Bērni devās Ziemassvētku ceļojumā uz Austriju

Novembra nogalē, no 28. novembra līdz 1. decembrim, 14 bērni no Skrundas novada
un Aizputes novada daudzbērnu ģimenēm un bērni no krīzes centra "Māras centrs"
kopā ar pavadoņiem devās braucienā uz Austriju. Tur, nelielā pilsētiņā Gmunden netālu
no Zalcburgas notika Ziemassvētku ieskaņas pasākums. Bērniem bija tikšanās ar
Ziemassvētku vecīti, koncerts, spēles, rotaļas un dāvanas. Jau 12 gadus šo pasākumu
rīko Austrijas Samariešu apvienība kopā ar simtiem brīvprātīgo no visas Austrijas un
daudziem sponsoriem un atbalstītājiem, pulcējot gandrīz 1000 bērnu no visas Eiropas,
un otro gadu uz turieni dodas arī bērni no Latvijas un ceļojumu no Latvijas puses
organizēja Latvijas Samariešu apvienība. Ar Skrundas un Aizputes pašvaldību atbalstu
bērni atbrauca uz Rīgu, kur viesnīca „Albert Hotel” pirms garā ceļa bija sarūpējusi
gardas pusdienas, iepazīstināja ar viesnīcu, bērniem bija iespēja visu izstaigāt un
apskatīt. Lielāko sajūsmu sagādāja iespēja aplūkot Rīgu no augšas – no viesnīcas 11.
stāva terases. Arī reģistrēšanās un pārbaudes lidostā bērniem bija īsts piedzīvojums,
tāpat kā pats lidojums uz Vīni. Austrijā bērnus un viņu pavadoņus sagaidīja Austrijas
Samariešu apvienības brīvprātīgie, kuri no kopumā uz pasākumu uzņēma vairāk nekā
700 cilvēkus no visas Eiropas. Ar perfektu austriešu precizitāti un punktualitāti tika
organizēta bērnu nokļūšana viesnīcā, vēlāk līdz vilcienam, kurš bērnus aizveda līdz
nelielai kalnu pilsētiņai Gmundenai 200 km no Vīnes. Bērniem bija noorganizēts
koncerts, nakšņošana skaistā viesnīcā, ēdienreizes, pilsētas apskate, dāvanas, kā arī
tikšanās ar Ziemassvētku vecīti. Lai arī ceļojums tomēr nogurdināja, bērniem noteikti
paliks skaistas atmiņas par braucienu, dāvanām, iespēju redzēt citu valsti un satikt

laipnus un priecīgus cilvēkus. Kristela, 9 gadi, Aizputes novads: "Mazais ceļojums uz
Austriju bija interesants. Sākumā mēs gājām uz vislabāko viesnīcu Rīgā Albert Hotel,
kur bija garšīgi ēdieni. Pēc tam devāmies uz lidostu, kur gājām caur detektoru. Lidojām
2 stundas un uzreiz braucām uz viesnīcu." Anna, 8 gadi, Skrundas novads: "Mēs
svētdien bijām pasākumā, uz kuru braucām ar vilcienu. Es sadraudzējos ar Sintiju,
spēlējām spēles, braucām ar kuģīti pa ezeru. Es fočējos ar lauvu un viņu nobučoju. Man
patika visas dienas un es gribētu vēl" :) Eva, 15 gadi, Skrundas novads: "Sestdiena
iesākās ar gardām brokastīm un agru rītu. Pēc brokastīm gājām uz vilcienu un
iepazināmies ar jauniem draugiem no citām valstīm. Braucot redzējām lielus, skaistus
kalnus." Liza, 15 gadi, Rīga, "Māras centrs": "Modinātājs skanēja 6 no rīta un bija grūti
pamosties. Paēdām brokastis un devāmies uz vilcienu, kurā braucām 700 cilvēku no
daudzām valstīm. Kamēr mēs gaidījām vilcienu, skanēja mūzika! Austrijā ir smuki
vilcieni un labsirdīgi, jautri cilvēki. Man patika ceļojums!" Teksts: Baiba Pare, Latvijas
Samariešu apvienības komunikācijas speciāliste Foto: https://www.facebook.com

