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Sarunu vakars “Bērns bērnu
namā un es” nupat norisinājās arī
Cēsīs. Pieredzē dalījās audžuve-
cāki, adoptētāji un aizbildņi, sev
svarīgu un noderīgu informāciju
varēja iegūt ģimenes, kuras domā
par iespēju uzņemties rūpes par
bērniem, kuri pašlaik dzīvo ār-
pusģimenes aprūpes iestādēs. 

“Vidzeme iekļauj” vadītāja Ina
Miķelsone pastāstīja, ka projekta
galvenais uzdevums esot mudināt
vidzemniekus uzņemties atbildī-
bu un nebaidīties kļūt par audžu-
vecākiem, aizbildņiem, adoptētā-
jiem vai viesģimeni: “Neatkarīgi
no tā, kāds ir bez ģimenes paliku-
šā bērna veselības stāvoklis vai
kādas situācijas viņš piedzīvojis,
ikvienam bērnam ir tiesības dzī-
vot sabiedrībā, augt mīlošā ģime-
nē. Nesen apkopotie dati liecina,
ka Vidzemē bērnunamos šobrīd
dzīvo 124 bērni. Šie bērni nav
pusgadu veci ar blondiem matiem
un zilām acīm. Lielākoties bērnu-
namu audzēkņi ir pusaudži ar sa-
režģītiem raksturiem, bērni, ku-
riem ir daudz brāļu un māsu.
Grūti atrast kādu, kurš par viņiem
visiem kopā vai par katru atseviš-

ķi rūpētos.” 
I.Miķelsone uzskata, ka šobrīd

audžuģimenēm ir pieejams daudz
lielāks atbalsts, nekā tas bijis ie-
priekš: “Šīs ģimenes tiek atbalstī-
tas ne tikai materiāli, bet tiek no-
drošināta arī palīdzība dažādu si-
tuāciju risināšanai. Cilvēkiem,
kuri apmeklē mūsu sarunu vaka-
rus, ir iespēja dzirdēt ne tikai pie-
redzes stāstus, bet arī uzklausīt
speciālistu teikto.  Tas, iespējams,
var palīdzēt pavirzīties mazliet
tuvāk atbildei – esmu vai neesmu
gatavs spert šo soli.” 

Katrā sarunu vakarā piedalās
arī Smiltenes novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāja Aurika Zīvere.
Viņa informēja, kāds ceļš ejams
līdz tam, lai bērns nokļūtu ģime-
nē: “Neviens bērns nav vainīgs
pie tā, kādos apstākļos nonācis,
bērns tos neizvēlējās. Viņš nelika
vecākiem lietot alkoholu, viņš ne-
pieņēma lēmumus attiecībā uz se-
vi, nelika saviem vecākiem būt
vardarbīgiem. Bērns šajos apstāk-
ļos piedzima. Cilvēkiem, kas uz-
ņemas rūpes par šiem bērniem, ir
pienākums viņiem palīdzēt, viņus
izaudzināt un pārveidot. Pieau -
gušajiem  jārāda piemērs, ka dzī-
ve var būt arī citāda.” 

A.Zīvere tiem, kas vēl nav pār-
liecināti, vai vēlas kļūt par audžu-
vecākiem, aizbildņiem vai adop-
tētājiem, iesaka sākt ar viesģime-
nes statusu: “Šī ir lieliska iespēja
pārliecināties, vai cilvēki ir gatavi
uzņemties rūpes par kādu no bēr-
niņiem, kuri meklē mājas.
Viesģimenes statuss dod iespēju
apciemot bērnu ārpusģimenes ap-
rūpes iestādē, kā arī aicināt bērni-
ņu ciemoties pie sevis.”

Ja tomēr ir pieņemts lēmums
kļūt par audžuvecākiem, būs ne
tikai jārēķinās ar to, ka bāriņtiesa
apsekos mājvietu, bet arī jāpieda-
lās audžuvecāku mācībās. “Šie

kursi ilgst divus mēnešus. Pēc ek-
sāmena nokārtošanas, apliecības
saņemšanas, ģimenei ir dots mē-
nesis pārdomām. Nav nekas
slikts, ja cilvēks pasaka, ka tomēr
šim solim nav gatavs. Nevajag
sevi piespiest to darīt tikai tādēļ,
ka apgūtas mācības, jo tad nelai-
mīgs būs gan bērns, gan pats cil-
vēks. Tas, iespējams, skan skarbi,
bet audžuģimene ir pakalpojuma
sniedzējs. Pēc tam, kad bāriņtiesa
ģimenei piešķīrusi audžuģimenes
statusu, tas dod iespēju ar pašval-
dību slēgt līgumu un savā ģimenē
uzņemt bērnus,” stāsta A. Zīvere.
Viņa arī informē, ka ir vairāki va-
rianti tam, uz cik ilgu laiku bērns
tiek ievietots audžuģimenē. Pir -
mais no tiem – līdz bērns atgrie-
žas savā bioloģiskajā ģimenē.
Sociālais dienests ar šo ģimeni
strādā, tiek darīts viss iespēja-
mais, lai bērns varētu atgriezties
un dzīvot savā bioloģiskajā ģime-
nē. Bērns pie audžuvecākiem var
dzīvot arī līdz brīdim, kad viņam
tiek atrasti aizbildņi vai bērns tiek
adoptēts. 

Trešā ārpusģimenes aprūpes
forma ir aizbildnība. Par aizbild -
ņiem visbiežāk kļūst bērna, kurš
izņemts no bioloģiskās ģimenes,
tuvākie radinieki vai ģimenes
draugi. 

Lai kļūtu par pilntiesīgiem bēr-
na vecākiem, jāveic adopcija.
“Tad bērns iegūst ģimenē vai lau-
lībā dzimuša bērna statusu un
dzimšanas apliecībā tiek mainīti
ieraksti par māti un tēvu. Ar
adopciju beidzas visas bērna per-
soniskās un mantiskās attiecības
ar iepriekšējiem vecākiem,” stās-
ta  Smiltenes novada Bāriņtiesas
priekšsēdētāja, informējot, ka drī-
zumā arī adoptētājiem būs jāap-
gūst speciāls kurss.  q

Meklē bērniem mājas
Īstenojot projektu “Vidzeme
iekļauj”, daļā Vidzemes 
plānošanas reģiona (VPR) 
pašvaldību tiek rīkoti sarunu
vakari esošajiem un 
potenciālajiem aizbildņiem,
viesģimenēm un adoptētājiem.

Darbs ar sarežģītiem 
dzīvesstāstiem
MAdArA OzOliņA

Bērni, kuri tiek izņemti no 
ģimenēm, tiek ievietoti 
ārpusģimenes aprūpes iestādēs.
Daļa agrāk vai vēlāk atgriežas
bioloģiskajās ģimenēs, bet ne visi.

“Šis nebūs cerīgs stāsts. Tā
būs realitāte,” iesāk Linda
Bērziņa (vārds mainīts), kurai ir
ilggadēja darba pieredze ar var-
darbībā cietušiem bērniem.
Pirms Linda sākusi strādāt ar
bērniem, kuri piedzīvojuši šaus-
minošus notikumus, viņai bijis
priekšstats, ka šī ir joma, kurā ir
daudz valstiskā līmenī risināmu
problēmu. Pirmajās darba nedē-
ļās Linda sapratusi, ka viņai ir
taisnība: “Daudzi adoptētāji, au-
džuģimenes un aizbildņi sāk ar
labo gribu, bet šo procesu ne-
drīkst uzsākt tikai tādēļ, ka ir labi
nodomi. Jābūt iegūtām specifis-
kām zināšanām. Arī es, lai arī

strādāju šajā jomā jau vairākus
gadus, katru dienu mācos un
pilnveidoju zināšanas un pras-
mes, kas man palīdz darbā ar
vardarbībā cietušajiem bērniem. 

Linda stāsta, ka darbs ir grūts,
lai to darītu,  jāfokusējas uz reālu
darbību, nevis sajūtām: “Es fo-
kusējos uz sīkām un niecīgām
lietām, jo izmanīt to bērnu dzīves
nav manos spēkos. Es viņus vi-
sus nevaru paņemt uz mājām un
pārmainīt. Es nevaru mainīt viņu
traumatisko pieredzi. Bet es varu
viņiem iemācīt kaut nedaudz at-
slābināties, iemācīt smieties un
pakļauties pieaugušo kontrolei,
jo nav noslēpums, ka lielai daļai
bērnu, kuri dzīvo ārpusģimenes
aprūpes iestādēs, ir uzvedības
problēmas – viņiem nav rāmju
un robežu.”

Linda uzskata, ka darbam ar
šiem bērniem Latvijā daudz kā
trūkst: “Mums nav pietiekami
daudz cilvēku resursu, nav nau-
das resursu, pietrūkst arī izsvēr-
tas metodikas, kā strādāt ar so-
ciālā riska ģimenēm un ģime-
nēm, kurām nav sociālo prasmju.
Šo ģimeņu ikdienā lielākoties

tiek lietots alkohols, sievietes ir
līdzatkarīgas no partneriem, ve-
cāki paši auguši vardarbīgās ģi-
menēs. Ārpusģimenes aprūpes
iestādēs nonāk bērni, kuri cietuši
no emocionālas, fiziskas, seksuā-
las vardarbības, kā arī bērni, kuri
pamesti  novārtā. Mēs, darbinie-
ki, par šo bērnu pagātni it kā ne-
ko nedrīkstam zināt, bet realitātē
tas tā nav, jo bērni stāsta savus
stāstus, viņu ķermeņu valoda ne-
reti parāda to, kas ar viņiem noti-
cis.” 

Linda uzskata, ka ģimenes, ku-
ras vēlas uzņemties rūpes par no-
vārtā pamestiem vai vardarbībā
cietušajiem bērniem, ir daudz at-
klātāk un vairāk jāinformē, ar ko
nāksies saskarties nākotnē, ar ris-
kiem, bet, protams, arī ar ieguvu-
miem: “Es priecājos, ka šobrīd
Latvijā tiek īstenoti dažādi pro-
jekti, kas mums liek runāt par
šiem neērtajiem jautājumiem un
neklusēt. Tikai tā mēs varam no-
nākt pie galvenā mērķa un atrast
bērniem, kuri dzīvo ārpusģime-
nes aprūpes iestādēs, vecākus,
kuri uzņemtos par viņiem rūpes,
viņus mīlētu, par viņiem cīnītos.

Potenciālajām audžuģimenēm,
adoptētājiem un aizbildņiem jā-
rēķinās, ka viņi kļūs ne tikai par
vecākiem, bet arī par uzraugiem.
Ja ģimene to visu saprotot, grib
uzņemties rūpes par kādu bērni-
ņu, ir jānosaka ģimenes iekšējās
robežas, ir jābūt zināmiem stin-
griem noteikumiem, izveidotam
grafikam. Pieaugušais nevar do-
māt, ka vien ar mīlestību, labām
domām un savu pozitīvo bērnī-
bas pieredzi spēs audzināt un pa-
līdzēt vardarbībā cietušam bēr-
nam. Parasti šiem bērniem ir psi-
holoģiskas problēmas, mācīšanās
grūtības, agresivitāte, veselības
problēmas. Ir jārēķinās, ka būs
nepieciešami finansiālie ieguldī-
jumi, lai to censtos labot. Un tas
nenozīmē, ka bērns jāaizved uz
kādu iestādi,  terapiju un tur jāat-
stāj. Jāiesaistās  arī vecākiem, jo

tikai uz piesaisti vērstai terapijai
ir nozīme. Manuprāt, pirms ģi-
menēm tiek piešķirts audžuģime-
nes statuss, ilgi jātestē cilvēku
personība un tas, vai viņi spēs
dzīvot, esot ārpus savas komforta
zonas. Ir jāsāk ar viesģimenes
statusu – visiem,” pārliecināta
Linda. Viņa arī zina stāstīt, ka
daudzas ģimenes, kuras uzņēmu-
šās rūpes par vardarbībā cietušu
bērnu, neiztur un izjūk – no ģi-
menes aiziet tēvs vai māte. Bet
vienmēr jāatceras, ka ir arī veik-
smes stāsti. Uzņemoties šādas
rūpes un pienākumus, ģimene
var kļūt vēl stiprāka, vēl saliedē-
tāka. Linda vērtē, ka izmaiņas,
kaut lēnām, bet notiek, un par to
jāpriecājas.  Ir bērni, kuri atrod
ģimenes un padara savus vecā-
kus par labākiem un stiprākiem
cilvēkiem. q
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nAptuveni trešdaļa bērnu, kuri
dzīvojuši audžuģimenē, atgrie-
žas bioloģiskajās ģimenēs;
nVisvairāk adoptētāju pieteiku-
šies adoptēt mazu bērniņu,  līdz
trīs gadu vecumam;
nLatvijā vispopulārākā ārpusģi-
menes aprūpes forma ir aizbild -
nība;
nAudžuģimenei ir prioritāras
tiesības bērnu adoptēt. 

Kad bērns kļūst juridiski
brīvs un viņu var adoptēt:

nKad vecākiem ar tiesas sprie-
dumu ir atņemtas aizgādības
tiesības;

nJa bioloģiskie vecāki ir miruši;
nJa vecāki uzraksta piekriša-
nas iesniegumu bērna adopci-
jai.

Audžuģimene saņem:

nAtlīdzību par audžuģimenes
pienākumu veikšanu; 
nPašvaldības pabalstu bērna
uzturam, apģērbam un mīksta-
jam inventāram; 
nĢimenes valsts pabalstu par
katru ģimenē uzņemto bērnu,
kā arī citus valsts sociālos pa-
balstus;
nNo šī gada audžuģimenes
tiek sociāli apdrošinātas. 

FAKTI
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Tā novadam ir iespēja dažā-
du pasākumu rīkošanā  piesaistīt
brīvprātīgos no visas Latvijas.
“Tā bija jauniešu iniciatīva. Viņi
ir aktīvi, vēlas darboties un tā ir
iespēja pastrādāt ne tikai mūsu
novadā,” stāsta brīvprātīgo reģio-
nālā koordinatore novadā Dace
Bērziņa.

Viņa uzsver, ka sabiedrībā aiz-
vien vairāk brīvprātīgo darbs tiek
novērtēts. Arī CV var ierakstīt,
kādas prasmes esi ieguvis, kur
strādājis. “Ja esi strādājis kā brīv-
prātīgais, tas ir apliecinājums, ka
esi uzņēmīgs, apguvis organiza-
tora prasmes. Pēc pasākuma ik-
viens var iegūt apliecinājumu, ka
ir strādājis, ko darījis,” pastāsta
koordinatore. 

Katrs, kurš reģistrējies brivpra-
tigie.lv, par piedalīšanos nopelna
punktus. Kad nākamreiz kaut kur
vēlas iesaistīties, organizatori jau
redz iepriekšējo pieredzi un inte-
resenta prasmes.   

Pie Daces vēršas pasākumu rī-
kotāji novadā, izstāsta, kādi darbi
būs jāveic, cik palīgu vajag. Viņa
uzrunā vispirms līgatniešus, dod
ziņu mājaslapā. Tie, kuri vēlas,
piesakās. Šogad  vērienīgākais
pasākums, kurā strādāja 17 brīv-
prātīgie, bija deju lieluzvedums
“Māras zeme” Līgatnes sporta

centrā.  “Bija brīvprātīgais arī no
Rīgas. Puisis atbrauca ar autobu-
su, visu dienu līdz vēlam vaka-
ram aktīvi strādāja un mājās de-
vās ar autobusu. Cik viņš bija
gandarīts! Patika gaisotne, attiek-
sme pret brīvprātīgajiem un ie-

spēja redzēt “Māras zemi”,” pār-
domās dalās Dace un uzsver, ka
brīvprātīgie pasākumu rīkotā-
jiem ir neatsverami palīgi.
Viņiem uztic loģistikas koordi-
nēšanu, darbu informācijas cen-
tros, veikt dažādus uzdevumus,
iesaistīties organizēšanā.  Koor -
dinatore pārliecinājusies, ka
brīvprātīgais ātri saprot, ka ne-
viens visu priekšā nepateiks.
Pašam jāredz, jājūt, jāsaprot, kas
vēl jādara, kā rīkoties konkrētā
situācijā.   

Dace šovasar pati strādāja kā
brīvprātīgā festivāla “Baltica”
dienā Līgatnē. “Tas bija darbs
visas dienas garumā, patīkamas
emocijas un apziņa, ka esi daļa
no liela pasākuma, kas notiek ta-
vā novadā, ka pārstāvi savu no-

vadu. Ja būs iespēja, piedalīšos
arī turpmāk, ” atklāj līgatniete un
ir pārliecināta, ka būtiskais, ko
gūst brīvprātīgie, ir gandarījums.
Koordinatore arī atzīst, ka
Līgatnē viņu darbs tiek novērtēts,
nekad neviens nav palicis bez
pusdienām un atzinīgiem vār-
diem.

Brīvprātīgajos palīgos gan bieži
vien, nereģistrējoties brivprati-
gie.lv, iesaistās arī pensionāri, ie-
gulda savu laiku un prasmes, lai
izdarītu ko noderīgu. Pasākumi
novadā vairs nav iedomājami bez
brīvprātīgo līdzdalības.  

Šogad arī līgatnieši varēs aktī-
vākos novada brīvprātīgos pie-
teikt valsts pasākumam, kur godi-
na čaklākos. “Būt brīvprātīgajam
– tā ir iespēja sevi pilnveidot, ko
jaunu uzzināt, piedalīties, redzēt
un gūt gandarījumu,” saka Dace
Bērziņa. q

Iespēja gūt gandarījumu
2017. gada maijā  Līgatnes 
novada pašvaldība sāka 
sadarbību ar  Valsts
nodarbinātības aģentūru  

un brivpratigie.lv. 

Dullums neļauj mieru
“Esmu cilvēks, kurš ilgi nav 
jāpierunā,” par sevi saka 
Aija Andersone. 

Viņa ir īsts nemiera gars,
vienmēr aizņemta, ja vien paaici-
na, mīļuprāt iesaistās. ““Baltica”
man oficiāli bija pirmais noti-
kums, kurā biju brīvprātīgā.
Mēs, līgatnieši, cits citu pazīstam
un saprotamies no pusvārda. Un
nav tādu situāciju, lai cik sarež-
ģītu, kuras nevarētu atrisināt,”
pārliecināta Aija. 

Līgatniete pastāsta, kā festivā-
lā kādam kolektīvam ievajadzē-
jies  pīlādžu zarus. “Līgatnē viss
ir. Atradām, visi bija priecīgi.
Protams, ja es būtu svešā vidē,
nezinu, vai tik ātri atrastu, bet
gan jau kaut ko  izdomātu, ”
smej Aija. Viņa pati arī  savulaik
rīkojusi dažādus pasākumus un

labi saprot, ko nozīmē, ka vari
uzticēties, būt drošs, ka viss būs

kārtībā.
Aijai šķiet, ka Latvijā pasāku-

mu rīkotāji pārāk maz izmanto
brīvprātīgos  palīgus.
“Brīvprātīgais ir labais dullais,
atvērts jaunajam, kurš nav jā-
pierunā, kuram nav jāskaidro,
kurš gatavs darīt,” saka Aija un
uzsver, ka brīvprātīgais jau visu
dienu nestrādā  melnu muti,
viņš arī bauda pasākumu.
Noteikti redz un dzird vairāk
nekā, piemēram, korists, kura
korim jāuzstājas.  

Vasara Aijai solās būt nemie-
ra pilna. Trīs jaunākie mazbērni
ir pie viņas, pieci vecākie brauc
ciemos. Viņai patīk fotografēt,
prieku guva arī nesenajā festi-
vālā Zaubē. Tad ar līnijdeju ko-
lektīvu būs jādodas uz sadanco-
šanu Salaspilī, oktobrī ar kori uz
Poliju. “Pensionāriem jau vien-
mēr laika trūkst,” smej Aija. q

Ja esi strādājis 
kā brīvprātīgais, tas ir
apliecinājums, ka 
esi uzņēmīgs, apguvis
organizatora prasmes. 
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nkoordinatore. dace bērziņa
līgatnes novadā ir brīvprātīgo re-
ģionālā koordinatore. 

sarmīte Feldmane,
teksts un foto

Brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas 
fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā. Brīvprātīgajam darbam 
nav peļņas gūšanas nolūka. (Brīvprātīgā darba likums)

brīvprātīgais darbs Mācās iepazīt 
cilvēkus
“Man patīk darbs ar 
cilvēkiem,” saka līgatnietis
Artūrs  Jarullins. 

Jaunietim ir 19 gadi,
viņš kā brīvprātīgais bijis
daudzos pasākumos.  “No ār-
puses viss šķiet ļoti vienkārši
– pasākums notiek kā pēc
grāmatas. Taču, kad esi starp
rīkotājiem, saproti, cik viss ir
trausli, jo kuru katru brīdi
kaut kas var noiet greizi. To
var saprast tikai, kad jau ir
pieredze,” atzīst Artūrs. Viņš
arī pastāsta, ka sākums nebūt
nav viegls un vienkāršs, ir ļoti
daudz jāmācās, īpaši jau sa-
skarsmē ar cilvēkiem.
“Ikdienā man apkārt nav
daudz ļaužu, bet pasākumā
uzreiz jārunā ar vairākiem,
jāstāsta, jāskaidro lietas dažā-
du vecumu cilvēkiem, un pa-
mazām vien iemācies sapras-
ties,” pastāsta Artūrs.    

Līgatnē pirms   lieluzveduma
“Māras zeme” viņam bija jāie-
rāda skatītājiem vietas tā, lai tās
aizņemtu pēc kārtas. Nebijis
viegli vecākiem cilvēkiem iz-
skaidrot, ka katrs nevar izvēlē-
ties, kur šķiet ērtāk. Jauniešus
pamācīt gan esot krietni vieg-
lāk, un viņi teikto arī respektē.
Kāda pasākuma koncertā Artūrs
organizējis muzikantu uzstāša-
nos. Tad gan bijis liels uztrau-
kums, neviena blakus nebija,
kurš pateiktu, kā tālāk darīt.  
“Strādā un saproti, ka algu ne-

saņemsi, bet pasākumā esi bez
maksas, tas ir liels bonuss.
Ikreiz jārēķinās, ka var būt sa-
režģītas situācijas, bet beigās
vienmēr ir gandarījums. Ja rīko-
tāji ir apmierināti, ka viss izde-
vies, man prieks. Jaunieši, kuri
sakrājuši vairāk punktu, tiek

cildināti, tas arī ir stimuls, ceļ
pašvērtējumu,” saka Artūrs un
pārliecinājies, ka pasākumu rī-
kotājiem brīvprātīgie ir izdevī-
gi, jo viņiem jāizmaksā tikai
pusdienas. Ja katram būtu jā-
maksā par darbu, daudzi pasā-
kumi apmeklētājiem būtu kriet-
ni dārgāki. 

“Brīvprātīgā darbs pasākumos
arī ir laba iespēja iepazīties.
Pagājušogad  festivālā “Laba
daba” iepazinos ar jauniešiem
no Jelgavas un Liepājas, arī šo-
vasar satiksimies. Tā palielinās
paziņu loks,” pastāsta Artūrs.

Ikdienā jaunietis diezgan
daudz laika pavada sociālajos
tīklos. Viņš atklāj, ka meklē
skolu, kurā mācīties, jo diemžēl
pirmā izvēle nebija īstā. Artūru
interesē darbs ar cilvēkiem, sa-
biedriskās attiecības, patīk saru-
nas ar cilvēkiem, iepazīt viņus.
q

npārdomu brīdī. artūram
jarullinam patīk būt cilvēkos, viņus
iepazīt un palīdzēt.

Dzīvē noderēs
Santa Rinkēviča  ikdienā ir ļoti
aizņemta. Mācības skolā, 
dziedāšana Nītaures Tautas 
korī, aktīva skolas sabiedris-
kās dzīves rīkošana piepilda
laiku. 

Vasarā viņa strādā, skolas
laikā darbā būs uz pusslodzi.
“Darbs patlaban nav mana
prioritāte, tās ir mācības.
Strādāju, lai būtu sava kabatas
nauda,” lietišķi saka Santa.
Nākotnē viņa vēlas kļūt par
mediķi.
“Saskarsme ar cilvēkiem ļoti

dzīvē noderēs. Esam taču tik
dažādi, bet saprasties vienmēr
varam. Arī, strādājot veikalā,
daudz mācos saskarsmi ar pir-
cējiem,” pastāsta līgatniete.
Jau gadus piecus Santa iesais-

tās brīvprātīgo darbā. “Pilsētā
gatavojās novada svētkiem, va-
jadzēja palīgus. Man patīk būt
vidū. Apkārt priecīgi cilvēki.
Bijušas arī konflikta situācijas,
bet tās vienmēr izdevies atrisi-
nāt ar smaidu.  Tā ir ļoti noderī-

ga pieredze – gan mācīties sa-
prasties ar dažādu paaudžu cil-
vēkiem, gan būt starp pasāku-
mu rīkotājiem,” pārdomās dalās
Santa. Viņai spilgtā atmiņā
“Māras zeme” – lielais nogu-
rums un gandarījums. “Un ie-
spēja redzēt uzvedumu,” bilst
jauniete.

npirms skrējiena. santa
rinkēviča tūlīt steigsies darbā.

nVisu paspēt. aija andersone
ikdienā atrod laiku visam, ko vēlas
darīt.




