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

Cerība ir arī tiem, kam vairāk nekā 
cita nav. /Plutarhs/
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Sazinieties ar mums

Mātes roka, kas 
bezrūpīgi paceļ matu 
šķipsnu no bērna 
pieres, novēl viņam 
tādu maigumu, lai 
tas neizsīktu visas 
dzīves garumā. 
Kristians Bobēns

grasufonds@gmail.com      

Lasiet par mums
www.grasufonds.lv          www.grasilatvija.blogspot.com
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Eduardam ir 12 gadi. Viņš savu apzināto mūžu ir dzīvojis aizbildņu ģimenē, 
bet tagad pusaudža vecumā kļuvis neērtais bērns. Neiederīgs ģimenē, ne-
iederīgs bieži mainītajās skolās, galu galā neiederīgs sabiedrībā. Šis bērns 
kā nevienam nevajadzīga paciņa tiek atvests uz bāriņtiesu. Kaut kur jāie-
vieto...

Kad sociālā darbiniece puikam stāsta, ka viņš turpmāk dzīvos Grašos, tad 
Eduards ir nobijies. Nezināma vieta un nezināmi cilvēki. Tas biedē. Tik ļoti, 
ka viņš mirklī aizmirst ilgstošu nerunāšanu no aizbildņu puses, kādu pļauku 
vai siksnas pērienu un ir gatavs lūgt piedošanu ģimenei, lai atkal tur at-
grieztos. Kā daudzi bērni, arī Eduards domā, ka tikai savas vainas pēc no-
kļuvis Grašos. 

Bērna bezcerības pamatā ir vainas apziņa, sevis noliegšana un mīlestības 
trūkums. Mēs esam gatavi Eduardu uzņemt Grašos, lai liktu saprast, ka viņš 
ir vērtīgs un nekādā ziņā nav vainīgs pie tā, ko savā dzīvē ir pārdzīvojis.

Kā lai šāds bērns no jauna atgūst ticību pieaugušajiem? 

Kā lai viņš notic, ka ģimene ir milzīga vērtība?

Mūsu bērnu ciemata DNS ir ne tikai ģimeniskā vide, skaisti iekārtotās bēr-
nu mājiņas un īpašā attieksme pret katru bērnu, bet arī tas, ka katram no 
viņiem cenšamies atrast viesģimeni, kas vēlētos viņus uzņemt brīvlaikos un 
nedēļas nogalēs. 

Varbūt tieši jūs, mūsu lasītāj, vēlēsieties uzņemt kādu bērnu vai pusaudzi 
savā ģimenē? 

Vadītāja Sandra Stade

3 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 9 .  g a d a  d e c e m b r i s



4G r a š u  b ē r n u  c i e m a t a  a v ī z e  –  2 0 1 9 .  g a d a  d e c e m b r i s

Mani sauc Vineta, un jau kādu laiku 
mēs esam kļuvuši par viesģimeni trīs-
padsmit gadīgajam Sandim. Mēs viņu 
iepazinām iepriekšējā bērnu namā, 
kuru mūsu ģimene kopā ar Siguldas 
katoļu draudzes Bāreņu kalpotāju 
grupu apmeklēja vairāk nekā gadu. 
Mums piedāvāja paņemt kādu bērnu 
Ziemassvētku brīvdienās. Tā kā parasti 
braucu kopā ar saviem 12 gadīgajiem 
dvīņu puikām, tad viņi Sandi jau bija 
iepazinuši. Mēs ar prieku visi atsaucā-
mies šim aicinājumam. 
Sandis ieradās pie mums Ziemassvēt-
ku vakarā. Mums tas bija kā piepildīt 
„Atdariet durvis Kristum…”, vienlaikus 
satraucoši un neparasti, jo nekad neko 
tādu nebijām darījuši. Es pat īsti nezi-
nu, kas bija tas, kas lika man šādi rīko-
ties un spert šo soli, bet zinu, ka Dievs 
uzrunā caur cilvēkiem, un viss notiek 
tā, kā tam acīmredzot ir jānotiek. 
Mani vecāki mācījās Aglonas inter-
nātskolā, viņiem bija grūta bērnība, 
un tāpēc viņi man vienmēr ir rādījuši 
piemēru, ka vajag rūpēties par „ma-
zākiem brāļiem” un veciem ļaudīm. Es 
domāju, ka šīs rūpes esmu pārņēmusi 
no viņiem. 
Tai Ziemassvētku vakarā, kad Sandis 
pārkāpa mūsu mājas slieksni pirmo-
reiz, mani pārsteidza tas, cik droši un 
brīvi viņš uzreiz jutās, mums ar viņu 
bija tik viegli! Jo neviļus biju jau sa-
gatavojusies uz daudz lielākām grū-
tībām. Bija sarunāts, ka Sandim jāat-
griežas bērnu namā Vecgada vakarā, 
bet sapratām, ka arī šo brīdi vēlamies 
baudīt kopā. Atceros, kā viņam sajūs-
mā mirdzēja acis, vērojot svētku salū-
tu! 
Gandrīz katru nedēļas nogali un brīv-
laikus, ka arī lielāko vasaras daļu San-
dis nodzīvoja pie mums. Viņš tika no-
kristīts Bruknā, priesteris Andrejs Me-
diņš ir viņa krusttēvs. Pēc tam gājām 
svētceļojumā uz Aglonu, bet ziemā 
Sandis iemācījās slēpot no kalna. 
Tas ir neiedomājami, cik daudz mīles-
tības un sirsnības ir šajos bērnos! Tā ir 
domāšana, kas pasauli tver daudz dzi-
ļāk un patiesāk. Tas neviļus liek paska-
tīties uz pasauli un lietu kārtību tajā 
no pavisam cita skatupunkta. Un tad 
tu redzi, cik patiesībā maz vajag, lai kā-
dam sagādātu prieku. 

VIESĢIMENES

Taisnība, ka ikdiena ne vienmēr ir sau-
laina un priecīga. Ir brīži, kad tev jā-
mēģina saprast, kāpēc tieši šodien tā 
„nesaprotamā dusma” ir iznākusi lau-
kā un bērns nejūtas labi. Man daudz 
palīdzēja dažādi kursi un apmācības, 
lai varētu izprast, kā šādās situācijās 
rīkoties. 
Es zinu, ka priekšā ir daudz izaicināju-
mu, jo ir iestājies pusaudžu vecums. 
Tad lieku lietā savas runas prasmes un 
izskaidrošanas spējas. Galvenais ir sa-
prast, ka šis bērns vienkārši jāmīl tāds, 
kāds viņš ir. Viņa neviltotais prieks ir 

lielākā dāvana, ko mūsu ģimene ir sa-
ņēmusi.
Šobrīd esam uzņēmuši vēl vienu pus-
audzi no Grašu bērnu ciemata. Ir iznā-
cis tā, ka katrs no maniem dvīņiem ir 
pieķēries savam zēnam. Ir interesanti 
vērot, cik viņiem ir dažādi raksturi un 
temperamenti. Domāju, ka arī zēniem 
šī ciemošanās pieredze ģimenē ir ļoti 
svarīga un ka viņi iegūtās vērtības pa-
ņems sev līdzi tālākajā dzīvē. 
Es noteikti gribētu iedrošināt arī citus 
uzņemt pie sevis ciemos bērnus no 
kādas institūcijas. Ticu, ka mēs kā vies-
ģimene varam sniegt šiem bērniem 
kaut nelielu atbalstu, lai piepildītu sa-
vus nākotnes sapņus. 



5 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 9 .  g a d a  d e c e m b r i s

Brīvdienas ģimenes lokā: 
neaizmirstama pieredze 
Patriks un Elizabete, 5 dēlu vecāki, savā 
ģimenē uzņēma sešpadsmit gadīgo 
Gustavu. 
Brāļi Andrejs (16) un Marks (13) ciemo-
jās pie Kristīnas un Ksavjē, kuriem ir 2 
pieaugušas meitas.
Divpadsmit gadīgā Marija ciemojās 
pie Žana-Marī un Loransas, kuriem ir 
4 bērni.

Pirmā satikšanās 
Mums jau pirmajā dienā bija sajūta, 

ka Marija ir priecīga būt šeit Francijā un 
ciemoties mūsu ģimenē. 

Gustavs pieņēma mūsu ģimenes 
noteikumus, lai gan reizēm ar smaidu 
uzņēma to, kāda disciplīna valda mūsu 
starpā. Mēs jutām, ka jaunietim ir vēlē-
šanās būtu daļai no mūsu ģimenes, un 
tas mums visiem ļāva vieglāk pieņemt 
otras puses reizēm atšķirīgos paradu-
mus. 

Pirmajās dienās jutām, ka zēniem 
liels prieks, bet tanī pašā laikā neliela 
trauksme. Viņiem bija svarīgi atrast kat-
ram savu vietu mūsu ģimenē. 

Vai valoda bija šķērslis? 
Sākotnēji sazināšanās bija izaicinā-

jums, jo Marija nerunāja franciski. Bieži 
lietojām franču – latviešu vārdnīcu vai 
izmantojām Google tulkotāju. Tagad sa-
protam, ka vislabākie valodu skolotāji ir 
paši bērni, kuri spēlējoties apgūst daudz 
vairāk, kā mācoties. Valoda nekad nebi-
ja šķērslis mūsu attiecībām. 

Tā kā zēni neprata nevienu vārdu 
franciski, tad sākumā mums palīdzēja 
angļu valoda un žesti. Ar laiku franču va-
loda arvien vairāk ienāca mūsu saziņā. 

Tā kā Gustavs jau diezgan labi runā 
franciski, tad tikai pirmajā dienā izman-
tojām arī angļu valodu, bet pēc tam sa-

runājāmies tikai franču valodā. 
Aktivitātes, kuras bērniem 
ļāva vieglāk iekļauties 
ģimenē

Marija ar mums kopā piedalījās da-
žādās aktivitātēs, bet šķiet, ka visaktīvāk 
viņa darbojās tieši tajās, kas saistītas ar 
sportu un rokdarbiem. Viņa droši dar-
bojās kopā ar citiem bērniem, labprāt 
piedalījās futbola un ūdens polo spēlēs. 

Galvenā aktivitāte Markam bija 
peldbaseinā, viņš iemācījās peldēt 
pirmajās trīs dienās. Kopīgi devāmies 
izbraucienos ar riteni un jahtu, peldē-
jāmies jūrā, spēlējām kārtis un galda 
futbolu. Tie bija jautri brīži. 

Gustavs vislabprātāk spēlēja galda 
spēles un futbolu kopā ar mūsu dēliem. 
Viņš atzina, ka pirmo reizi mūžā piedalī-
jās mīdiju lasīšanā Normandijas novadā. 
Mūsu dēls Etjēns ir Gustava vienaudzis. 
Mūs pārsteidza tas, ka viņi abi klausās 
vienādu mūziku un skatās vienus un tos 
pašus seriālus internetā. Tas tikai pierā-
da to, ka kultūrai nav robežu. Bija mīļi 
redzēt, kā Gustavs pavada daudz laika 
ar abiem ģimenes vectēviem. Ar vienu 
viņš spēlēja kārtis un frančiem tik tradi-
cionālo petankas spēli, parādot labus 
rezultātus, bet ar otru vienkārši pavadīja 
kopīgu laiku sirsnīgās un par vecuma 
tēmu humora pilnās sarunās.

Izmaiņas bērnos pēc divām 
ciemošanās reizēm 

Andrejs un Marks tagad daudz labāk 
runā franču valodā. Atbraucot otro reizi, 
viņi uzreiz iejutās ģimenes dzīvē, bija 
sajūta, ka viņi ir atgriezušies mājās. Vairs 
nebija jūtama trauksme un kaut kādas 
kaprīzes. Mēs kopā izbaudījām laimīgus 
mirkļus. Andrejs ir kļuvis daudz pārlie-
cinātāks par sevi, viņš vairāk uzticas ci-
tiem, daudz joko un vairs nav tik melan-
holisks kā sākumā. Marks kā vienmēr ir 
ļoti aktīvs, centās visam pievērst lielāku 
uzmanību, bija klausīgs un atsaucīgs. 

Marija kļuvusi daudz pozitīvāka, 
liekas, ka ir laimīga un atplaukusi. Viņa 
daudz labāk saprot franciski, lai gan pati 
vēl neuzdrošinās  daudz runāt. Tā kā ģi-
mene meitenei jau bija pazīstama, tad 
otrā ciemošanās reize visiem bija daudz 
jaukāka. 

Pēdējās ciemošanās noslēgumā 
Gustavs ir daudz atklātāks, labprāt ar 
mums sarunājas, bija smaidīgs un bieži 
uzņēmās iniciatīvu kādai darbībai, pie-
dāvāja savu palīdzību virtuvē. 

Katru gadu daudzi mūsu bērni dodas ciemos pie viesģimenēm gan Latvijā, 
gan ārvalstīs. Mūsuprāt, tā bērniem ir lieliska iespēja pavadīt jaukas brīvdienas 
un apgūt kaut ko jaunu. Viņiem tiek dota iespēja dzīvot ģimeniskā vidē, vērot 
attiecības vecāku un bērnu vidū. Mums ir prieks, ja bērnam ar ģimeni veidojas 
emocionāla piesaiste un šīs attiecības ir ilgstošas. 
Latvijas likumdošanā ir noteikts, ka viesģimene ir laulātie vai persona, kas 
kontaktējas vai uz laiku uzņem savā dzīvesvietā aprūpes iestādē ievietotu bērnu. 
Labklājības ministrijas mājas lapā ir izskaidrota kārtība, kādā tiek piešķirts 
viesģimenes statuss.
Mēs aicinām ģimenes apspriest savā lokā iespēju uzņemt kādu bērnu vai pusaudzi 
un sazināties ar mums. Jums būs iespēja kādam no viņiem dāvāt savu mīlestību 
un saņemt pretī tikpat daudz, ja ne vēl vairāk. Kļūstiet par viesģimeni!

Gustavs ar viesģimeni 

Marija

Andrejs un Marks
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LIECĪBA
Roberts, 
pašnodarbinātais būvinženieris un būvnieks 
Robertam ir 31 gads. Roberts Grašos tika ievietots 6 gadu vecumā. 
Viņš bija jaunākais no 6 zēniem, kuri bija zaudējuši savu tēvu. Ar la-
biem rezultātiem pabeidzis mācības Lauksaimniecības universitātē, 
iegūstot būvinženiera diplomu, Roberts šobrīd ir pašnodarbinātais, 
kurš nodarbojas ar iekštelpu remontu. 

Roberts ar savu ģimeni 

Grašu bērnu ciemats: Kas tevi 
visvairāk saista būvniecības 
profesijā? 

Vairāki mani brāļi jau strādāja 
celtniecībā un, kad biju sasniedzis 
16 gadu vecumu, tad bieži nedēļas 
nogalēs braucu viņiem palīgā. 
Šis darbs man patika, bet, tā kā 
es gribēju izveidot pats savu 
uzņēmumu, tad bija jāmācās. Nolēmu 
kļūt par būvinženieri, lai pārzinātu 
visas celtniecības jomas. Brīvlaikos 
ciemojoties viesģimenē Francijā, biju 
labi apguvis franču sarunvalodu. Tas 
man ļāva iziet studiju noslēguma 
praksi Francijā Leon Grosse 
uzņēmumā (informācijai – šī ir viena 
no lielākajām būvniecības fi rmām 
Francijā ar gandrīz 3000 darbinieku). 
Prakses noslēgumā man apsolīja slēgt 
darba līgumu pēc diploma iegūšanas 
Latvijā. Tas mani motivēja iegūt pēc 
iespējas labākus rezultātus mācībās. 
Pēc tam es 2 gadus nostrādāju Leon 
Grosse uzņēmumā Parīzē. Šajā laikā 
es iepazinos ar argentīnieti Noeliju, 
kura Parīzē mācījās par iekštelpu 
dekoratori. Pēc kāda laika es devos 
viņai līdzi uz Argentīnu un tur mēs 
abi apprecējāmies. 

Grašu bērnu ciemats:  Vai savas 
ģimenes veidošana tev liekas 
svarīga?

Vēl esot pavisam mazam, es zināju, 
ka apprecēšos, man būs ģimene 
un bērni. Tagad mums ar Noeliju ir 
meitiņa Justīna, kurai ir 3 gadi un kura 
runā franču un spāņu valodās. 

Grašu bērnu ciemats: Kādēļ tu 
izvēlējies būt par pašnodarbināto? 

Jā, šobrīd man ir pašnodarbinātā 
statuss, bet tuvāko 5 gadu laikā 
vēlētos izveidot savu būvniecības 
uzņēmumu, pieņemt darbā vairākus 
darbiniekus, koordinēt viņu darbu. 
Gūt peļņu savam uzņēmumam, 
nevis strādāt kāda cita labā, ir 
vērtīgi un stimulējoši, tas manī rada 
adrenalīnu. Es visbiežāk darbojos 
ar dzīvokļu iekštelpu remontēšanu, 
veidoju sienas, krāsoju, lieku fl īzes, 
dažādus grīdas segumus. Iegūtās 

zināšanas man ļauj sadarboties ar 
arhitektiem, ieteikt dažādas lietas 
klientiem, saprast, ko un kā darīt gan 
celtniecības ziņā, gan būvniecības 
likumdošanā. Lai izveidotu savu 
uzņēmumu, kopā ar Noeliju 
domājam apvienot savas zināšanas 
celtniecībā un iekštelpu dekorēšanā. 
Stipra ģimene var būt arī spēcīga 
komanda. 

Jau 10 gados Robertam bija doma 
kļūt par galdnieku vai celtnieku

Roberts labi pārzina iekštelpu 
dažādos remonta posmus 
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ĪSUMĀ
Bērnu mājiņas iegūst jaunu 
izskatu
Šajā vasarā vēl 2 bērnu mājiņas iegu-
va jaunu izskatu. 1997. gadā renovētai 
“Ozoliņu” un 2001. gadā celtajai “Kļavu” 
mājai tika mainīti jumti un notekcauru-
les, no jauna siltināta un krāsota fasāde. 
Pateicoties ziedotājiem, kas atbalstīja 
šos projektus, mājiņu apsildīšanai iz-
mantotā zemes siltuma sistēma var 
darboties daudz efektīvāk, jo ir mazāks 
siltuma zudums. Kopējie renovācijas 
darbi sastāda 37,500 €.

Projekts 2020. gadam – 
pusaudžu aktivitāšu un 
atpūtas ēkas celtniecība un 
iekārtošana 
Šis projekts mērķis ir ļaut pusaudžiem 
lietderīgi un interesanti pavadīt savu 
brīvo laiku. Šobrīd arhitektu birojs ir 
uzsācis 150 m2 ēkas projektēšanu. Jau-
niešu atpūtas mājas atradīsies netālu 
no bērnu dzīvojamām mājiņām, tajā 
būs neliela sporta telpa ar trenažieriem, 
mūzikas telpa ar skaņas izolāciju bungu 
un ģitāras spēlei, kā arī liela daudzfunk-
cionāla telpa dažādu aktivitāšu organi-
zēšanai – fi lmas, sarunu vakari, svētki, 
teātris, koncerts. Kopējais projekta bu-
džets sastāda 120,000 €.

Mākslas terapija 
Radīšanas process ir īsts pārbaudījums. 
Lepnums par sevis radīto darbu ceļ bēr-
na pašapziņu un, kas zina, dod ideju nā-
kotnes profesijas izvēlē. 
Arvien biežāk pie mums ciemojas cilvē-
ki, kuri piedāvā organizēt dažādas akti-
vitātes. Divus mēnešus pie mums atkal 
bija franču keramiķe Veronika, kura šajā 
gadā bērnus iepazīstināja ar jaunām 
tehnikām, viņa mums atveda dāvanu – 
elektrisko māla apdedzināšanas krāsni-

ņu. Tas ļāva radīt dažādus darbus – dzīv-
niekus, zivis, šķīvjus, fl īzītes, sirdis – kuri 
vēlāk kļūs par sienas dekoru kādā no 
bērnu mājiņām. Veronika stāsta, ka ap-
brīno bērnu iztēli un radošo garu, viņu 
acis spīd no laimes un prieka. 
Nu jau par tradīciju kļuvusi kāda Fran-
cijas institūta Latvijā radošo darbnīcu 
organizēšana Grašos. Šogad pie mums 
nedēļas garumā ciemojās mākslinieks 
Silvērs (Silvère Jarroson). Viņš strādā ļoti 
interesantā un savdabīgā tehnikā. Uz 
audekla tiek izlietas dažādas akrila krā-
sas. Kustinot audekla rāmi dažādos vir-
zienos, krāsa plūst uz visām pusēm un 
veido interesantas bildes.
Kopā ar mākslinieku tika nolemts rado-
šās darbnīcas organizēt pļavā, lai krā-
sām būtu, kur plūst.
Šī nodarbe aizrāva arī pašus lielākos. Ta-
gad katra bērna istabu rotā paša veido-
ta glezna.
Pateicoties organizācijām GIVE, Bēr-
nu rīts un Sveču istabai, mums ir bijusi 
iespēja izvedot savu sajūtu taku, ap-
gūt bērnu jogas vingrojumus, gatavot 
pašiem savas lelles un sveces, doties 
Tarzāna piedzīvojumu takās. Tā kā šīs 
nodarbes ir ļoti daudzpusīgas, tad tajās 
labprāt iesaistās ne tikai jaunākie bērni, 
bet arī pusaudži. 

Nodarbības ar franču 
psihologu, osteopātu un 
homeopātu
Jau iepriekš esam stāstījuši, cik lielu uz-
manību pievēršam dažādu speciālistu 
piesaistei. Ar bērniem ikdienā strādā 
Latvijas psihologs, bet 2 reizes gadā ar 
viņiem tiekas speciālists no Francijas. 
Jau otro gadu bērnus novēro osteopāts 
un homeopāte. Viņi atzīt, ka strādāt ir 
daudz vieglāk, jo šo gadu laikā bērni 
ir viņus iepazinuši, uzticas un atzīst, ka 
tas dara viņiem labu gan fi ziskā, gan 
psiholoģiskā ziņā. Ir svarīgi apzināties, 
ka bērnu iekšējās dusmas un trauksme 
mazinās ar katru reizi. 

Jauns mikroautobuss 
Pateicoties ziedotājiem, šajā gadā bija 
iespēja iegādāties jaunu 8-vietīgu mik-
roautobusu, kurš ikdienā tiek lietots gan 
jaunāko bērnu vešanai uz bērnudārzu, 
gan dažādu pulciņu apmeklēšanai. Šo-
gad vairāki audzēkņi divas reizes nedēļā 
trenējas brīvajās cīņās 30 km attālumā 
no bērnu ciemata. 

Latvijas Valsts prezidenta 
Raimonda Vējoņa vizīte 
Grašos 
Mēs bijām ļoti lepni savās mājās uzņemt 
Latvijas Valsts prezidentu. Lai arī bērni 
sākotnēji bija samulsuši un sakautrēju-
šies, viņi uzdeva dažādus jautājumus, 
stāstīja par savu ikdienu Grašos, par to, 
ko vēlētos sasniegt. Tagad katrs savā 
istabā pie sienas pielicis bildi ar prezi-
dentu.

Priecīgs notikums
Mūsu bijušajai 
audzēknei Sa-
nitai, kura dzīvo 
Anglijā, piedzi-
mis otrais dēls. 
Sebastjens pa-
saulē nāca 5. au-
gustā. 



   Atbalstiet Grašu bērnu ciematu!

Jūs varat....

... kļūt par viesģimeni vai Grašu bērnu ciemata 
draugu, apciemojot bērnus brīvdienās, kopīgi 
pavadot laiku un daloties pieredzē.

... iepazīstināt bērnus ar savu talantu mūzikā, 
mākslā, gastronomijā, sportā, dejā, fotografēšanā 
un iemācīt viņiem dažādas iemaņas.

... palīdzēt organizēt bērnu ekskursijas.

... kļūt par mentoru kādam no vecākajiem 
jauniešiem, kuri vēl tikai meklē savu dzīves ceļu.

... bērniem dot iespēju piedalīties kādā radošā vai 
kristīgā nometnē.

... ziedot bērnu ciematam nepieciešamas lietas.

... ziedot naudas līdzekļus.

Ziedojumu konts:
Saņēmējs:
Nodibinājums „Fonds Grašu bērnu 
ciemats”
Reģistrācijas Nr. 40003270213
Adrese: Grašu pils, Cesvaines pagasts, 
Cesvaines novads, LV 4871

Banka:
Luminor Bank AS
NDEALV2X
LV37NDEA0000080021588

Fonds „Grašu bērnu ciemats” ir 
sabiedriskā labuma organizācija 
(FM lēmums Nr. 196)

Sazinieties ar mums e-pastā: 
grasufonds@gmail.com


