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'Labās zvaigznes' balvu saĦēmuši desmit rīdzinieki 

 

 

Melngalvju namā šodien svinīgā ceremonijā apbalvoti desmit konkursa "Labā 

zvaigzne Rīgā 2011" laureāti - cilvēki, kas nesavtīgi rūpējas par tiem, kam nepieciešama 

palīdzība. 

Šogad konkurss tika izsludināts deviĦās nominācijās - "Atbalsts bērniem", "Senioru 

labdaris", "Palīgs cilvēkiem ar īpašām vajadzībām", "Cilvēks - atbalsts", "Labākais kaimiĦš", 

"Vides pilnveidotājs", "Cilvēks - pilsētas dzīvnieku draugs", "Sirds cilvēks - cerības nesējs" 

un "Zelta mecenāts". 

Nominācijā "Atbalsts bērniem" šodien godināts rīdzinieks Juris Keišs, kurš sniedz 

palīdzīgu roku bērnunama "Imanta" bērniem - viĦš apmeklē bērnus gan svētku reizēs, gan 

darba dienās, vienmēr interesējas, kā viĦiem klājas, dāvina pārdomātas dāvanas, kā arī 

organizē zīmējumu izstādes, pasākumus, sporta spēles un ciemojas ar balvām, pastāstīja 

Labklājības departamenta pārstāve Lita Brice. 

Par lielāko "Senioru labdari" atzīts Andris Baltaiskalns - viĦš ar personīgo transportu 

bez atlīdzības apbraukā ziedotājus, saĦem ziedojumus un nogādā tos attiecīgajām 

personām, kā arī aktīvi darbojas invalīdu biedrībā "Aizvējš" kopš 2003.gada. ViĦu vecie 

cilvēki, invalīdi savā mājā gaida un zina kā labu, izpalīdzīgu, vienmēr uzmundrinošus 

vārdus sakošu cilvēku. 

Par "Palīgiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" nominēti Liāna un Ivars Velki, kuri ir 

"Velku biedrības" dibinātāji. Biedrība sniedz atbalstu ăimenēm, kurās aug smagi slimi bērni, 
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kā arī trūcīgajiem. Šo darbu Velku pāris un viĦu komanda veic ar milzīgu mīlestību un 

atdevi, stāstīja Brice. 

"Cilvēks - atbalsts" rīdziniekiem ir vecmāte Elita Šteinberga, kura jau trešo gadu 

piedalās, palīdz un vada atbalsta grupu jaunajām māmiĦām "LigzdiĦa". Grupas 

apmeklētājas ir vientuĜās māmiĦas, kas tur saĦem zināšanas bērna kopšanā, audzināšanā, 

vecmāte ar savu padomu mazina bailes no situācijas risināšanas, sniedz morālu atbalstu. 

Labākā kaimiĦa balvu saĦēma sociālās mājas iedzīvotāja ĥina Ciganova. ViĦa dodas 

aprūpēt saslimušos iedzīvotājus, rūpējas par telpaugiem koplietošanas telpās, vasarās kopj 

puėu dobes, kā arī aprūpē sociālās mājas iedzīvotāju kapu kopiĦas. 

Kā Rīgas "Vides pilnveidotājs" sumināts mākslinieks Romāns Rudzītis, kurš Rīgas 

Sociālā dienesta dienas centrā "AbeĜzieds" senioriem un nedzirdīgajiem vada zīmēšanas 

un gleznošanas nodarbības, tādējādi palīdzot atraisīt talantu, uzlabot viĦu dzīves kvalitāti, 

savstarpējo komunikāciju un palīdzot ieraudzīt dzīvi daudz krāsaināku. 

Par "Cilvēku - pilsētas dzīvnieku draugu" kĜuvusi Sabīne Alupa, kurai ir tikai 18 gadi, 

bet jau septiĦus gadus meitene brīvprātīgi darbojas Juglas suĦu patversmē, brīvo laiku 

veltot pamestajiem dzīvniekiem. ViĦas aktīvā un neatlaidīgā darbošanās sociālajos portālos 

ir palīdzējusi atrast jaunas mājas daudziem dzīvniekiem. Sabīnes ăimenē mīt no 

patversmes paĦemtais sunītis Džimis. 

Tā kā žūrijai bija grūti izšėirties, kurš no mecenātiem visvairāk būtu pelnījis "Zelta 

mecenāta" godu, šajā nominācijā netika izcelts neviens pretendents, taču šogad Ĝoti daudz 

pieteikumu saĦemts nominācijā "Sirds cilvēks - cerības nesējs", tāpēc "Labās zvaigznes" 

godā celti divi labdari. 

Marina KuzĦecova ir "VIGOR" - insultu pārcietušo cilvēku un viĦu radinieku 

psiholoăiskā atbalsta biedrības - priekšsēdētāja. Sieviete pati ir daĜēji paralizēta, un viĦai ir 

traucēta valoda, tomēr viĦa aktīvi darbojas, lai motivētu citus invalīdus aktīvai dzīvei. "ViĦa 

vairo citu invalīdu ticību, ka pēc slimības iespējama atjaunošanās un aktīva dzīve, ar savu 

personīgo piemēru ir motivējusi citus iesaistīties cilvēku atbalstīšanā," pastāstīja Brice. 

Sirds cilvēka-cerības nesēja godā celts arī Guntis Mamis, kurš aktīvi darbojas KraukĜa 

fondā un dala pārtikas pakas trūcīgajiem, sniedz sociālo atbalstu, rīko nodarbības bērniem, 

kopējas jubilejas svinības un organizē futbola nodarbības bērniem. 

Konkursa laikā Rīgas dome saĦēma 147 anketas. Žūrijas balsojuma rezultātā 

izraudzītas deviĦas "Labās zvaigznes Rīgā 2011", kas šodien saĦēma simbolisku "Labās 

zvaigznes" balvu, diplomu un dāvanu. 

 
Informācijas avots: 

http://www.delfi.lv/news/national/riga/labas-zvaigznes-balvu-sanemusi-desmit-
ridzinieki.d?id=42036370# 


