem vairāk prātā bija tās situācijas, kad 
viņi savulaik nebija vēlējušies mācīties, daži bija rīkojušies 
bīstami un bezatbildīgi. Ir laba sajūta, uzzinot, ka kāds 
atradis darbu, kāds uzņēmies atbil-
dību un apprecējies, bet vēl kāds ta-
gad pats audzina savus bērnus.
Mēs ar viņiem lepojamies!

Sandra Stade,
vadītāja



Radošās darbnīcas

Foto darbnīca kopā ar Žanu Mišelu Tirionu 
(Jean Michel Thirion)
Grašu bērnu ciemats: Ar ko jūs varējāt bērnus piesaistīt foto-
grafēšanai?

Žans Mišels: Katru dienu iedevu viņiem atšķirīgu tēmu – pašport-
rets, uz ceļa sastapto cilvēku bildēšana, mode, kāzas, profesijas, 
krāsas, dažādu stilu meklēšana, foto pastaiga, kuras laikā ik pēc 
100 soļiem katrs varēja bildēt to, ko īpašu saredzēja konkrētajā 
vietā. 

Grašu bērnu ciemats: Cik nopietni, jūsuprāt, bērni projektā ie-
saistījās?

Žans Mišels: Katram bija iespēja darboties tik daudz, cik viņu tas 
interesēja. Kāds skatījās pa gabalu, bet kāds centās iegūt pēc ie-
spējas vairāk informācijas un tūlīt vēlējās ķerties pie spoguļkame-
rām. Uzdevums nebija kaut ko uzspiest, bet darboties ar tiem, kas 
to tiešām vēlējās. Bērni no jauna atklāja savas mājas, darbiniekus, 
kas šeit strādā, dabu un emocijas. Fotoaparāts viņu rokās kļuva 
par izteiksmes līdzekli.

Grašu bērnu ciemats: Vai ir kāds interesants atgadījums, ko 
pastāstīt?

Žans Mišels: Katra nofotografētā bilde ir īpašs stāsts. Kādā sa-
kāmvārdā teikts: viens attēls ir 1000 vārdu vērts. Projekta laikā 
tika sabildētas vairāk kā tūkstoš bildes. Tas nozīmē, ka mēs ar tām 
varētu uzrakstīt veselu grāmatu. Esmu priecīgs, jo zinu, ka kādam 
no šiem bērniem arī turpmāk gribēsies uz pasauli skatīties caur 
kameras aci.

Jau vairākus gadus organizējam dažādas radošās darbnīcas, piesaistot 
gan bērnu literatūras rakstniekus, gan māksliniekus. Ikdienā jaunie-
šiem ir iespēja apmeklēt gan improvizācijas teātra nodarbības, gan 
mūzikas un mākslas skolu. Iegūtais rezultāts mums ļauj ieraudzīt bēr-
nus pilnīgi citā gaismā.

2016. gada vasarā bērniem un jauniešiem piedāvājām 2 radošās darb-
nīcas – vienu, kas saistīta ar fotografēšanu, otra ar zīmēšanu. Tas at-
tīsta ne tikai bērnu radošumu, bet arī mums dod iespēju bērnos atklāt 
kādu jaunu dzirksti. Bērni ļoti bieži ir piedzīvojuši dažādus pāri darīju-
mus un nespēj vārdos noformulēt to, kā jūtas. Fotogrāfi ja vai zīmē-
jums var pateikt ļoti daudz par to, kas notiek viņu sirdīs un prātā. 

Pateicoties kopīgam projektam ar Francijas institūtu Rīgā, vasaras bei-
gās Grašos ieradās franču fotogrāfs Žans Mišels Tirions (Jean Michel 
Thirion). Mums pašiem izdevās piesaistīt franču mākslinieci Aleksandru 
de Prinsaku (Alexandra de Prinsac). Viņi dalījās savā pieredzē un iemā-
cīja bērniem daudz ko jaunu.

Viņu stāstītais liek saprast, ka nevajag daudz, lai bērns atklātos. Viņos 
ir neaprakstāma emociju gamma. Būtu žēl to neredzēt un nesajust. 

Šajā avīzē lielāko daļu fotogrāfi ju uzņēmuši mūsu bērni radošās foto 
darbnīcas laikā. Mēs ar lepnumu tās vēlamies parādīt arī jums.

atklāj bērnu apslēptos talantus

1993
Grašu pils atjaunošana, 
lai tajā ierīkotu bērnu 

ciematu

1995
Ofi ciāla bērnu ciemata 

atklāšana

1998
Grašos mājvietu raduši 30 
sociālu nelabvēlīgu ģimeņu 

bērni no visas Latvijas

2003
Grašos ierīkota ferma, kurā 

šobrīd ir 150 aitas
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atklāj bērnu apslēptos talantus
kopā ar mākslinieci Aleksandru de Prinsaku (Alexandra de Prinsac)

Grašu bērnu ciemats: Kā jūs piesaistījāt bērnus 
zīmēšanai?

Aleksandra: Sākotnēji piedāvāju bērniem portretu 
skices, bet tālāk viņi paši veidoja bildes, parādot savu 
skatījumu uz lietām. Iedotais paraugs nebija traucēk-
lis viņu radošumam, kurš brīžiem gāja pāri visām ro-
bežām. 

Grašu bērnu ciemats: Ko jūs domājat par bērnu 
radošajām spējām?

Aleksandra: Ar otas starpniecību bērni vēlas mums 
pateikt ļoti daudz. Mani brīžiem pārsteidza viņu pie-
eja zīmēšanai un krāsām. To vislabāk pamanīt ēnās 
un reljefā. Daži bērni izspieda krāsas tūbiņu tieši uz 
gleznas un tālāk darbu veidoja ar rokām. Bērnus ne-
baida baltais audekls. Viņi tam nekavējoties piešķir 
krāsu un gaismu. 

Grašu bērnu ciemats: Vai pamanījāt kādā bērnā 
īpašu talantu?

Aleksandra: Jā, protams. Dažiem bērniem ir īpašas 
dotības. Kāds ir radošs, bet vēl kāds ļoti rūpīgs. Kat-
ram ir sava pieeja, bet visiem ir vēlme kaut ko radīt 
un šādā veidā paust savu iztēli.

2006
Grašu bērnu ciematā tiek 

uzņemti bērni ar speciālām 
vajadzībām

2009
Ekonomiskās krīzes rezultātā 

uz laiku tiek slēgta viena 
bērnu dzīvojamā mājiņa

2012
Sandra Stade kļūst par 
bērnu ciemata vadītāju

2015
Grašu bērnu ciemats svin 

20 gadu jubileju
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Lai visi dzīvotu 
laimīgi un 
saticīgi! 

(Rūdolfs, 12)

LINDA (28)

Liecības Katrā avīzē vēlamies iepazīstināt lasītājus ar kādu liecību par Grašu 
bērnu ciemata bijušajiem audzēkņiem. Mēs ar viņiem lepojamies.

Linda Grašos ieradās 10 gadu vecu-
mā un dzīvoja šeit līdz savai pilngadī-
bai. Pēc vidējās izglītības iegūšanas, 
Linda nolēma doties uz Franciju, lai 
iegūtu viesmīļa profesiju. Pēc divu 
gadu mācībām diploms bija kaba-
tā. Atlika izvēlēties, kurā valstī sākt 
strādāt. Lai gan Lindai Latvija vien-
mēr būs viņas mājas, jauniete tomēr 
meta izaicinājumu un izlēma palikt 
Francijā. 
Jau vairākus gadus Linda strādā uz-
ņēmumā, kas apkalpo augstas kla-
ses restorānus uz Sēnas upes kuģī-
šiem Parīzē.

Intervija
Grašu bērnu ciemats: Tu esi lat-
viete, bet izvēlējies mācīties un strā-
dāt Francijā. Vai tu esi apmierināta 
par savu izvēli? 

Linda: Parīzes dzīves ritms man pa-
tīk, bet, protams, reizēm skumstu 
pēc mājām. Esmu pieradusi pie sa-
vas dzīves Francijā un saucu šo pilsē-
tu par savām otrajām mājām. Esmu 
pieņēmusi franču kultūru. Savu dzīvi 
veidoju šeit. 

Grašu bērnu ciemats: Cik sen jau 
tu strādā uz Sēnas kuģīšiem un kas 
tieši ietilpst tavos pienākumos? 

Linda: Šajā uzņēmumā strādāju jau 
ceturto gadu. Es apkalpoju kuģīša 
klientus, kamēr viņi pavada savu lai-
ku mūsu restorānā. Es viņiem iesaku 
ēdienkarti, piedāvāju dažādus vīnus, 
reizēm pastāstu par Sēnas krastos 
redzamajiem kultūras pieminekļiem. 
Es varu būt laimīga, strādājot darbu 
šādā īpašā vietā. Ar darba kolēģiem 
esam vienota un dinamiska koman-
da. 

Grašu bērnu ciemats: Tu runā 
gan latviešu, gan krievu valodā? Vai 
gadās, ka tev tās jāizmanto savā 
darbā? 

Linda: Strādājot uz kuģīšiem, dar-
biniekiem ir jāprot vairākas sveš-
valodas. Tas gan ir reti, bet man ir 
uzticēts apkalpot viesus no Latvijas. 
Cilvēki ir priecīgi par iespēju sarunā-
ties savā dzimtajā valodā. Viņi parasti 
izmanto šo situāciju, lai noskaidrotu 
dažādu informāciju, kas var būt liet-

derīga ceļojuma laikā. Gandrīz katru 
nedēļu man ir jāapkalpo krieviski ru-
nājoši klienti, jo tādu Parīzē ir daudz 
vairāk. 

Grašu bērnu ciemats: Kādi ir ta-
vas nākotnes plāni? 

Linda: Man ļoti patīk tas, ko daru. 
Man ir interesants un daudzveidīgs 
darbs, man ir iespēja kontaktēties 
ar dažādiem cilvēkiem. Apkalpojot 
viesus, esmu lepna pārstāvēt savu 
uzņēmumu. Mans mērķis ir kāpt pa 
karjeras kāpnēm un ieņemt kādu at-
bildīgu amatu. Tuvākajā laikā vēlētos 
kļūt par zāles pārzine un vadīt darbi-
nieku komandu. 

Grašu bērnu ciemats: Mēs prie-
cājamies par tavu entuziasmu un 
vēlmi apgūt jaunas iemaņas. Tava 
profesionālā izaugsme ir piemērs un 
iedrošinājums mūsu jauniešiem sas-
niegt kaut ko līdzīgu. Lai tev veicas! 
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Pirms gada uzņemtajiem 3 brāļiem un 
māsai nu pievienojusies ar pati jaunā-

kā māsiņa. Visa ģimene beidzot ir kopā. 
Katram jāatrod sava vieta, jāmācās vei-
dot savstarpējās attiecības. Bērni ir prie-
cīgi, ka katru mēnesi pie viņiem ciemojas 
vecmamma, kura vēl pirms gada bija ne-
apmierināta, ka bērni atrodas tik tālu no 
viņas dzīves vietas. Šobrīd vecmamma 
stāsta, ka no sirds izbauda skaisto Grašu 
apkārtni un priecājas par bērnu izaugsmi. 

Rudens sākumā mums pievienojušies 
4 vienas ģimenes bērni. Centīsimies 

būt viņiem blakus un palīdzēt, cik tas ilgi 
būs nepieciešams, lai dotu iespēju mam-
mai sakārtot savu dzīvi. 

Šajā gadā viens no mazajiem bērniem 
ir atradis audžuģimeni, kas par viņu 

rūpējas un dod ģimenes siltumu. Viens no 
pilngadīgajiem jauniešiem ir uzsācis pat-
stāvīgu dzīvi. Mēs zinām, ka tas nav viegli, 
jo pēkšņi iegūtā brīvība ir tik vilinoša, bet 
tai pašā laikā uzliek tik daudz pienākumu 
un atbildības. 

[7]

Īsumā
>

>

> Turpinās ceturtās mājiņas celtniecība. 
Lai gan remontdarbi nedaudz aizkavē-

jās, rudens beigās svinējām Spāru svēt-
kus. Tas ziemā ļaus veikt iekšdarbus un 
ierīkot visas nepieciešamās komunikāci-
jas. Plānojam pabeigt mājiņas būvniecību 
2017. gada rudenī.

Lai nosvinētu savas pastāvēšanas 20 gadus, devāmies kopīgā iz-
braucienā un izbaudījām kopīgo laiku gan sarunām, gan atpūtai, 

gan jaukiem tikšanās brīžiem ar mūsu bijušajiem audzēkņiem, kuri nu 
jau ir pieauguši jauni cilvēki. Mēs esam par viņiem ļoti lepni.

Tuvākā pusgada laikā 3 no mūsu 
bijušajiem audzēkņiem gaida 

ģimenes pieaugumu. Jutāmies sa-
viļņoti, redzot, ar kādu lepnumu 
Roberts un Edgars paziņoja, ka kļūs 
par tēviem. Edgars arī šajā rudenī 
apprecējās, tādā veidā parādot, ka 
ir pieaudzis un gatavs uzņemties at-
bildību. Savās domās esam kopā ar 
Silviju, kura arī gaida mazuli. Esam 
saskaitījuši, ka mūsu bijušajiem au-
dzēkņiem jau kopā ir 15 bērni.

Savās lūgšanās esam 
kopā ar bijušo audzēk-

ni Sigitu, kura traģiski gāja 
bojā Visu Svēto dienā. 
Diemžēl pirms gada uzzi-
nājām arī par sava kād-
reizējā jaunieša Rodiona 
nāvi, karojot Ukrainā. 

>

>

>

>
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