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«Jutām, ka mums paliek pāri — 
mīlestība, rūpes, viena istaba…»

Talsu novadā dzīvo pāris, kura 
bērni jau ir pieauguši un devušies 
savā dzīvē, bet viņi paši ļāvušies 
jaunam izaicinājumam, kļūstot 
par audžuģimeni diviem bērniem, 
kuru vecāki nav spējuši par sa-
vām atvasēm pienācīgi rūpēties. 
«Kādu laiku bijām padzīvojuši 
viens otram, bet nu vienkārši gri-
bējās par kādu rūpēties,» audžu-
vecāki paskaidroja.

Kā jau tas mēdz būt, arī šoreiz ir 
apsvērumi (galvenais no tiem — bēr-
nu drošība), kuru dēļ nevarēšu nedz 
saukt šos cilvēkus īstajā vārdā, nedz 
publicēt skaistu šīs priecīgās četrot-
nes foto. Sauksim šo pāri par Kristīni 
un Artūru Kalniņiem, bet māsas, ku-
ras šobrīd pie viņiem ir iemantojušas 
mājas, — par Lindu un Lieni.

Izrādās, Kristīne un Artūrs vis-
pirms sākuši rūpēties par bezpa-
jumtniekiem — te vienu, te otru 
mazgājuši, pucējuši un citādi stutēju-
ši, apgādājot ar apģērbu un ēdienu, 
bet drīz pamanījuši, ka tas īsti nenes 
gaidītos augļus. Toties arvien biežāk 
Kalniņi savā tuvumā pamanījuši pā-
rus, kuri kļuvuši par audžuvecākiem. 
Viņu vidū bijuši arī tādi, no kuriem 
šāda soļa speršanu citi nudien nebija 
gaidījuši. «Viņi visi bija tik laimīgi! 
Mēs to nevarējām nepamanīt. Sā-
kām domāt — kāpēc velti ieguldīt 
spēkus pieaugušo aprūpē, ja to pašu 
varam dot bērniem?» atklāj Kristīne.

Iedrošinājums nācis arī no pazīs-
tamas bāriņtiesas darbinieces. «Jūs 
būtu ļoti labi audžuvecāki,» viņa at-
ļāvusies vērtēt. Kalniņi nolēmuši rī-
koties un sākt ar viesģimenes statusa 
iegūšanu. Tieši tas arī esot grūtākais 
— spert pirmo soli, proti, uzrakstīt 
iesniegumu bāriņtiesai. «Man bija 
dažādas šaubas — vai tā ir Dieva 
griba? Vai es to varēšu, ja man nav 
pacietības darboties ar bērniem? 
Kā viss būs? Punktu pielika mācītā-
ja sprediķis pagājušā gada Bāreņu 
svētdienā. Mums jau bija viesģime-
nes statuss, un es sapratu, ka esam 
uz pareizā ceļa,» atceras Kristīne. 
Artūrs piekrīt: «Bija tik laba izjūta 
— mācītājs par to runā, bet mēs zi-
nām, ka jau ejam uz to, lai uzņemtos 
rūpes par kādu bērnu!»

Kalniņi spriež, ka šis ceļš lielā 
mērā ir brīnumu pilns. «Man ar bēr-
niem nav problēmu — esmu no tiem, 
kuri labprāt ar bērniem rotaļājas. Jā, 
joprojām savā vecumā! Citādi ir ar 
Kristīni. Zināju, ka viņai mazi bēr-
ni nepatīk vispār. Kad viņai ienāca 
prātā doma par to, ka mēs varētu 
ģimenē uzņemt kādu bērnu, biju iz-
brīnīts. Nolēmu visā viņu atbalstīt, 
lai pati izlemj. Tagad, kad skatos, kā 
viņa ar bērniem darbojas, varu vien 
minēt, kur pēkšņi uzradās šī patika!» 
priecājas Artūrs. «Tā ir. Cik esmu ai-
cināta darboties ar bērniem, vienmēr 
esmu teikusi: nemūžam! Man nav 
pacietības! Bet tagad tas viss kaut 
kā… Ir citādi,» atzīst Kristīne.
Kopā ar citu pāri
Kalniņi sākuši braukt rotaļāties ar 
bērniem krīžu centrā. Puikas vairāk 
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lipuši pie Artūra, viņš bērniem mā-
cījis dažādus skanīgus dzejoļus, bet 
Kristīnes uzmanību saistījusi kāda 
pusaugu meitene. Krīžu centrā viņi 
pamanīja arī skolas vecuma māsiņas 
Lindu un Lieni. «Nebija tā, ka uzreiz 
būtu skaidrs: tieši viņas mums jāņem 
pie sevis. Tā ne! Bija jau doma sākt 
ar vienu bērnu!» neslēpj Kristīne. 
«Brīvajā istabā taču bija tikai viena 
gulta! Tātad jāņem viens bērns. Bet 
mums teica: «Ir tādas meitenes…» 
Pastāstīja par viņu dzīvi. Skatījos uz 
viņām — diviem maziem, bailīgiem 
putniņiem… Pēc tam pamanīju, ka 
radusies interese, kā viņām klājas. 
Arī Kristīne sāka iestāties par viņām, 
un es sapratu, ka būs 
jāpieņem ģimenē šīs 
māsiņas. Ātri uzblie-
zu gultai otro stāvu!» 
Artūrs smejas. Gluži 
kā no gaisa tūlīt no-
kritusi arī nepiecie-
šamā kumode. «Tas, 
kā viss sāka kārtoties 
pēc iesnieguma uz-
rakstīšanas, ir neti-
cami!» Artūrs spriež. 
Piemēram, Kalniņi 
uzsver, ka mūsu pusē 
iegūt audžuģimenes statusu ir sarež-
ģīti, jo ir jāiziet kursi, bet tie pieeja-
mi tikai Rīgā vai citās pilsētās. Tomēr 
Kristīnes un Artūra apņēmība bijusi 
tik liela, ka nav šķitis par grūtu ar šo 
problēmu vērsties Saeimā, un rezul-
tātā vasarā topošo audžuvecāku kur-
si norisinājušies Talsu novadā.

Kalniņi apliecina, ka šie kursi nav 
formalitāte — tie bijuši ļoti noderī-
gi, neskatoties uz to, ka abi taču jau 
ir izaudzinājuši savus bērnus. «Tas ir 
pilnīgi kaut kas cits! Manas zināša-
nas kā mammai te pilnīgi nebija derī-
gas! Bērni, kuri ir palikuši bez vecā-
ku gādības, nāk no disfunkcionālām 
ģimenēm un ir piedzīvojuši vardarbī-
bu, viņi ir zaudējuši drošības izjūtu, 
viņiem var būt bailes, slikti ieradumi, 
histērijas, agresija… Tev jāprot to 
visu atpazīt un jāzina, kā pareizi rī-
koties dažādās situācijās! Ļoti labi, 
ka mēs ar Artūru varējām šos kursus 
iziet kopā, diskutēt.

Ja man jautā, ar kādām emoci-
jām saskāros sākumā, kad meitenes 
apmetās pie mums, tad jāsaka — 
bija tikai apjukums, apjukums un 
apjukums! Šķita, ka galva uzsprāgs, 

cenšoties izskaitļot, kā man jāreaģē 
katrā situācijā! Bija brīži, kad skrēju 
uz balkona nomierināties, paelpot, 
lai varu doties atpakaļ, runāt ar mei-
tenēm un turpināt skaidrot viņām 
tādas lietas, kas mums šķita elemen-
tāras. Augot normālā ģimenē, bērns 
tās apgūst jau no dzimšanas! Te bija 
pilnīgi citādāk… Bet tas mani neno-
biedēja,» saka Kristīne. Būdami divi, 
viņi ar Artūru vajadzības gadījumā 
varējuši viens otru nomainīt.
Kursos bijis tāds uzdevums —
topošajiem audžuvecākiem lūgts uz 
lapiņas uzrakstīt, ko viņi vēlas sa
sniegt gada laikā, pusgada laikā un ko 
vēlētos tūlīt. «Tu priecīgs uzraksti. Un 

tad tevi mudina: «Sa-
plēs lapiņu, cik sīki 
vari! Nomet uz grī-
das!» Kā tu tādā brīdī 
jūties? Slikti! Tie taču 
ir mani sapņi, mani 
mērķi! Tad liek lapiņu 
salīmēt. Tu līmē, bet 
redzi, ka nav jau vairs 
tas… Šī ir līdzība par 
to, kā jūtas bērns. Vi-
ņam bija savi sapņi, 
bet nu viņš ir izņemts 
no ģimenes, tāpēc ne-

var piepildīt ne to, ko bija cerējis pēc 
gada, ne to, ko būtu gribējis pēc pus-
gada, ne to, ko gribētu šobrīd. Viņa 
sapņi ir saplēsti un izmesti… Kad tev 
paskaidro, tad sāc saprast, kā bērns 
jūtas,» pauž Kristīne.

Cita līdzība tika rādīta ar striķiem 
— kad apkārtējie tevi tur, tu nevari 
nokrist; bet pēkšņi šīs drošības saites 
tiek pārgrieztas, un tu krīti. «Visas 
saites tiek sarautas. Labi, pēc tam 
lēnām sasien vienu, otru, trešo, bet 
mezgli jau paliek,» aicina aizdomā-
ties Kristīne. Mazāk tēlaini runājot, 
izņemšana no ģimenes, psihiatriskā 
slimnīca, bērnunams, viens krīžu 
centrs, bērnunams, cits krīžu centrs 
— šī neizbēgamā svaidīšanās bēr-
niem atņēmusi pēdējās drošības pa-
liekas. «Audžuģimene ir tā, kas līmē 
bērna saplēstos sapņus un mēģina at-
jaunot drošības saites, bet jārēķinās, 
ka rētas un mezgli tāpat ir redzami 
un jūtami. Tas, ko bērni ir piedzīvo-
juši, diemžēl viņos paliks uz mūžu. Ir 
tādas vardarbības formas, no kurām 
atgūties var tikai ar ilgstošu psihote-
rapiju,» zina teikt Artūrs.

Kad Linda un Liene nonākušas 

pie Kalniņiem, katrai no viņām bijis 
garš dažādu diagnožu saraksts — 
veselības problēmas, psiholoģiski, 
psihosomatiski traucējumi, meitenes 
bijušas novārdzinātas un nobadi-
nātas, attīstībā atpalikušas no vien-
audžiem… Ne mazgāties pratušas, 
ne peldēt, ne ar velosipēdu braukt. 
Kristīne centusies meitenēm sniegt 
labāko arī ēdiena ziņā, bet viņas 
gatavotos ēdienus māsiņas nav pazi-
nušas, tāpēc baidījušās nogaršot. Sā-
kumā audžuvecāki bijuši izmisumā, 
redzot, ka bērns neatbild uz jautāju-
miem, bet sēž ar nodurtu galvu, gluži 
kā sastindzis.
Tagad tam grūti noticēt,
lai gan kopš māsu nonākšanas Kristī-
nes un Artūra ģimenē nav pagājis pat 
pusgads. Arī sarunas laikā redzu, ka 
māsiņas, kuras laiku pa laikam atrod 
iemeslu ienākt pie audžuvecākiem, ir 
drošas un atvērtas. Skolā meitenēm 
klājas labi, Linda ar panākumiem 
sporto, bet Lienei tuvāka ir māksla.

Kalniņi novērtē, cik ļoti meite-
nes cenšas būt gana paklausīgas, cik 
uzmanīgi vēro audžumammu un au-
džutēti, izvērtē abu intonācijas, tai 
pašā laikā viņas Kristīnes un Artūra 
klātbūtnē jūtas pietiekami droši, lai 
izbaudītu arī iespēju būt nerātnām, 
kaut vai savu reizi uzēdot šokolādes 
krēmu ar pirkstu. Nu jau paplašinā-
tajai Kalniņu ģimenei ir savi rituāli, 
piemēram, Artūrs ceļas pirmais, tā-
pēc viņš ir tas, kurš modina meite-
nes. Tad Liene un Linda metas gultā 
pie Kristīnes, kura vēlāk māsiņas 
ģērbj un pucē tālākajai dienai. Vis-
vairāk mazās izbaudot brīvdienas, 
kad audžumammas gultā drīkst arī 
otrreiz iemigt. Lai cik ļoti meitenēm 
patīk ilgāk pagulēt, svētdienas rītos 
viņas neizmanto iespēju palikt gul-
tiņās, bet labprāt dodas audžuvecā-
kiem līdzi uz baznīcu. «Viņas ir ļoti 
mīļas. Es esmu pat prasījusi: «Meite-
nes, no kurienes jums tas mīļums?» 
Jo viņas taču savā dzīvē vispār nav 
zinājušas, kas tas ir! «Kā? No jums 
taču?» meitenes atbildēja,» Kristīne 
neslēpj aizkustinājumu.

Jā, audžuģimenes statuss ļauj 
saņemt arī finansiālu atbalstu, bet 
Kalniņi norāda — ja būtu darījuši to 
naudas dēļ, tad būtu izvēlējušies bēr-
nus no tādas pašvaldības, kas mak-
sā vairāk, jo starpība esot mērāma 
vairākos simtos. Bet viņiem tas nav 

šķitis svarīgi. Pat vēl 
vairāk — vasarā, 

kad audžuģime-
nes statusa vēl 
nav bijis, pie 
Kalniņiem vies-
ģimenē dzīvoja 

ne vien Liene 
un Linda, bet vēl 

viens radu bērniņš, 
un pāris pārsteigts atklā-

ja, ka naudas ne tikai visam pietiek, 
bet piepeši pat paliek pāri! «Bībelē 
ir rakstīts: «Dievs var jums bagātīgi 
dot visādu žēlastību, ka jums arvienu 
ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekami 
paliek pāri labiem darbiem.» Tāpēc 
mēs uzņēmām savā ģimenē bērnus, 
jo jutām, ka mums paliek pāri — 
mīlestība, rūpes, viena istaba… Ja 
liec to lietā, tiec svētīts.» Tomēr, at-
sākoties skolas gaitām, finansiālais 
atbalsts, ko saņem audžuģimene, 
lieti noder. Kā Artūrs spriež — lai 
palīdzētu meitenēm attīstībā panākt 
vienaudžus un turēties viņiem līdzi, 
bez līdzekļiem neiztikt, un viņu iz-
augsmei netiekot žēlots nekas.
Kad Kristīne un Artūrs
pieņēma lēmumu kļūt par audžuve-
cākiem, sirdssāpes sagādājis fakts, 
ka tuvinieki piepeši gluži vai distan-
cējušies. «Bija grūti, raudāju, nezi-
nāju, ko darīt… Arī viņi droši vien 
bija apjukuši, lai gan iepriekš taču, 
piemēram, televīzijā skatījās un prie-
cājās, ja kāds deva mājas bērnam, 
kas palicis bez vecāku aprūpes! Bet, 
kad pateicām, ka mēs to darīsim, visi 
novērsās,» ar skumjām atceras Kris-
tīne. Psihoterapeite jau pāri brīdinā-
jusi, ka viņu nedrīkst pietrūkt nevie-
nam, un bijis vietā sev atgādināt, ka 
arī pieaugušie bērni joprojām ir un 
paliek viņu bērni, kuri negrib zaudēt 
vecāku uzmanību. «Viņiem vajadzē-
ja jauno situāciju aptvert, un tagad 
mums ir tāds atbalsts no visiem kā 
nekad!» priecājas Kalniņi.

Artūrs atgādina, ka audžuģimene 
ir domāta, lai bārenim vai bez vecā-
ku gādības palikušam bērnam no-
drošinātu aprūpi līdz brīdim, kamēr 
bērns var atgriezties savā ģimenē, ja 
tas nav iespējams, tiek adoptēts vai 
viņam tiek nodibināta aizbildnība. 
«Mums patīk būt audžuvecākiem, 
un skatāmies, ka arī labi sanāk. Mēs 
gribētu kļūt par profesionālu audžu-
ģimeni, kas spēj sniegt bērniem pa-
līdzību krīzes situācijās, palīdzēt arī 
bērniem ar īpašām vajadzībām, būt 
gataviem piedalīties neordināru ga-
dījumu risināšanā,» atklāj Kristīne. 
Šis statuss nozīmē arī to: ja kādam 
bērnam krīzes situācijā vajadzīga ģi-
meniska vide, Kalniņi to sniegs kaut 
vai nakts vidū. Kad viņi iepriekš par 
to stāstījuši Lienei un Lindai, māsas 
gan bijušas atturīgas. «Nevajag… Ja 
nu viņš būs labāks par mums?» mei-
tenes bažījušās. Bet tieši māsu lielais 
progress Kalniņiem ir apliecinājums, 
ka viņiem audžuvecāku loma pado-
das. «Viņām vairs nav nevienas no 
uzstādītajām diagnozēm! Tā tas ir — 
atliek tikai bērnam sajust, ka viņš ir 
drošā vidē! Mēs šīm meitenēm neko 
īpašu nedodam, bet vienkārši viņas 
mīlam. Ar to bija pietiekami, lai viss 
notiktu!» novērtē Artūrs.

«Kam jūs esat meitiņas?»  
Kristīne iejautājas, kad Liene  
un Linda iekārtojušās viņai  
azotē, katra savā pusē. «Jums,»  
Linda attrauc, un abas ar šo  
faktu izskatās ļoti  
apmierinātas.
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nav nevienas no 

uzstādītajām 
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ir drošā vidē! Mēs 
šīm meitenēm neko 
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vienkārši viņas mīlam.


