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VISC ar atbalstītājiem gada nogalē iepriecina bērnus ar saldumiem un galda spēlēm
Saglabājot ikgadējo tradīciju, Valsts izglītības satura centrs (VISC) gada nogalē dodas iepriecināt kāda bērnu
nama bērnus, lai uzdāvinātu iestādes iemītniekiem nepieciešamās vai kārotās lietas. Šogad VISC kolektīvs
nolēma sagādāt pārsteigumu bāreņu nama „Līkumi” bērniem.
Vietā, kur Daugava met līku loku, Salas novada Sēlpils pagastā atrodas bāreņu nams „Līkumi”, kurā dzīvo aptuveni
60 bērni vecumā no 2-18 gadiem. Lai bērni varētu radošāk pavadīt savas brīvdienas iestādē, viņiem bija
nepieciešamas jaunas galda spēles, tālab VISC kolektīvs vāca ziedojumus, lai sarūpētu nepieciešamo. Darbinieki
ziedoja gan naudu, gan arī nesa savas spēlēs, no kurām viņu bērni jau bija izauguši. Par saziedoto naudu izdevās
nopirkt gan lielizmēra galda futbolu, gan vairākas citas galda spēles, kā arī kasti ar mandarīniem. Taču īpašu
paldies VISC saka privātajam ziedotājam, kurš ziedoja 300 Ls jaunu spēļu iegādei. No saziedotās naudas izdevās
iegādāties galda tenisu, galda hokeju, dažādās populārās galda spēles, puzles, lego un grāmatas gan zēniem, gan
meitenēm. Spēles komplektētas tā, lai tās būtu interesantas gan lielākiem, gan mazākiem bērniem un jauniešiem,
un lai maksimāli attīstītu radošo un loģisko domāšanu.
Dāvanas bērniem nogādātas 20.decembrī, kad bērni ieradās mājās - bērnu namā no apkārtējo pilsētu mācību
iestādēm un internātiem. Visi pulcējās lielajā zālē, kura jau bija saposta svētkiem, atlika vien dāvanas salikt pie
eglītes. Dāvanu buma brīdī vislielāko interesi zēniem raisīja radiovadāmais auto, savukārt meitenēm ļoti iepatikās
elektroniskais robots. Paši mazākie aši salika jauno tepiķīti puzli, bet lielākie zēni rosījās, lai saskrūvētu kopā jauno
galda futbolu. Pārējās galda spēles tiks sadalītas atbilstoši pa vecumiem un grupiņām.
VISC saka arī sirsnīgu paldies SIA „Skrīveru saldumi” par saldo sveicienu bērniem. Pēc sarūpētajām Ziemassvētku
saldumu kastītēm bērni pulcējās pie eglītes un paši bez aicinājuma skaitīja jau sagatavotus pantiņus. Jaunākais vēl
nestaigāja un nerunāja, taču saldumu kastīti satvēra cieši ar abām rokām. Tikpat ciešs apskāviens būtu
nepieciešams arī ikdienā šiem bērniem no vecāku puses, tālab ikviens, kurš vēlas kļūt par audžuvecāku vai kā
citādi palīdzēt bērnu nama bērniem, ir aicināts to darīt.
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