Grašu bērnu
ciemata

2020./2021. gads

AVĪZE

„..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/

Nodibinājums
„Fonds Grašu bērnu ciemats”
Radošās keramikas
darbnīcas

Einārs – stabilitāte darbā un
personīgajā dzīvē

Īpašais gads
COVID-19 zīmē
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Neierasts gads
Kad 2020. gada 12. februārī lidmašīna nosēžas Rīgas lidostā, tad franču keramiķe Veronika ar savu vīru Klodu nemaz nevar iedomāties, ka plānotās
divu mēnešu radošās darbnīcas ievilksies garumā COVID-19 pandēmijas
dēļ.
Dažas dienas pirms viņu plānotās prom braukšanas Latvija noslēdza savas
robežas, un abiem bija jāpaliek Grašos vēl vienu mēnesi. Tieši šajā laikā radās ideja nākamajā ziemā turpināt projektu, kas būtu daudz garāks un piepildītāks ar dažāda veida aktivitātēm.
Veronika un Klods pasauli caurredz īpaši jūtīgi. Viņi ātri izprot bērnu galvenās rakstura iezīmes, katra talantus un ievainojumus. Tā radās ideja paplašināt jau iesākto projektu. Viņi ir priecīgi, ka jauniešu aktivitāšu mājas
celtniecības jau ir tapšanas stadijā. Tad dos daudz vairāk iespēju palīdzēt
šiem bērniem.
Iepazīstināsim jūs ar viņu novērojumiem par pavadīto laiku Grašos, lai saprastu, cik ļoti svarīga šī terapija ir mūsu bērniem, kuri vēl tikai meklē ceļu,
lai atgūtu savu iekšējo brīvību.
Sadaļā “Liecības” šoreiz sarunāsimies ar Eināru, kurš jau no mazotnes bija
īpašs zēns ar labu humora izjūtu un
interesi par pasaulē notiekošo. Viņš
regulāri nāca mūsu birojā lasīt avīzes.
Kurš gan vēl varētu teikt, ka bērniem
neinteresē tas, kas notiek mums apkārt?

Inese Švekle, valdes locekle

Dzīve ir kā braukšana ar velosipēdu.
Noturot līdzsvaru,
Tev ir jāvirzās uz priekšu.

Paldies, ka atbalstāt mūs un
ļaujat bērniem dāvāt labāku
pasauli.

Teksts: Sandra Stade un
Kristofs Aleksandrs

Alberts Einšteins

Kalvja (14) zīmējums.

Sazinieties ar mums
grasufonds@gmail.com

Lasiet par mums
www.grasufonds.lv

www.grasilatvija.blogspot.com
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pārveidot notikumu gaitu un atjaunot
saikni ar savu laimes spēju.

RADOŠĀS DARBNĪCAS

Keramika izceļ rakstura
mozaīku

No 2017. gada pie mums vairākas reizes ciemojās franču keramiķe
Veronika ar savu vīru. Viņi organizēja
keramikas radošās darbnīcas.
Radošā izpausme ir daudz spēcīgāka
pašapliecināšanās un dziedināšanas
process nekā verbālā valoda. Uzzināsim, kā tas ļauj piekļūt dziļumiem sevī
un nomāktajām emocijām, izteikt tās
sublimētā formā un dziedēt.

Kad radošums aizved līdz
uzplaukumam
Lai varētu notikt keramikas darbnīcas,
Grašu pils galvenajā mājā tika iekārtota
speciāla telpa nodarbībām. Tajā bērni strādāja nelielās grupiņās, lai būtu
vieglāk koncentrēties darbam, ieklausīties dotajos uzdevumos, kurus bieži
vien bija jāizpilda precīzi un diezgan
īsā laika posmā.
Lai arī sākotnēji Veronika un Klods uzlika stingru “keramikas rāmi”, bērnu
radošumam nebija robežu. Bērni uz
nodarbībām nāca ar lielu prieku un
enerģiju.
Radošajā procesā ir uzdrīkstēšanās un
prieks: jāuzdrošinās pārveidot iedoto
materiālu un mainīt reizēm tik pierastās lietas. Bērni šajā procesā jutās apmierināti un laimīgi.
Keramikas radīšanā nepieciešama koncentrēšanās un miers. Ja kāds no bērniem palika nepacietīgs, tad vienmēr
varēja izlīdzēt ar citu radošo aktivitāti.
Pērles, izšūšana, kolāža vai krāsošana
interesē jaunākos bērnus. Pusaudži
labprāt izvēlējās gleznošanu uz auduma. Vecākie jaunieši ne vienmēr vēlējās piedalīties radošajās darbnīcās. Lai
viņiem dotu vairāk laika, organizējām
picu vakaru, kurā pusaudži paši veidoja
un gatavojas savas picas. Tā savā ziņā
arī bija radoša darbošanās, kas kādu
pēc tam ieinteresēja piedalīties arī keramikā.

Paliekoša liecība
“Radošo darbnīcu laikā es redzu, ar
kādu uzmanību bērni darbojas. Ar laiku
viņos ienāk prieks,” liecina Veronika.
Katram bērnam ir izveidota viņa keramikas nodarbību klade, kurā ir informācija par aktivitātēm, kādās bērns
piedalījies. Ir jauki redzēt, ar kādu prie-

ku bērni ik pa laikam pārskata savu kladi. Lai dziedinātu bērna sāpes, ir jādod
sajūta, ka bērns ir izdarījis kaut ko labu
un viņš ir kļuvis vērtīgs.
Bērna satikšanās ar prieku ir liels notikums. Tā klātbūtne radīšanas procesā
ir daļa no terapijas. Kad rokas darbojas
ar mālu, kad pirksti zīmē vai veido, kad
smadzenes atbrīvojas no stereotipiem,

tad cilvēka iekšējā pasaule pārveidojas.
Šī evolūcija virzās uz sava veida paroksismu, reiboni jaunās atrastās brīvības
priekšā, un tas rada prieku. Tam, vai
prieks ir iekšējas pārvērtības cēlonis vai
tikai tā sekas, galu galā nav nozīmes,
jo bērns tagad zina, kur to meklēt. Izveidojot kaut ko skaistu no bezveidīga
māla, bērni atgūst pārliecību par spēju
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Pozitīvs, apdāvināts, strādīgs, priecīgs
... Mākslinieciskā darbība atklāj bērnu
raksturu ar aspektiem, kas bieži vien ir
negaidīti.
S. ir 9 gadi, ir ļoti precīza un labprāt darbojas. Šī meitene ir ļoti pozitīva, priecīga un mīļa. Viņa pilnībā ir darbībā,
ļoti prātīga, bet tai pat laikā darbojas
enerģiski. Meitene ir radoša un ar lielu
māksliniecisku izjūtu. Viņa gaumīgi izvēlas krāsas, tas viņā ir iedzimts. Meitene ir ļoti precīza, reizēm izvēlas grūtāko
risinājumu.
Mazā V. Ir pārsteidzoša savam 5 gadu
vecumam. Viņa ir centīga un rūpīga.
Man vairākkārt izdevās vērot viņas pārdzīvojumus, kuru laikā viņa spītīgi palika pie tā, ka darbs jāizdara līdz galam.
Viņai daudz palīdz izglītošana un dažādas prasmes.
D. ir 6 gadi, viņam ir spēcīgs raksturs,
bet viņš allaž ir pozitīvs. Centīgs, ļoti izveicīgs un darbojas praktiski patstāvīgi
ar visu, ko ir uzsācis. Radošs, darbīgs,
ātrs un izlēmīgs.
Desmitgadīgie dvīņi: A. darbojas ātri,
M. nepieciešams laiks, viņš vēro un seko
savam brālim. Uzmanīgi un aizrautīgi
visā, ko viņi dara, tas palīdz vadīt viņu
enerģiju un dod dzīves gudrību.
L. ir 17 gadi un viņas māsai I. 15 gadi,
neviena no māsām nav īpaši izveicīgas
vai radošas, bet viņām patīk piedalīties
nodarbībās un parūpēties par jaunākajiem bērniem.
M. ir 10 gadi. Viņš ir radošs, rūpīgs un
neatlaidīgs, vajadzības gadījumā viņš
prot nomierināt savus jaunākos brāļus.
Kautrīgs, ar nopietnu skatienu, viņš reizēm smaida, bet nekad nesmejas. Viņš
ir izveicīgs un nodarbības ir vieta, kur
viņš var savā veidā izteikties.
N. ir 14 gadi, patiešām ļoti talantīgs,
100% radošs, izveicīgs un patstāvīgs.
Viņā ir iedzimta krāsu un harmonijas
izjūta. Neatlaidīgs un pieaudzis savam
vecumam. Viņam ir liela vērtību izjūta,
respekts un vēlme parūpēties par apkārtējiem. Viņš neatļaujas ne pasmaidīt, ne smieties.
D. ir 13 gadi. Viņš ir ļoti apdāvināts,
priecīgs, slēpj savus pārdzīvojumus un
vājības. Neatlaidīgs, izdomas bagāts.
Visur piedalās un prot dalīties, tas viņam ir svarīgi.
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visu, lai bērns būtu aktīvs apcerīgs,
atvērts sevis izteikšanai, dalīšanai vai,
gluži pretēji, ļaujas garlaicībai un drūmumam. Mēs jutām, cik priecīgi bērni
ir dalīties šajā aktivitāšu laikā ar savām
audzinātājām. Tāpēc ir svarīgi nākotnē
iesaistīt dažas no viņām, lai bērni arī
mājiņās izveidotu sava veida piekļuvi
šim “radošajam burbulim”, patvērumu
pret garlaicību un ļautu viņiem radīt
kaut ko kopīgu.

2021. gadā plānojam
projektu uz pusgadu
K. ir 13 gadi. Viņš ir ļoti rezervēts, mēģina izprast visu caur “tehnisko” redzi.
Maigs, līdzdalīgs, cieņpilns un dāsns,
viņš vēro apkārtējos. Varbūt, ka viņam
nav īpašu dotību plastiskajā mākslā,
bet viņš vienmēr visu izdarīs ar savu iztēli un radošumu. Viņš ir intelektuālis.

Audzinātājām ir svarīga
loma

Lai labāk palīdzētu bērniem, Veronika
un Klods plāno rudens un ziemas laikā
pavadīt vairākus mēnešus bērnu ciematā. Iespējams, ka uz to laiku varēs
jau organizēt dažādas aktivitātes jaunajās telpās. Viņi plāno paplašināt savu
darbošanos ne tikai radošajā sfērā, bet
piedāvāt arī pastaigas dabā un šķēršļu
takās, īpašā veidā rūpēties par savu veselību, atklājot deju, jogas vingrojumus
vai meditāciju. Viņi centīsies piesaistīt
arī citus brīvprātīgos, kas vēlētos dalīties savā pieredzē.

Audzinātāja ir kā orķestra diriģents
– viņa izglīto, iemāca uzvedību, dara
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LIECĪBA

ĪSUMĀ

Vēl mazs būdams, Einārs vienmēr
nāca uz direktora kabinetu lasīt laikrakstus. Vispirms visu izlasīja un tikai
pēc tam stāstīja, kādēļ atnācis. Einārs
mums prātā palicis arī ar savu interesi ar kukaiņiem. Reiz visi devāmies
ekskursijā un nakšņojām teltīs. Kad
vakarā piegājām pie viņa telts, tad
dzirdējām, ka zēns ar kādu sarunājas.
Uz jautājumu, ar ko viņš runā, Einārs
lepni pavēra telts iekškabatu un teica: ar draugiem. Nebija ilgi jādomā,
lai saprastu, ka kabata pilna ar dažādiem kukaiņiem.

Jauniešu aktivitāšu ēkas
būvniecība

Vai vari īsumā pastāstīt savu dzīves
gājumu. Vai atceries savus pirmos
iespaidus, ierodoties Grašos?

Būvniecības posmi:

Veca malkas šķūņa vietā nolēmām uzbūvēt 150 m2 lielu ēku, kas būtu paredzēta dažādu aktivitāšu organizēšanai
jauniešiem. Tā kā ēka būs apsildāma ar
ģeotermālo siltumsūkni, tad to varēs
izmantot visu gadu. Ēkas lielā zāle būs
daudzfunkcionāla un paredzēta dažādām aktivitātēm, divas mazākās telpas
tiks izmantotas mūzikas (bungu, ģitāru)
apgūšanai un sportam (trenažieri).
Plānotais budžets: 170 000 €

Ar ko tu nodarbojies ārpus darba
laika nedēļas nogalēs vai savā atvaļinājumā? Kādas ir tavas intereses?

Grašos nokļuvu 6 gadu vecumā, tiku
aizsūtīts no cita Rīgas bērnunama
kopā ar vēl dažiem puišiem. Brauciens bija drausmīgs – visu ceļu bija
slikta dūša, tāpēc atbraucot pirmkārt
jau jutos atvieglots, ka brauciens
beidzies. Atceros savu vilšanos, ka
nav baseina, jo Rīgā mums sastāstīja, ka Grašos ir pils, baseins un visādi
brīnumi. Ja pareizi saprotu, tad no
mums vienkārši gribēja tikt vaļā. Laikam bijām melnākie no melnākajām
avīm…

Kad ir iespēja, laiks un līdzekļi, tad parasti atvaļinājumā kaut kur aizlidoju,
pagaidām gan tikai pa Eiropas valstīm. Tālākā valsts ir Gruzija. Man ļoti
patika staigāt pa kalniem, un nakšņot
teltī. Brīvajā laikā man patīk braukt ar
mašīnu pa Latvijas nostūriem, aizbraukt uz kādu tālāku mežu, purvu,
apskatīt vecas muižas. Dodu priekšroku vietām, kur mazāk cilvēku, reizēm nakšņoju teltī pie kādas upes vai
ezera. Ik pa laikam aizbraucu arī uz
Lietuvu un Igauniju. Man vienmēr līdzi ir grāmata. Dienās, kad nekur nebraucu, arī mājās lasu kādu grāmatu,
spēlējos ar kaķi vai aizeju ciemos pie
drauga iedzert alu un pacept gaļu.

Kur un ko esi mācījies?
Pamatskolu pabeidzu Cesvainē. Pēc
tam devos mācīties uz Rēzeknes profesionālo vidusskolu par datorsistēmu tehniķi, bet pēc 2 gadu mācībām
sapratu, ka tas mani neinteresē un
atgriezos atpakaļ Cesvainē, kur pabeidzu 12. klasi. Pēc 2 gadu studijām
Alberta koledžā ieguvu pirmā līmeņa
augstāko izglītību Sabiedriskajās attiecībās, bet sapratu, ka arī tas man
neinteresē un devos studēt uz LU
psiholoģijas bakalauru. Pēc 3 gadiem
paņēmu akadēmisko gadu uz nenoteiktu termiņu (jau 6 gadi pagājuši,
bet atgriezties neplānoju).
Kāpēc tu izvēlējies strādāt tipogrāfijā? Tā bija nejaušība vai apzināti
izvēlēta profesija?
Pilnīga nejaušība, ieraudzīju sludinājumu internetā, aizgāju uz pārrunām
un strādāju tur jau sesto gadu.

Kā tu redzi savu nākotni personīgajā dzīvē un profesionālajā dzīvē?
Kādus amatus tu esi tipogrāfijā ieņēmis un kādi ir tavi tiešie darba
pienākumi ikdienā?
Strādāju par iekārtu operatoru. Šo
gadu laikā esmu mainījis dažas iekārtas no vieglākām un sarežģītākām
un līdz ar to arī atbildīgākām. Esmu
operators pie vienas no iekārtām grāmatu iesiešanas līnijā. Uz līnijas kopā
nemainīgi esam trīs cilvēku komanda, katrs atbild par savu daļu. Kopā
sadarbojoties, izveidojam augstas
kvalitātes produktus – grāmatas.

Profesionālajā dzīvē pagaidām izmaiņas neredzu, personīgajā – atrast/izveidot/nozagt no slepenas laboratorijas vakcīnu Covid-19 vīrusam, lai šis
murgs beigtos un ātrāk tiktu atvērtas
robežas, kas ļautu ceļot bez pašizolācijas ierobežojumiem.
Ko tu vēl gribētu pateikt?
Būtu jauki, ja Aleksejs* atvestu sieru

*Aleksejs kopā ar Eināru uzauga Grašos, šobrīd dzīvo un strādā Francijā.
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2020. gads: vecā šķūņa demontāža, pamatu izbūve un siltināšana, nesošo sienu mūrēšana, pāresgumu uzstādīšana,
jumta konstukcijas montāža un uzstādīšana, betona grīdu ieliešana, logu un
durvju ielikšana.
Aptuvenās izmaksas: 80 000 €
2021. gads: iekšdarbi, izolācija, apkure,
elektrība, santehnika, telpu aprīkošana.
Aptuvenās izmaksas: 90 000 €

nas pie savām skolotājām. Diemžēl lielākajiem jauniešiem prieks nebija liels, jo jau
oktobra mēnesī bija jāatgriežas pie attālinātajām mācībām. Tas nozīmē, ka nenotiek
arī atsevišķi pulciņi. Par lielu prieku sākumskolas bērniem, turpinās viņu uzsāktie
āra treniņi slēpošanā/biatlonā, kur visu rudeni, kamēr nav sniegs, viņiem ir iespēja 3
reizes nedēļā mācīties braukt ar rolleriem.

Spāņu kontingents
Pagājušā ziemā sadarbībā ar Spānijas vēstniecību
un Ādažu militāro bāzi pie
mums ciemojās 50 Spānijas
kontingenta karavīri. Vairāki
no viņiem bija atbraukuši
jau divas dienas iepriekš, lai
palīdzētu dažādos darbos.
Kāds kaut ko pieskrūvēja,
kāds nokrāsoja, bet kāds izveidoja jaunu atpūtas stūrīti.
Kamēr tikšanās noslēgumā
tika organizēta kopīga atpūta, triku rādīšana, apdāvināšanās, tikmēr virtuvē vairāki
karavīri gatavoja milzīgu pannu ar slaveno spāņu ēdienu paelju.

Ģitāru un cita
aprīkojuma
ziedojums jaunajai
mūzikas telpai
Parasti vispirms top māja
un tikai tad tās aprīkojums,
bet mums šoreiz sanāca
otrādi. Pateicoties mūsu ilggadējiem atbalstītājiem SIA
“Grandus”, mēs esat tikuši
pie jaunām ģitārām un dažādiem to aksesuāriem, ko
varēs izmantot jaunajā mūzikas telpā. Lai mūzikas instrumentus ieskandinātu, pie
mums viesojās mūzikas apvienības S&T Syndicate dalībnieki.
Tāpat vēlamies teikt lielu paldies labdarības fondam « Bērnu rīts », kuri palīdzēja
saziedot krēslus un galdus daudzfunkcionālaji zālei.

Nometnes un radošās
darbnīcas
Covid-19 krīze
Tā kā 2020. gada marta vidū Covid-19
ierobežošanas rezultātā tika aizvērtas visas mācību iestādes, tad bērnu
audzinātājām tā bija papildus slodze
ne tikai virsstundu ziņā, bet arī tajā, ka
katru dienu kopā ar bērniem bija jāmācās un skolotājiem jānosūta mājas darbi. Šobrīd Grašos mācās bērni no 1. līz
9. klasei, līdz ar to vajadzēja sekot līdzi
dažādām mācību programmām. Vasarā
daži bērni devās ciemos uz savām viesģimenēm Francijā, jo to pieļāvā tā brīža
epidemioloģiskā situācija, bet atgriežoties bērni kopā ar iestādes vadītāju pavadīja 14 dienas pašizolācijā. Rudenī visi
bērni bija ļoti priecīgi atgriezties skolā,
satikties ar vienaudžiem, apgūt zināša7

Lai arī daudzas aktivitātes šajā gadā tika
ierobežotas Covid-19 pandēmijas dēļ,
bērniem tomēr bija iespēja piedalīties
vasaras sporta nometnēs un Rīgas cirka
labklājības rezidenču organizētajā radošajā darbnīcā, kur kopā ar mākslinieci
Ingrīdu Pičukāni tika veidoti uz bērnu
stāstiem balstīti komiksi.

Kino vakars
Asociācija “Bērzes strazdi” šoruden sarīkoja lielisku kino vakaru, kurā neizpalika
ne popkorns, ne picas. Bērni ar interesi
noskatījās multfilmu “Jēkabs, Mimmi un
runājošie suņi”. Vislielākais pārsteigums
bija tad, kad vakara organizatori ieradās ar diviem skaistiem suņiem Noru un
Nameju.
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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.
... 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
RIKOLV2X
LV37 RIKO 0000 0800 21588

Fonds „Grašu bērnu ciemats” ir
sabiedriskā labuma organizācija
(FM lēmums Nr. 196)
Sazinieties ar mums e-pastā:
grasufonds@gmail.com

