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Privātā pirmsskolas izglītības iestāde BeBelv

Informatīvais izdevums vecākiem

Augsim kopā
sirsnīgi!

e-avīze
VADĪTĀJAS SLEJA

BeBelv e-avīze iznāk reizi mēnesī

Un atkal ‘’liekam jaunu bildi iekšā’’!!! BeBē sākas jauns mācību gads! Bērnudārza gaidas ir uzsākuši jaunie, paši
mazākie bebēni. Dažās vecākās grupās kolektīvam ir pievienojušies lielāki bebēni! Bet gan lielākie, gan mazākie
bebēni ar lielu sparu ir uzsākuši katrs savu darbiņu. Kāds mācās šņorēt kurpes, kāds iepazīt grupas biedrus, kāds
uzticēties audzinātājai, kāds iemācīties burtus, kāds iemācīties lasīt un kāds iemācīties rakstīt!
Septembris vienmēr ir grūts, saspringts un pienākumu pilns mēnesis. Gandrīz pusi no septembra mēs, BeBē,
skaitam un plānojam, kādus nodarbību materiālus iegādāties, kādas rotaļlietas bērnus iepriecinās un papildinās
izglītošanās procesu, un kādi remontdarbi ir nepieciešami katrā grupā?
Septembris ir kā jauns apņemšanās posms. Un man viennozīmīgi tas ir viens no grūtākiem mēnešiem. Taču ļoti
bieži mani tāpat, kā mazos bebukus, kuri tikko uzsākuši gaitas dārziņā, iedvesmo pedagogi! Es redzu, kā pedagogi
pielāgojās katram mazulītim, kā samīļo viņu, kā iekrāso rudeni grupās un ikdienā, un kā noguruši dodas mājās ar
‘’pilnu galvu’’ jaunām atraktīvām idejām!
1. Septembrī, Zinību dienā BeBes pedagogi atkal pierādīja to, ka ir izcili Pedagogi! Svinības
bija ļoti krāšņas un neskatoties uz to, ka daudziem 1. Septembris ir asaru un adaptācijas diena,
tā noteikti paliks atmiņā kā svētki!
Nedaudz savādāks tas septembris izvērtās man un vēl dažiem pedagogiem. BeBe.lv piedalījās
konkursā par iespēju apmainīties ar pieredzi kādā no Skandināvijas Valsts bērnudārziem.
Pateicoties cītīgam darbiņam un labai kopējai sadarbībai 14.septembrī 7 kolēģu sastāvā devāmies uz
pasakaino Islandi!
Tas bija fantastisks laiks. Ne tikai tāpēc, ka Islande ir pasaku zeme, bet arī tāpēc, ka pievienotā vērtība šim
braucienam ir milzīga! Atvedām pilnu koferi ir atziņām, pārdomām un idejām!
Mans vēlējums rudenī ir, lai spējam baudīt zeltu dabā – lapas, kuras rotā peļķes! Lai tāpat ir mūsu ģimenēs - lai
spējam baudīt bērnu krāsaino dabu, kad viņi mīļojas un apķer mūs, un arī tad, ja niķojas un cērt kāju pret grīdu!
Vadītāja Rita Stikāne
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JUBILĀRI SEPTEMBRĪ UN OKTOBRĪ

13.09.

sporta skolotāja Inga Dzene

16.09.

audzinātāja Purvciemā Krista Akmeņlauka

30.09.

audzinātāja Purvciemā Anda Landsmane

01.10.

audzinātāja Purvciemā Smaida Brūvere

23.10.

dejošanas skolotāja Silga Strazdiņa

31.10.

audzinātāja Purvciemā Signe Beāte Plāce

Kas gan būtu
bērnudārzs bez mūsu
lieliskajām audzinātājām
un auklītēm?
2. oktobrī visā Latvijā
tika svinēta Skolotāja Diena.
BeBe lepojas ar savām audzinātājām
un auklītēm, jo viņas ir dzirkstelītes
un bitītes, kuras ik dienu rūpējas par
mazajiem un lielajiem bebēniem.
Novēlam pacietību un izturību
auklējot, attīstot un izglītojot BeBes
audzēkņus!

METODIĶES ZIŅAS
Jau atkal esam kupls un jautrs pulciņš apmeklētāju un darbinieku, kas ar prieku dodas uz Bebelv ! Sākam
jauno mācību gadu ar jaunu iedvesmu un jauniem izaicinājumiem. Katram šis izaicinājums ir īpašs un
svarīgs! Kādam tas ir pierast pie jaunās vides un dienas kārtības, kādam apmācīt vecākos bērnus skolas
gaitām, kādam būt mīļam un saprotošam jebkurā situācijā, kādam – kļūt vēl radošākam un iegūt jaunas
zināšanas! Tik daudz mazu sapnīšu un vēlmju virmo gaisā- tās visas ir te, pie mums Bebelv. Novēlu
izdošanos un veiksmi visiem īstenot tos!
Vasara pagājusi, un Bebes bērni ir krietni paaugušies, atpūtušies un gatavi nodarbībām un visām mūsu
ikdienas aktivitātēm. Kad septembris jau aiz muguras, arī pašās mazākajās grupiņās var vērot smaidīgus un
priecīgus mazos bebukus. Arī viņi jau ir iejutušies pie mums! Nu varēsim sākt darbošanos ar pilnu sparu!
Zīmēt, rēķināt, dejot, dziedāt, rotaļāties, mīļoties... un būt kopā!
Septembris pagāja nemanot. Sākām ar Zinību dienas svinībām. Tā tiešām bija svētku diena! Tik daudz
ziedu, dāvanu un pārsteigumu varēja vērot mūsu bērnudārziņos. Pašiem mazākajiem vēl nobira kāda asara,
jo nu diena jāpavada bez vecākiem. Bet Bebē ir pašas mīļākās un labākās audzinātājas un auklītes, kas
palīdz katram mazajam, katru samīļo un apčubina. Zinību diena bija ļoti jauka un katrs Bebes mazais
apmeklētājs jutās gaidīts! Tik skaisti dekortēts dārziņš, pārsteigumi pie skapīša un visas dienas garumā. Viss
tik īpaši un pārdomāti. Paldies arī Jums, vecāki, ka atbalstiet šo dienu un sagādājāt dāvaniņu grupiņaigrāmatiņu, ko bērni ar lielu lepnumu nesa uz grupiņu.
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METODIĶES ZIŅAS
Bet nebija ilgi jāgaida jau nākamie svētki, jo pavisam drīz svinējām Tēvu (īpašo vīriešu) dienu! Tik radoši
tika pavadītas Tēvu pēcpusdienas. Bija tēti ar bēriem, kuri piedalījās erudīcijas spēlēs, kādi - devās uz
ugunsdzēsēju depo, kādi - veidoja dārzeņu kompozīcijas, kādi – nospieda savu roku nospiedumus ģipsī, kādi
- darbojās sportiskākās aktivitātēs. Tik radoši un forši ir mūsu tēti! Paldies Jums, ka bijāt un izbaudījāt
Jums dāvāto pēcpusdienu!
Kad svētki pierimās, beidzās arī adaptācijas nedēļās un mēs sākām mūsu jauno mācību gadu. Protams, ar
rudens tēmu. Burkāni, kartupeļi, kabači, sēnes... Viss par un ap rudens veltēm! Nu bērni zina daudz jauna
par šo.
Paldies visiem, kas piedalījās izstādē “Rudens māksla Bebē”. Jūsu darbiņi bija tik interesanti, tik kreatīvi un
dažādi. Prieks vērot izstādi. Un ziniet, kurš priecājas par to visvairāk?! Jā, Jūsu mazās sirsniņas. Bērni ar
tādu prieku un lepnumu rāda un stāsta par jūsu kopīgo veikumu. Šie darbiņi rada tik vērtīgas atmiņas un
prieka mirkļus! Ceru, ka tā turpināsim visu gadu!
Septembri mēs pavadījām ar D.Rijnieka koncertu “Tas man patīk”. Bērniem ļoti patīk mākslinieku un
mūziķu uzstāšanās. Dziesmas, dejas un daudz smaidu visa koncerta laiku.
Lai mums izdevies šis gads! Lai piepildās mazie sapnīši un izaicinājumi!

SVARĪGA INFORMĀCIJA VECĀKIEM
INDIVIDUĀLĀS TIKŠANĀS AR VECĀKIEM
Aicinām pieteikties individuālām tikšanās reizēm kopā ar administrāciju un BeBe.lv personālu. Pieteikt
tikšanos Jūs varat rakstot uz bebe@bebe.lv vai metodikis@bebe.lv . Pieteikumā pievienojiet informāciju ar
ko vēlaties tikties. Vai ar vadību, ar metodiķi, ar audzinātājām, logopēdu, medmāsu, vai kādu no nodarbību
pedagogiem.
TIKŠANĀS AR METODIĶI
Mūsu metodiķe Egija Posse – Apsīte ar prieku vienmēr Jums izstāstīs par bērnudārza mācību prgrammu un
nodarbībām. Jūs varat viņai jautāt par sava bērna izaugsmi, talantiem un attīstību. Egijai varat zvanīt, tālrn.
28444224. Sev interesējošās lietaas Jūs varat izrunāt telefoniski, vai norunāt tikšanos klātienē!

OKTOBRA mēneša pasākmi
Nu gaidām oktobri ar tā raibajām koku lapām un notikumiem Bebe dārziņā. Un pie mums atkal būs viesi.
Šoreiz aktieri ar izrādi ”Čigānmeitene Ringla”.
Oktobrī atkārtosim, turpināsim nostiprināt un apgūt jaunas iemaņas un zināšanas šādās tēmās: Es lapkritī;
Drošība uz ielas un pastaigas laikā/Transports; Dodos ekskursijā, pārgājienā, piknikā; savvaļas dzīvnieki.
Nedēļā, kad būs tēma “Dodos ekskursijā”, lielāko grupu bērni dosies ekskursijā, savukārt, mazākās grupas
organizēs piknikus, lai baudītu zelta rudeni! Sekojiet audzinātāju informācijai.
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JAUNUMI
PIEREDZES APMAIŅA
PASAKU ZEMĒ – ISLANDĒ!
Nedaudz savādāks tas septembris izvērtās man un vēl dažiem
pedagogiem. BeBe.lv piedalījās konkursā par iespēju apmainīties
ar pieredzi kādā no Skandināvijas Vasts bērnudārziem.
Pateicoties cītīgam darbiņam un labai kopējai sadarbībai
14.septembrī 7 kolēģu sastāvā devāmies uz pasakaino Islandi!
Tas bija fantastisks laiks. Ne tikai tāpēc, ka Islande ir pasaku zeme,
bet arī tāpēc, ka pievienotā vērtība šim braucienam ir milzīga!
Atvedām pilnu koferi ir atziņām, pārdomām un idejām!
Šoks jeb pārsteiguma moments:
1. Islandē neviens nesatraucas, ja bērns nebūs sagatavots
gaitām 1. Klasē.
2. Bērniem nav pusdienas laiks. Katrs vecāks pats nosaka,
vai bērnam iet gulēt vai nē!
3. Nav sliktu laika apstākļu, lai bērni ietu ārā. Ir tikai
nepiemērots apģērbs.
4. Nav marķētu gultas veļu un kur nu vēl gultu. Ja kāds vēlas
gulēt, tad pieejams ir matracītis.
5. Nav INSPEKCIJU!
6. Ir privāti dārziņi, kuri iedalās – Puišu un Meiteņu dārziņš.
7. Bērni Islandē nezina, kas ir baltas smiltis. Viņiem
pieejamas ir tikai melnas smiltis.
8. Bērnudārzs strādā tikai līdz pl.16.00.
9. Nav svētku un nav koncertu!

Ieguvām:
1. Pārdomās un žēlumu par to, ka bērniem un pedagogiem Latvijā
ir tik ļoti jāiespringst, lai sagatavotu bērnus skolai.
2. Praktiskas idejas ikdienas plānošanā. Bērni paši rūpējas par
galda nokārtošanu pēc ēšanas ( tā protams viņi domā,
audzinātājas slepus traukus pārmazgā).
Dažādu grafisku attēlu izmantošana, lai bērni redz, kurš ko pa
dienu ir darījis, kādas nodarbes paredzētas pa dienu un kādi
katram ir pienākumi. Dažādu iekšējās kārtības noteikumu
attēlojums grafiski.
3. Telpu iekārtojums. Tādas interesantas idejas, kā sajūta istabas
un telpu dalījums vairākās mazās istabās – bērns pats izvēlas, kur vēlas pavadīt dienu.
www.bebe.lv
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JAUNUMI
Vēl joprojām ir grūti aptvert visu, ko ieguvām Islandē. Tā ir tik daudz. Iespējams, vairāk var redzēt foto
galerijā. Tik krasi atšķirīga izglītības sistēma un tik fantastiska zeme!
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SEPTEMBRA PASĀKUMI

Zinību diena Pārdaugavā

Visi ķipari tika oficiāli uzņemti Bebes grupā un tas notikums tika
svinīgi atzīmēts. Mēs atkal varējām pārliecināties par to, ka biežāk
jādod tētiem dažādi radoši darbi kopā ar bērniem, jo šogad tēvu
pēcpusdienā uzdevums bija kopā ar savām atvasēm pagatavot
kompozīciju no rudens veltēm. Un tiešām patīkami pārsteidza mūsu
fantastiskie tēti ar izdomu un fantāziju.
BeBēnu grupā 1. septembrī ciemojās bitīte Maija, kas bija čakli
parūpējusies par to, lai visi Bebēni tiktu sirsnīgi sagaidīti un sveikti
ar jaunā mācību gada sākšanos. Bitīte bija sarūpējusi ne mazums saldu un mācībām noderīgu dāvaniņu, kopā
dziedājām, priecājāmies par Pasaku vācelītes akcijā sadāvinātajām grāmatiņām! Paldies mūsu grupas bērniem
un vecākiem par krāšņajiem un smaržīgajiem ziedu klēpjiem!
1. septembrī un grāmatu vācelītes dienā bebuki nesa savas mīļākās
grāmatiņas un tad mēs rīkojām izstādi. Gan pusdienas laikā, gan
pēc tam mēs grāmatiņas lasijām, šķirstijām un dalijāmies. Rīta aplī
mēs iepazināmies ar katru grāmatiņu un pēc tam gājām rotaļā
‘’Dipu, dapu lācis nāk’’.
Kopumā septembris bija adaptēšanās laiks, un šobrīd bērni ir
iejutušies, un sadraudzējušies un ar prieku pavada laiku kopā.

www.bebe.lv

bebe@bebe.lv

SEPTEMBRA PASĀKUMI
Zinību diena Ziepniekkalnā

Svētku sajūtas jau no paša rīta sagādāja mazie Zinību dienas
pārsteigumi mūsu BeBēniem jau garderobē. Svinīgi saposušies ar
krāšņiem rudens ziediem un mīļo grāmatiņu padusē, mazie ķipari
droši iesoļoja grupā. Kopīgi svinējām Zinību dienu svētku rīta aplītī,
kā arī mielojāmies ar našķiem un gatavojām sveicienus no bērnudārza
mūsu mīļajiem vecākiem! Aiziet pretī jaunām zināšanām un
piedzīvojumiem!

BeBes grupā 1.septmebris sākās ar pīlādžiem. Darbojāmies, taisījām cilvēciņus un priecājāmies.
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SEPTEMBRA PASĀKUMI
Zinību diena Purvciemā

BeBuku rīts iesākās ar krāšņajiem un mīļajiem ziedu sveicieniem. Ik katrs bija
sarūpējis jauku gāmatiņu, kas papildināja mūsu grāmatu vācelīti. Tam sekoja, bučās
un atvadīšanās no vecākiem. Pēc brokastiņām, kopīgi aplūkojām grāmatiņas un
priecājāmies par skaistajām ilustrācijām, kā arī katrs apliecināja savu vārdu krājumu
skaļi pasakot, ko pazīstamu ir ieraudzījis attēlā. Laukumiņā mūs sagaidīja
burbuļprieki – lieli, mazi, augstu lidojoši un tik viegli plīstoši. Par burbuļu
pārspridzināšanu mazajiem bija vislielākais prieks.
Svētku dienu noslēdzās, ar vecāku ierašanos, kam pēc pusdienām, kam pēc
launadziņā, kad tika pasniegtas audzinātāju sagatavotās dāvaniņas, katram mazajam
– krāsaina pirkstiņlellīte, kurā iekšā bija čuba-čups, kopā ar krāšņu balonu sveicienu.
Kā Bebes Zinību dienu sagaidīja un pavadīja... ??? Bērnus no paša rīta garderobē sveica uzraksts - Sveicam
Bebes Zinību dienā. Zem šī karodziņu sveiciena jau mirklīti vēlāk skaisti ierindojās atnestās grāmatiņas.
Bebes un Vecāki mūs priecēja ar 11 skaistām un interesantām grāmatiņām.
Bērni pie saviem skapīšiem atrada īpašu un jauku sveicienu no savas grupas audzītēm un auklītes. Pēc
brokastīm aizvadījām pirmo šī mācību gada Rīta apli, kur visi kopīgi salikām mūsu kalendāru. Pārskatījām
un palepojāmies ar ikviena atnesto grāmatiņu, aplūkojām to un pat mēģinājām minēt, kurš būtu varējis atnest
tieši tādu grāmatiņu (kas izvērtās rotaļā). Pēc rīta aplīša laidāmies jautrākās rotaļās, lai izkustētos un
pajautrotos. Spēlējām muzikālos krēslus un Zvejnieka tīklu, kad spēki bija pakausēti cienājāmies ar
audzinātājas Lauras ceptajiem kēksiņiem un devāmies baudīt 1. septembra dienu arī laukumiņā!

Zinību diena Bebēnu grupiņā - cik jauki un patiesi mīļi,
ka Zinību dienā satikāmies tie, kas jau pagājušajā
mācību gadā bija iepazinušies, toties, vēl lielāks prieks,
ka mūsu pulciņam pievienojās vēl jauni draugi. Priekšā
mums ražīgs mācību gads, pilns prieka un smaidiem..
Kā jau katru gadu, Zinību dienas ietvaros norisinājās
arī Pasaku vācelītes nedēļa. Paldies visiem, kuri
dāvināja mums visiem jaunas, skaistas, arī no
vecmāmiņu plauktiem, mīļas grāmatiņas. Mūsu brīvie
brīži ikdienā, nu, kļūst piepildītāki. Paldies visiem par
skaistajiem ziediem, kas papildināja Zinību dienas
emocijas vēl vairāk...
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SEPTEMBRA PASĀKUMI
Rudens Ziepniekkalnā

Cikgan krāšņš bērnudārzs bija šajā nedēļā! Gan kastaņu sēnes, zīļu tārpiņi
un pat cukini kuģi! Tik radošus un čaklus darbiņus bija sagatavojuši mūsu
mazie BeBēni ar saviem vecākiem. Ik reizi aplūkojot izstādi, katrs bērniņš ar
prieku stāstīja un sajūsminājās par savu darbiņu! Katram tas bija pats
labākais! Mīļš paldies vecākiem par iesaistīšanos!
BeBes arī šogad var priecāties par bērnu un vecāku izdomu un fantāziju radot krāšnus darbus no rudens
veltēm. Šo tēmu ietverot veidojām ar bērniem dārzeņu plati un nogaršojām rudens veltes.

Rudens Purvciemā

Radošā māksla Bebē - mums visapkārt ir tik daudz kas tāds,
no kā var izveidot jebko. Un to pierādīja arī mūsu vecāki,
kuri kopā ar bērniem izveidoja interesantas kompozīcijas.
Žēl, ka tās nav mūžīgas, jo tad tās varētu kalpot kā dekors
rudens tēmām.
BeBes 2 grupā dārzeņu nedēļā tika rīkota dārzeņu izstāde un
gribam teikt lielu paldies tiem vecākiem, kuri tajā piedalijās.
Dārzeņu nedēļas ietvaros mums notika sulu spiešana un
baudīšana. Spiedām sulu no burkāniem, āboliem, plūmēm, nektarīniem, bumbieriem-baudījām īstus
vitamīnu kokteiļus.
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SEPTEMBRA PASĀKUMI

TĒVI UN

Tētu diena Pārdaugavā

Ugunsdzēsejs ir cilvēks, kuram piemīt vīrišķiba, spēks un drosme! Gluži tā pat ka Bebēnu tētiem. Tieši tāpēc,
kopā ar drosmīgajiem tētiem devāmies ciemos pie drosmīgiem ugunsdzēsējiem. Bebēniem bija iespēja tuvumā
aplūkot ugunsdzēsēju tehniku un pasēdēt ugunsdzēsēju mašīnā? Bet tēti varēja parunāt ar
ugunsdzēsējiem-glābējiem un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Bet laistīšanas ar ūdeni, ar īsto
ugunsdzēsēju šļūteni, neapšaubāmi bija vakara vislabākā izklaide!
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SEPTEMBRA PASĀKUMI
Tētu diena Purvciemā

Aizvadījām mūsu pirmo, lielo pasākumu ar Bebukiem un viņu vismīļākajiem vīriešiem – stiprajiem,
gādīgajiem Tētiem. Bebuki kā jau katru dienu ļoti gaidīja savus mīļos, šoreiz mazliet citādi, jo tēti palika ar
bērniņiem rotaļāties. Kad visi bija apraduši, iepazinušies un pārvarējuši kautrīgumu devāmies tālākā
piedzīvojumā. Zīmējām Supertēti, slavinājām vīriešus, cienājāmies ar gardumiņiem un fotogrāfējāmies
fotostūrītī. Kad iekštelpās bijām izlustējušies, pampērus nomainījuši, devāmies ārā uz noslēguma piemiņas
darba izveidi. Katrs Tētis un mūsu Bebuks atstāja savas rociņas nospiedumu ģipša masā, kas turpmāk mums
atgādinās par pirmo, pozitīvām emocijām pārbagāto pēcpusdienu kopā ar mūsu bērniņu īpašajiem Vīriešiem.
Sakām lielu paldies visiem tētiem, kuri aktīvi darbojās kopā ar saviem mazajiem un bija kopā ar mums šajā
saulainajā pēcpusdienā.

Cik forši, ka mūsu grupiņai ir tik jauki un patiesi tēti un opīši, kuri
nebaidījās un ieradās uz Tēvu dienai veltītu pēcpusdienu. Kāds
prieks bija vērojams bērnu acīs, kad redzēja, ka tētis vai opītis ir
atnācis pie mums, lai kopā visi darbotos radoši. Visas dienas garumā
tika runāts, ka atnāks tētis vai opītis un, ka mēs parādīsim viņiem,
kā notiek mācīšanās. Visi kopā jutāmies tik brīvi, ka laiks pagāja
nemanot - mēs iepazināmies, noskaidrojām, kas tad ir ieradušiem,
skaitījām dzejoli un tad jau, nu, devāmies pa centriņiem, lai katrā
izpildītu kādu no uzdevumiem - bija jāzīmē ar krītiņiem un
akvareļu krāsām, bija jāuzzīmē Mūsu mīļās mammītes, bija jāsaceļ
krāsu torņi no klučiem, bija jāsalīmē Mūsu ģimenes auto un
jāizgrezno tēta vai opīša šlipse. Un par to, ka tētis un opītis bija
ieradušies un visi kopā cītīgi pastrādājām, katrs bija nopelnījis
bērnu zīmētu medaļu. Un, lai Tēvu pēcpusdiena būtu vēl
pozitīvāka, katram tika dāvātas ūsiņas un pēc tam tapa kopīgs foto.
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SEPTEMBRA PASĀKUMI
Tēvu dienai par godu BeBes 2 grupā tika organizēta Tēvu pēcpusdiena, kurā tētiem kopā ar bērniem bija
jāveic 4 uzdevumi- gan jāpiedalās sporta aktivitātēs, jādarbojas ar dabas materiāliem, jāatpazīst cipari, burti
un ģeometriskās figūras un jāatjauno krāsa dažām grupiņas mēbelēm. Pēc tam visi tika apbalvoti ar šokolādes
medaļām un cienastu.

Tētu diena un Rudens Purvciema
BeBēs

Šoreiz mūsu īpašie vīrieši kopā ar saviem mazajiem
darbojās radošajā darbnīcā un kopīgiem spēkiem
radīja šedevrus izstādei “Rudens māksla BeBē”. Šī
uzdevuma realizācijai bija nepieciešams prāta asums
un roku čaklums, jo katra komanda izlozēja “mīklu”,
kuru “atminot”, tad arī vajadzēja radīt rudenīgo
kompozīciju. “Sīcošais gardegunis”, “Zaļā ezeru
gurkstētāja”, “Klāra Klukste”, “Zemūdens lielace”…
tikai daļa no visa tā skaistuma, kas tapa! Neizsakāms
prieks, ka mums ir tik fantastiski īpašie vīrieši, kuriem
neviens darbs nav grūts, bet viss paveicams ar smaidu
sejā! “Maisiem čabot, smiekliem skanot, čaklām
rokām darbi sokas!” Tā īsi var aprakstīt aizvadīto
“BeBes īpašo vīriešu pēcpusdienu”, par kuras
izdošanas sakām lielu jo lielu paldies mūsu īpašajiem vīriešiem! Jūs bijāt lieliski – atjautīgi, azartiski, radoši
un bezgala pozitīvi! Mūsu varoņi!

Tētu diena Ziepniekkalnā

Visi kopā organizējām sacensības starp lielās grupas tētiem un mazās grupas tētiem. Bija sagatavoti dažādi
uzdevumi-komandas nosaukumi jāizdomā, jaatbild uz jautājumiem par bērnudārza dzīvi un izturības
vingrinājumi. Protams, uzvarēja draudzība!
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TOP CENTĪGĀKAIS

Betija - vienmēr piesakās
pirmā visur un visu
palīdzēt.

Bebēni mācās palīdzēt auklītei uzklāt
galdu, tas viņiem pagaidām ir kaut kas
pavisām jauns! Un pirmie čaklie
dežuranti šomēnes ir Evelīna un
Frederiks.

Marta - ļoti cenšas,
darbojas un ir čakla.

Matīss Plinte un Keita Alksne, jo lai gan
iejušanās bija ērkšķaina, mazie pierada un
nu jau ar prieku un smaidu iejutušies
bērnudārzā, un centīgākie palīdzēja
iejusties arī citiem - ņēma aiz rokas un
mierināja ja bija sasāpējusies sirsniņa.

Septembrī, protams, visi mazie ir centīgi, jo
taču uzsāk bērnudārza gaitas, taču īpaši
jāuzteic Sāriņa – liels palīgs audzinātājām
un auklītei jauno bērniņu adaptēšanās
periodā.

Madara Dārta S. - gribu izdarīt visu
pati, lai arī reizēm gadās ar asarām;
Estere M. - zin, kur mantām īstās
vietas un parādīs arī to citiem.

“Ar katru dienu arvien drošāk” – Viktorija,
Gustavs, Edvards
“Visu varu, visu protu” – Leiviks
“Mazais palīgs” – Estere G.
“Gribu zināt, gribu mācēt” – Marta, Sintija
”Es daru! Man patīk! Man izdodas!” – Marks

Emīlija, Kate, Undīne.

„Es pati, es pati, es pati” – Emīlija
„Katrs solis arvien drošāks” – Davids,
Renāts, Ivans, Evans, Tomass, Lali
„Zīmā, zīmā, zīmā” – Alise, Asnāte
„Mēneša smaidiņš” – Dominiks G.

MĒNEŠA JOKI
Pārdaugavas BeBes grupa
( 5/6 gadi)
Betija: "Zini ko - manam
opim zobi tā-"iekšā-ārā,
iekšā-ārā". Omei tāpat,
tikai opim vēl apaļš vēders!
Grupā tiek spēlēta lomu rotaļa
- "Dakteri". Audzinātāja viņus
nofotografē. Bērni prasa, lai
parāda, kāds foto sanācis.
Gustavs pēc fotogrāfijas
apskates jautā: "Ieliksi
Instagramā?!"
Pārdaugavas BeBēnu
grupiņa (3/4 gadiņi)
Auklite tīra galdu, Linetta
jautā "tā ir ķīmija?"
Ziepniekkalns BeBes
grupa (4/6 gadi)
Signe un Anete stāsta, ka
brauks brīvdienās atpūsties.
Brauks tur, kur kratās
iela(pa meža cełu)
Ziepniekkalna BeBēnu
grupiņa (2/3 gadiņi)
Dziedam „Kāda katram
dziesma?” Sāra ierosina dziedāt
par žirafi. Audzinātāja jautā,
kāda tad žirafei ir dziesmiņa?
Madara droši atbild: „Gara!”
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Purvciems BeBes 2
grupiņa
Audzinātāja jautā Emīlijai:
" Kas tas ir ko Tu esi
uzzīmējusi?" Emīlija
"Uzzīmējums!"

Purvciems BeBuku
grupiņa
Alise no rīta ienākot
grupā skaļi un skaidri
paziņo: „Zīmā, zīmā!”

Purvciems BeBuku grupiņa
Dominiks G. pieceļoties no
diendusiņas, patstāvīgi
apģērbjoties pašās beigās galvā
uzvelk vēl arī pidžammas
krekliņu (kā apļšalli).

Asnāte no rīta ienākot
grupā skaļi un skaidri
paziņo:”Asīs te!”

Méneša Joki
Purvciems BeBuku
grupiņa
Audzinātājas Signes
prieka deja, kad bebuki
veiksmīgi aizvada
podiņmācību!

Audzinātāja Anda
ienākot mūsu grupā
dzird kā Signe no
podiņtelpas sauc: „Jēee!
Ir! Ir kaka podiņā!”

Purvciems BeBuku
grupiņa
Emīlija pirmajā dieniņā,
kad palika bebukos čučēt
tik ļoti gaidīja tēti, ka
diendusu izgulēja ar
biksēm mugurā.

Signe:’’ Renāt, zupu
ēdīsi? ‘’ Renāts: ‘’Jā!’’ un
piekrītošī māj ar galvu.
Signe:’’Ēdīsi pats?’’
Renāts:’’ Ne’’ un
noraidoši māj ar galvu.

Purvciems BeBēnu grupiņa
(2/3gadiņi)
Eduardam zirneklis - Zirneks un
traktors - Kokors. Rīta aplītī
audzinātāja kopā ar bērniem
noskaidro, kādas ķermeņa daļas mums
ir, pie viena vēl pajautā, kas mums aug
uz galvas? Tomass atbild: "Sēnes!"
Purvciems BeBes 1 grupiņa
( 4/6 gadi)
Simona gaida, kad audzinātāja sapīs
bizīti. Brīdi stāvējusi, Simona smagi
nopūšas un nosaka “Es jau esmu
“izkususi” (domāts - piekususi)
gaidot!”
Markam jānosauc pupa.
Marks saka: “Rieksts!”
Roberts, sēžot blakus,
izsaucas: “Pupām ir
rieksti?!”
Estere Ā. launaga laikā vēro
audzinātājas Lauras krūzi
un salīdzina ar savējo, pēc
brīža priecīgi iesaucas:
„Audzinātāj, mums vienādi
litri!”
Sintija tikko pēc pasakas
nolasīšanas paziņo: „Man
nenāk miegs, es negulēšu, es jau
tagad to zinu!” Laura: „Aizver
actiņas un pacenties iemigt.”
Sintija pēc ļoti īsa mirklīša :”Es
jau ilgi pacentos, man vienalga
nenāk.”
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PATEICĪBAS VECĀKIEM
Sakām lielu paldies Bebes grupiņas vārdā par tik dažādām, jaukām, krāšņām un interesantām pasaku, bilžu
grāmatām un žurnāliņiem, kurus Jūs, mīļie Vecāki grupiņai dāvājāt Pasaku vācelītes dienā 2016.
Lai gan jaunais mācību gads vēl tikai uzņem apgriezienus, mūsu vecāki jau sākuši mums gādāt nodarbībām
un citām aktivitātēm lietderīgus materiālus… Sakām lielu paldies Sofijas C. un Ernesta mammītēm par šādu
atbalstu!

ZIŅAS NO TALANTU SKOLAS
Sākoties jaunajam mācību gadam ir sākušās ne tikai ikdienas nodarbības bērnudārzā, bet arī nodarbības Talantu
Skolā!
Jau daudzi vecāki ir ievērojuši, ka šajā gadā piedāvājums Talantu Skolā ir palicis plašāks un bērniem interesantāks!
Talantīgo bērnu pulciņš ir audzis un mums prieks, ka BeBē ir tik daudz talantīgu bērnu, kuri visdrīzāk mūs
pamatīgi pārsteigs pavasarī Talantu Skolas atskaites koncertā!
Aicinām tos, kas vēl nav pieteikušies kādā no pulciņiem, pievienoties.
Iepazīstinām Jūs ar aprakstu par katru pulciņu, skoliņu, tās skolotājiem un laikiem.

Trijādības iela

Vokālais Ansamblis
Tautas Deju kolektīvs
Angļu Valodas skola
Burtiņu skola
Jogas studija
Pētnieku skola

Pirmdiena

Otrdiena

16:00
11:30
16:00
17:15

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena
11:30
17:30

Piektdiena

Ceturtdiena

Piektdiena
10:30

11:00
10:30
16:30
16:00
16:00
17:15

BēBīšu skoliņa
Pirmdiena

Otrdiena

Vokālais Ansamblis
Tautas Deju kolektīvs
Angļu Valodas Skola
Burtiņu Skola
Jogas studija
Pētnieku skoliņa

Purvciems BeBuku
grupiņa
Audzinātājas Signes
prieka deja, kad bebuki
veiksmīgi aizvada
podiņmācību!

BēBīšu skoliņa

16:00
17:15
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Piektdiena
11:30

16:45

Vokālais Ansamblis
Tautas Deju kolektīvs
Angļu Valodas Skola
Burtiņu Skola
Jogas studija
Pētnieku skoliņa

Zaļenieku iela

Ceturtdiena
16:00
17:15

BēBīšu skoliņa

Ieriķu iela

Trešdiena

Trešdiena

16:30

10:30

Purvciems BeBuku
grupiņa
Emīlija pirmajā dieniņā,
kad palika bebukos čučēt
tik ļoti gaidīja tēti, ka
diendusu izgulēja ar
biksēm mugurā.

10:30

16:00

16:30
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ZIŅAS NO TALANTU SKOLAS

BeBe.lv Talatnu Skola ietilpst:
BeBe.lv Vokālais Ansamblis
BeBe.lv Tautas Deju kolektīvs
BeBe.lv Angļu Valodas Skola
BeBe.lv Burtiņu Skola

BeBe.lv Pētnieku skoliņa
BeBe.lv Jogas Studija
BeBe.lv bēbīšu skoliņa mazākiem
no 6.mēnešu vecuma

BEBE. LV ANGĻU VALODAS SKOLA. Vada skolotāja - ELĪNA LINKA -kura piedāvā bērniem

apgūt : angļu valodas nodarbības Pirmie soļi angļu valodā / First Steps in English. Elīna ieguvusi
profesionālo bakalaura grādu LU kā angļu valodas un kulturoloģijas skolotāja. Specializējas tieši uz
jaunāko skoliņu – pirmsskolu – audzēkņiem. Ar laiku ne tikai izstrādājusi savu angļu valodas apguves
programmu, bet pilnveidojusi un bagātinājusi to ar jaunākajām mācību grāmatām un digitalizētiem
materiāliem.
Mācīšanās caur rotaļām, dziesmām, kustībām, lomu spēlēm, stāstiem par pamatu ņemot (bet ne tikai)
grāmatu Happy House vai Playtime. Iespējams arī pavisam maziem bērniņiem (no 3 gadiem). Dažādi
līmeņi. Bērniem būs arī savas mapītes un mājas darbi, pēc kuriem varēsiet sekot līdzi bērnu mācību
procesam un progresam. Nodarbības ir interesantas, radošas, uz izziņu veicinošas, aktīvas un
disciplinētas. Tās ne tikai iepazīstina bērnus ar valodu, bet arī salīdzina mūsu un citu zemju (angliski
runājošo tautu) kultūru un tradīcijas. Skolotājai ir svarīgi gan tas, lai bērni nāktu uz nodarbībām ar
prieku un entuziasmu, gan rezultāts – izpratne par angļu valodu, tās izruna, apgūtie vārdiņi, valodas
saistība ar reālām dzīves situācijām.

BEBE.LV BURTIŅU SKOLA. Vada skolotājaEgija Posse-Apsīte- Pirmsskolas izglītības iestādē

BeBe.lv pavada jau 10. gadu.Šobrīd BeBe. lv pilda vadītājas vietnieces un izglītības metodiķes
pienākumus. Egija ir burtiņu skolas aizsācēja un idejas autore BeBe.lv dārziņā. Pedagoģisko izglītību
ieguvusi LU kā vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotāja, zināšanas papildinājusi ar maģistra grādu
izglītības vadībā.
Burtiņskolas mērķis ir radīt interesi par burtiem ar rotaļu palīdzību. Radīt bērnos prieku par burtiem, ko
ir apguvuši. Radīt bērnam burtu apguvē vēlmi darboties, gūt gandarījums par paveikto. Ļoti svarīga
nozīme bērnu pirkstu sīkās muskulatūras attīstībai. Tādēļ savu darbu esmu paredzējusi, lai bērni vieglāk
apgūtu rakstīšanu un burtus - caur rotaļu palīdzību bērniem vieglāk būs apgūt, atcerēties, nosaukt, pazīt,
iemācīties lietot burtus. Bērni apgūs gan drukātos burtus, gan rakstītos burtus.Būs darba lapas, kurās
bērniem rosinās fantāziju, bagātinās vārdu krājumu, attīstīs sīko pirkstu muskulatūru.
Vecums burtu apguvē ir no 3,5 -7gadiem.
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ZIŅAS NO TALANTU SKOLAS

BEBE.LV VOKĀLAIS ANSAMBLIS. Vada skolotāja LAURA AUNIŅA- Jāzepa Vītola Latvijas

Mūzikas akadēmijas absolvente. Līdzšinējā darba pieredze saistīta lielākoties tieši ar pirmsskolēniem, jo
Laura vadījusi mūzikas nodarbības gan pirmsskolā, gan mūzikas studijā pēc Karla Orfa metodes. Radoša
un jaunajam atvērta skolotāja, kura interesējos par dažādām alternatīvās pedagoģijas metodēm un ieviešu
tās savā darbā ar pirmsskolēniem, lai bagātinātu nodarbību saturu un sniegtu bērniem gandarījumu un
prieku gan par sasniegto, gan kopā pavadīto laiku.
Dziedāšana ir viens no brīnišķīgākajiem pašizpausmes veidiem,kas bērnam var sniegt daudz pozitīvu
emociju. Dziedāšana attīsta ne tikai muzikālās dotības,bet līdztekus tam tiek veicināta bērna
intelektuālā,emocionālā un kustību koordināciju attīstība.
Mūzika bērnu attīstībā ir neatņemama un nepārvērtējama – tā ne tikai palīdz mazajiem daudzpusīgi
attīstīties, tā pilnveido bērna personību, prasmi pašizteikties, kā arī paplašina redzes loku. Tāpēc aicinām
ikvienu, kam sirdī dziesma, pievienoties mūsu raibajam pulkam vokālā ansambļa nodarbībās.
Vokālais ansamblis tev sniegs iespēju:
• Izkopt vokālās iemaņas, attīstīt ritma izjūtu un ķermeņa plastiku;
• Pilnveidot skatuves pieredzi;
• Jautrā un radošā atmosfērā socializēties ar vienaudžiem;
• Caur dziesmām un rotaļām gūt jaunu pieredzi, paplašināt redzes loku.
Nodarbību saturs:
• Dziedāšana ansamblī un individuāli;
• Latviešu tautasdziesmas un oriģināldziesmas;
• Muzikālas rotaļas, spēles;
• Piedalīšanās dažādos konkursos un koncertos;
• Sadarbība ar profesionāliem mūziķiem un citiem muzikāliem kolektīviem.

BEBE.LV DEJU KOLEKTĪVS. Vada skolotāja Silga Strazdiņa - Deju un ritmikas skolotāja prfesiju

apguvusi RPIVA , apguvusi jaunas zināšanas Maģistratūrā- Dejas pedagoģija. Piecus gadus vadījusi
jauniešu tautas deju kolektīvu, modes dejas un ritmikas nodarbības pamatskolā. BeBe.lv Silga mazos
dancotājus vada jau 4. sezonu.
Nodarbības BeBe. lv deju kolektivā iedalās 2 vecuma grupās:
• 2,5 -4.g.v. dejotāji
• 4 - 7 g.v. dejotāji
Deju nodarbībās apgūsim klasiskās dejas pamatus (atbilstoši vecumposmam), rotaļdejas un sižetiskās
dejas, kā arī daļēju deju svētku repertuāru, atkarībā no dejotāju spējām. Galvenie deju nodarbību
uzdevumi - pareizas stājas veidošana, līdzsvara un ritma izjūtas veicināšana.
Nodarbību ilgums : mazjiem bērniem - 30 min; lielākiem līdz 45. min
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MAZO PĒTNIEKU STUDIJA. Vada skolotāja Anda Landsmane - jau 14 gadus sevi sauc par pirmsskolas
pedagogu - bērnu draugu, dabas pētnieku, izzinātāju. Pieredzes bagāts nodarbību pedagogs, kurš vienmēr
zinās atbildes uz bērnu zinātkārajiem jautājumiem, kā arī ļaus tās atklāt pašiem.
Aicinam visus zinātkāros un erudītos pētniekus darboties mazo pētnieku studijā. Šajās nodarbībās Mēs
izzināsim un izpētīsim visu, kas notiek mums apkārt - zemē, gaisā un ūdenī. Lai labāk izprastu to, kas un
kāpēc mainās dabā -Mēs mērīsim, svērsim, salīdzināsim, bet lai uzzinātu, kas dzīvnieku un augu pasaulē
ir pats interesantākais - vērosim un eksperimentēsim. Lai labāk izprastu apkārtējo pasauli ieklausīsimies
dabas skaņās, dziedāsim, zīmēsim un iesim rotaļās par saistošo zinātkāro tēmu.

JOGAS STUDIJA. Vada Agita Elaina - jogas pasniedzēja bērniem un pieaugušajiem. Jogu praktizē jau
vairāku gadu garumā un turpina to praktizēt katru dienu. Savas zināšanas un pieredzi vērtīgi
papildinājusi Nepālā, kur studējusi jogu. Tieši Nepālā Agita saņēma 500h jogas pasniedzējas un
pievienoto 85h bērnu jogas pasniedzējas sertifikātus. Izaugsmei arī regulāri apmeklē apmācības kā
Latvijā, tā Nīderlandē, Norvēģijā un citur. Agita šobrīd studē Latvijas Universitātē Psiholoģiju, vadības
zinības un „C” kategorijas sporta speciālistu programmā.
Bērnu iepazīstināšana ar jogas vingrinājumiem sekmē to fizisko un garīgo attīstību. Tas ir laiks, ko velta
savas iekšējās un ārējās pasaules izzināšanai un izskaistināšanai. Bērnos jau no paša sākuma ir vieglums,
miers, radošums. Viss, kas nepieciešams, ir brīva vide izpausmei. Tā arī nodarbības tiek pielāgotas
bērniem, šai videi. Vingrinājumi tiek piedāvāti spēļu, stāstu veidā – pastaiga pa džungļiem, kur satiekam
dažādus dzīvniekus, tos atdarinām, praktizējot jogas pozas, izjūtam elpu vai atslābinām visu ķermeni,
prātā iztēlojoties, piemēram, sauli, puķi vai ko citu. Tas ir laiks, kurā labāk izjust sevi un sev apkārtējos.

Aicinām vecākus vienmēr zvanīt uz tālruni
27044040 vai rakstīt talantuskola@bebe.lv,
ja Jums ir radušies jautājumi par:
- par pieteikšanos konkrētā pulciņā,
- Savu mēneša maksājumu,
- Nodarbību pedagogu darbu,
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- Konkrētā pulciņa mācību programmu,
- Nodarbību grafiku,
- Citiem neskaidriem jautājumiem.
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INTERVIJA
Katru mēnesi iepazīstam kādu pedagogu vai auklīti. Sākam jauno 2016./2017. ar iepazīšanos ar pedagogu Signi Beāti Plāci. Tas nav
tā pat vien! Signe tiešām ir pelnījusi par sevi vairāk pastāstīt, jo sevi ir pierādījusi kā ļoti drosmīgu, uzņēmīgu, mērķtiecīgu un arī
paškritisku pedagogu. BeBē Signe nestrādā sen, bet pa šo mazo laiku viņa ir ieguvusi uzticību. Šķiet, ka viņas labākā īpašība ir tā, ka
viņa nemitīgi vēlas sevi pilnveidot, ka viņa nebaidās jautāt, un ka viņa nebaidās no pārmaiņām. Tam pierādījums ir tas, ka šajā
mācību gadā Signe uzņēmās darbu pašā mazākā grupiņā ar pašiem mazākiem bebukiem, argumentējot, ka vēlas ieguldīt bērnos, ka
vēlas izaudzināt un izglītot tieši savus bērnus un redzēt, kā viņi aug no maziņiem ķipariņiem līdz skolēniem!

Mēs patiesi redzam, ka Signe ir BeBes pedagogs!
Cik ilgi Tu strādā BeBē?
BeBē strādaju kopš šī gada marta.
Esmu pabeigusi Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolu, modernās tēlniecības nodaļu. Šobrīd studēju
RPIVA par pirmsskolas un sākumskolas skolotāju.
Kāda ir Tava izaugsme BeBē?
Lai gan laika periods ir ļoti īss kopš strādāju Bebē, manuprāt, esmu ļoti strauji augusi un
attīstijusi sevi, tieši darbā ar vecākiem. Par savu izaugsmi arī uzskatu to, ka esmu jau paspējusi sevi
pierādīt pietiekoši labi, lai man uzticētu būt par audzinātaju Bebuku grupiņā, kurā, teju visi, ir
mazulīšī bez iepriekšējas bērndārza pieredzes.
Kas Tev patīk savā darbā?
Savā darbā man vislabāk patīk tas, ka katra diena ir kā pozitīvs lādiņš. Bērni ir patiesi,
nesamāksloti. Droši varu teikt, ka es mīlu savu darbu un dodos uz to ar prieku, par to arī esmu ļoti
gandarīta.
Kas liekas visgrūtākais pārbaudījums darbā ar bērniem?
Manuprāt, liels pārbaudījums ir darbs ar sevi, jo ir jāspēj saglabāt pozitīvisms, jebkurā situācijā. Katrs bērns ir individualitāte, ir
jāmāk atrast pareizā pieeja katram, dažkārt, lai izprastu, kas ir vislabākais, kas ir nepieciešams bērnam, ir viss grūtāk.
Tavi īpašie talanti?
Spēju veiksmīgi komunicēt ar jebkāda veida cilvēkiem, respektēju un nenoliedzu cita veida viedokļus. Esmu ļoti kreatīvi domājoša,
patīk ģenerēt jebkāda veida idejas. Ar lielu entuziasmu izmēģinu un ieviešu ko jaunu un nebijušu.
Mīļākais bērnu vecums?
Uzskatu, ka mīļākais vecums ir tas ar kuru Tu dotajā brīdī strādā. Man šobrīd tas ir divgadnieku vecums, bet bērni augs un līdz ar
to arī vecums mainīsies. Protams, katram pirmsskolnieka vecumposmam ir savi plusi un mīnusi, tieši tāpēc, nespēju nodalīt vienu
mīļāko.
Pastāsti par savu ģimeni?
Esmu uzaugusi lauku mājās trīs bērnu ģimenē. Tādēļ, manī ir ļoti stipras ģimeniskās vērtības, piemēram, tas, ka vienam par otru ir
jāpastāv, jo tie ir tavējie. Ģimene ir tuvākais, kas cilvēkam var būt.
Pastāsti par savu hobiju, to kā Tu atpūties brīvā laikā?
Aptuveni pirms gada sāku nodarboties ar geokašingu, tādā veidā apmeklējot vietas, kurās diez vai nokļūtu, līdz ar to arī uzzinu
daudz jaunus faktus par vietu, ko apmeklēju. Aptuveni jau deviņus gadus aizraujos ar filmiņkamerām, šī nodarbe man ir tuva, jo
katrs kadrs tiek pārdomāts, attīstot filmiņu atceries, notikumus, piedzīvojumus, kas ir bijuši, Katrs kadrs ir vērtība. Mīļi man ir arī
kultūras pasākumi. Īpaši teātra apmeklējumi un dažāda veida mākslas izstādes.
Ko vēl Tu gribi sasniegt ?
Galvenais man ir būt nepārtrauktā attīstībā, pilnveidot sevi. Tā teikt ne brīdi neapstāties pie jau sasniegtā tikai augt un augt.
Neiesūnot.
Tavs nepiepildīts sapnis?
Sapņi ir lieli un dažādi ! Tāpēc par tiem skaļi nerunā. Lai piepildās!

Nekad neiesūno, Signīt, mēs esam pārliecināti, ka būsi nemitīgā attīstībā!
PIRKUMI UN PADARĪTAIS
Purvciems, Pārdaugava, Ziepniekkalns
Metodisko materiālu un nodarbību materiālu iepirkums jaunajam mācību gadam,
Jaunu rotaļlietu iegāde,
Jauna sporta un mūzikas inventāra iegāde,
Darba burtnīcu iegāde,
Jaunu trauku iegāde

www.bebe.lv

PLĀNOTIE DARBI UN PIRKUMI
Purvciems: Joprojām kārtojam jautājumu par stāvvietu
Āra laukuma pārbūve, seguma maiņa un laukuma lokācijas vietas maiņa.
(precizēsim visu nedaudz vēlāk, nosūtot vēstuli)
Pārdaugava: Āra un pagalma teritorijas uzlabošana,
Ziepniekkalns: Āra laukuma seguma nomaiņa,
ārdurvju remonts un koda atslēgas nomaiņa,
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