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Burvīgs ir šis maijpuķīšu laiks! 
Piekritīsiet, viss šķiet 
skaistāks. Darba solis raitāks! 
Laiks saulaināks! Diena daudz 
jautrāka un cilvēki 
smaidīgāki!
Maijs ir īpašs mēnesis. Es pati 
kā māmiņa cenšos izbaudīt 
katru mazāko minūti savā 
Mātes dienā un izbaudu arī 
mazo bebēnu rūpes par 
māmiņām. Vērojot to, kā 
mazie cenšas, man vienmēr 
rodas jautājums, kurš vairāk 

mīl…..bērni mammas vai mammas bērnus!? Un vai zināt, 
es nezinu, kas vēl var pārspēt tādu cenšanos un iejūtību, 
kā process, kad bērni sveic māmiņas! Tam kā pierādījums 
ir vienas meitenītes atziņa: ‘’Mamma saka, ka viņa mani 
mīl vairāk, bet es domāju, ka es mīlu viņu vairāk’’! Patiesi 
vai ne!?
Šis gads bija īpašs, jo māmiņdienas svinējām savādāk – tie 
nebija standarta koncerti, bet dažāda veida pārsteigumi 
dažādās interesantās vietās un darbībās. Māmiņas ar sajūsmu pateicās audzinātājām 
par lieliskām idejām, un fantastiskiem svētkiem.
Maijpuķītes smaržo vēl stiprāk maija beigās, kad pavadām mūsu mīlulīšus uz skolu! 
Tāds prieks par viņiem, bet sirsniņa sažņaudzas, pavadot mūsu mīlulīšus!
Lai saulains, mīlestības pilns un panākumu bagāts viņu ceļš skolā!

BeBes mamma Rita Stikāne
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17.06. – Elīna Kukurīte auklīte 
Purvciems

24.04.
pedagogs un Ziepniekkalna filiāles 

vecākais pedagogs Ieva Sala

Zem rudens zelt ītiem zariem
Ceļš iesākās brīnumu gaidās,
Caur plaukstošiem pavasariem

Tas aizvijies gadu klaidā.
Bet liekas, ka kļavas vēl šūpo
Bērnības priekus un bēdas,-
Šķiet ceļa putekļiem kūpot,

Vēl redzēt var mazās pēdas.

29.07. – Agita Kaža pedagogs 
Pārdaugava

Heisā hopsā gandrīz jau vasarā! Pie mums BeBē gandrīz kā bišu stropiņā. Bērni kļuvuši pavisam nepacietīgi 
nodarbībās un aktivitāte ir jau kā katru gadu pavasarī. Bērniem skatieni tikai vērsti ārā pa logu... Pagalmā, ārā, 
smilšukastē vai uz kalniņa. Tik ļoti gribas skriet un baudīt pavasari! Un ja tas vēl ir tik brīnišķīgs kā šogad! Ar 
vasaras sajūtu jau aprīlī!
Aprīli iesākām ar Joku nedēļu. 1.aprīlis izdevās pavisam jautrs un smieklīgs. Jokojās gan bērni, gan audzinātājas. 
Visa nedēļa pagāja, sacerot anekdotes un joku stāstiņus. Pēc jokiem un smiekliem sekoja nedēļa “Dūc 
kukainīši”, kad bērni pētīja kukaiņus un meklēja tos dabā. Cik kājas, kur dzīvo, vai kož... Tik daudz informācijas 
un tik interesanti! Lielajās grupās absolventi cītīgi veic pēdējās darba lapas sagatavošanās burtnīcās, 
pēcpusdienās lasa un rēķina. Vairs līdz skolai tik maz. Jāapgūst un jāiemācās pamati, lai ejot uz skolu varētu 
justies droši un pārliecināti.

Šajā nedēļā bija arī atklātā nodarbība, kuru vadīja audzinātāja Laura no Purvciema Bebēnu grupas. Audzinātājai 
piemīt īpašība, ko vēlas iemācīties visi pedagogi. Tas miers un disciplīna, ko Laura prot grupiņā ieviest, ir 
vienreizējs. Protams, arī atklātajā nodarbībā tas bija vērojams. Audzinātāja Laura vadīja rotaļnodarbību, 
izmantojot lieliski izplānotu rīta apļa ritmu. Bērni šajā laikā spēja parādīt, cik daudz zināšanu šajā mācību gadā 
ir ieguvuši. Prieks vērot bērnu izaugsmi. Turpinot audzinātāja ar bērniem veica trīs dažādus uzdevumus, kuru 
laikā tika attīstīta valoda, lasītprasme, matemātika un konstruēšana. Viss notika caur spēli un zināšanas bērni 
gan atkārtoja, gan papildināja. Paldies, Lauriņ, mēs visi ļoti daudz ieguvām.
Šogad Lieldienas svinējām neierasti vēlāk kā citus gadus. Bērni ar nepacietību gaidīja, kad tad nu beidzot 
ieradīsies tas Lieldienu zaķis. Pirms pašiem svētkiem Bebē vienmēr ir klusā nedēļa. Bet tas netraucē mums 
atrast iemeslu priecāties un gaidīt pašas Lieldienas. Daudzās grupiņās bija  krāsu nedēļa, kad bērni katru dienu 
ģērbās kādā no krāsām, kā arī iepazinās ar Lieldienu tradīcijām, olu krāsošanas tehnikām un citām lietām. 
Lieldienas Bebē svinējām ar visām tradīcijām, tomēr vismīļākā bērnu Lieldienu aktivitāte, protams, ir olu 
meklēšana. Un ja vēl atrod šokolādes olas! Kas par prieku!

Turpinājām ar “Čaklo roku” nedēļu, kuras laikā bērni veica pavasara ģenerālo tīrīšanu grupiņās. Un kas par 
entuziasmu ir veikt šo darbiņu! Protams, tika veikti arī dažādi citi čaklo roku darbiņi, ko varējāt vērot, atnākot 
pēcpusdienā pēc bērniņa. Kā arī sākās gatavošanās Māmiņdienas pasākumam.
Kas par gardu un košu tēmu bija aprīļa noslēgumā: Augļi un ogas. Bērni gan pētīja, gan skaitīja, gan salīdzināja 
un gleznoja. Bet bija arī darbiņi, lai sagatavotos Māmiņdienai. Ielūgumi un dāvaniņas tika uzsākti darināt. 
Pavisam nedaudz un tiks svinēta mīļākā gada diena Māmiņām. Šogad tā būs pavisam savādāka. Katra grupiņa 
gatavo pārsteigumu mammītēm, lai kopīgi pavadītu neaizmirstamu pēcpusdienu!
Pavisam drīz arī Bebes sporta spēles! Norit liela gatavošanās, tādēļ 
ceram, ka atbalstīsiet mūs ar dalību šajā pasākumā. Būs interesanti 
gan lieliem, gan maziem.  Uzdevumi pielāgoti visiem bērnu 
vecumiem un interesēm. Tādēļ uzdāviniet saviem bērniņiem 
ģimenes dienu! Jums tikai ir jāierodas un jāizbauda pasākums! Par 
pārējo mēs parūpēsimies. Gan par dāvaniņām, gan atrakcijām! Uz 
tikšanos 1.jūnijā Ķekavas stadionā.

!!!!!Informējam, ka jūnijā, jūlijā un augustā dienas nodarbības 
nenotiek! Bērni atpūšas un bauda vasariņu! Jaunā 
2019./2020.mācību gada tēmas un nodarbības būs zināmas 
augusta beigās!
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Absolventi un izlaidumi

Jubilāri

Metodiķes ziņas

ZIEPNIEKKALNS:
Izlaidums 24.05 plkst 16.00

Madara Elīna Peize 

PURVCIEMS:
Izlaidums- 14.06 plkst.16.00

Artis Leščinskis
Sofija Gabriela Pope

Simona Mūrniece
Sofija Žurko

Gabriels Taurītis
Alise Nikitina

Rodrigo Uskuliņš

PĀRDAUGAVA:
Izlaidums 7.06 plkst 14.00

Ģederts Bezdelīga
Rojs Atvars

Monta Poļaka
Evelīna Gramoļina

Bobur Inujatovs
Lūkass Laizāns
Agate Niemiro



Heisā hopsā gandrīz jau vasarā! Pie mums BeBē gandrīz kā bišu stropiņā. Bērni kļuvuši pavisam nepacietīgi 
nodarbībās un aktivitāte ir jau kā katru gadu pavasarī. Bērniem skatieni tikai vērsti ārā pa logu... Pagalmā, ārā, 
smilšukastē vai uz kalniņa. Tik ļoti gribas skriet un baudīt pavasari! Un ja tas vēl ir tik brīnišķīgs kā šogad! Ar 
vasaras sajūtu jau aprīlī!
Aprīli iesākām ar Joku nedēļu. 1.aprīlis izdevās pavisam jautrs un smieklīgs. Jokojās gan bērni, gan audzinātājas. 
Visa nedēļa pagāja, sacerot anekdotes un joku stāstiņus. Pēc jokiem un smiekliem sekoja nedēļa “Dūc 
kukainīši”, kad bērni pētīja kukaiņus un meklēja tos dabā. Cik kājas, kur dzīvo, vai kož... Tik daudz informācijas 
un tik interesanti! Lielajās grupās absolventi cītīgi veic pēdējās darba lapas sagatavošanās burtnīcās, 
pēcpusdienās lasa un rēķina. Vairs līdz skolai tik maz. Jāapgūst un jāiemācās pamati, lai ejot uz skolu varētu 
justies droši un pārliecināti.

Šajā nedēļā bija arī atklātā nodarbība, kuru vadīja audzinātāja Laura no Purvciema Bebēnu grupas. Audzinātājai 
piemīt īpašība, ko vēlas iemācīties visi pedagogi. Tas miers un disciplīna, ko Laura prot grupiņā ieviest, ir 
vienreizējs. Protams, arī atklātajā nodarbībā tas bija vērojams. Audzinātāja Laura vadīja rotaļnodarbību, 
izmantojot lieliski izplānotu rīta apļa ritmu. Bērni šajā laikā spēja parādīt, cik daudz zināšanu šajā mācību gadā 
ir ieguvuši. Prieks vērot bērnu izaugsmi. Turpinot audzinātāja ar bērniem veica trīs dažādus uzdevumus, kuru 
laikā tika attīstīta valoda, lasītprasme, matemātika un konstruēšana. Viss notika caur spēli un zināšanas bērni 
gan atkārtoja, gan papildināja. Paldies, Lauriņ, mēs visi ļoti daudz ieguvām.
Šogad Lieldienas svinējām neierasti vēlāk kā citus gadus. Bērni ar nepacietību gaidīja, kad tad nu beidzot 
ieradīsies tas Lieldienu zaķis. Pirms pašiem svētkiem Bebē vienmēr ir klusā nedēļa. Bet tas netraucē mums 
atrast iemeslu priecāties un gaidīt pašas Lieldienas. Daudzās grupiņās bija  krāsu nedēļa, kad bērni katru dienu 
ģērbās kādā no krāsām, kā arī iepazinās ar Lieldienu tradīcijām, olu krāsošanas tehnikām un citām lietām. 
Lieldienas Bebē svinējām ar visām tradīcijām, tomēr vismīļākā bērnu Lieldienu aktivitāte, protams, ir olu 
meklēšana. Un ja vēl atrod šokolādes olas! Kas par prieku!

Turpinājām ar “Čaklo roku” nedēļu, kuras laikā bērni veica pavasara ģenerālo tīrīšanu grupiņās. Un kas par 
entuziasmu ir veikt šo darbiņu! Protams, tika veikti arī dažādi citi čaklo roku darbiņi, ko varējāt vērot, atnākot 
pēcpusdienā pēc bērniņa. Kā arī sākās gatavošanās Māmiņdienas pasākumam.
Kas par gardu un košu tēmu bija aprīļa noslēgumā: Augļi un ogas. Bērni gan pētīja, gan skaitīja, gan salīdzināja 
un gleznoja. Bet bija arī darbiņi, lai sagatavotos Māmiņdienai. Ielūgumi un dāvaniņas tika uzsākti darināt. 
Pavisam nedaudz un tiks svinēta mīļākā gada diena Māmiņām. Šogad tā būs pavisam savādāka. Katra grupiņa 
gatavo pārsteigumu mammītēm, lai kopīgi pavadītu neaizmirstamu pēcpusdienu!
Pavisam drīz arī Bebes sporta spēles! Norit liela gatavošanās, tādēļ 
ceram, ka atbalstīsiet mūs ar dalību šajā pasākumā. Būs interesanti 
gan lieliem, gan maziem.  Uzdevumi pielāgoti visiem bērnu 
vecumiem un interesēm. Tādēļ uzdāviniet saviem bērniņiem 
ģimenes dienu! Jums tikai ir jāierodas un jāizbauda pasākums! Par 
pārējo mēs parūpēsimies. Gan par dāvaniņām, gan atrakcijām! Uz 
tikšanos 1.jūnijā Ķekavas stadionā.

!!!!!Informējam, ka jūnijā, jūlijā un augustā dienas nodarbības 
nenotiek! Bērni atpūšas un bauda vasariņu! Jaunā 
2019./2020.mācību gada tēmas un nodarbības būs zināmas 
augusta beigās!
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Metodiķes ziņas





Gaidām visas BeBes ģimenes 1. jūnijā Ķekavas stadionā, lai kopā saturīgi un sportiski 
pavadītu rīta cēlienu! Varu jau tagad pačukstēt, ka šī gada tēma ir Vitamīnu spēks! Būs 

jautri, atraktīvi un sportiski! Ieejas maksa no ģimenes – 3 eiro. 
Kā katru gadu, arī šogad ir  grupu "dresscods".

|||||||||||||||
Burkāni - Zaļenieku Bebes
Banāni - Purvciema Bebēni

Zemenes - Purvciema Bebīši
Zirņi - Purvciema Bebuki
Redīsi - Zaļenieku Bebēni
Tomāti - Purvciema Bebes

Arbūzi - Pārdaugavas Bebes
Ananāsi - Pārdaugavas Bebuki
Brokoļi - Pārdaugavas Bebēni

Vienmēr būsim priecīgi, ja kāds vēlas atbalstīt mūsu pasākumu kā sponsors!
Ja tā ir, lūdzu, sazinieties ar mani: Egija, 28444224

|||||||||||||||

Lūdzam pēc iespējas ātrāk informēt par to, ja sākot ar šī gada septembri Jūsu bērns 
pārtrauksapmeklēt ppii BeBe.lv. 
Atgādinām, ka par līguma pārtraukšanu jābrīdina ne vēlāk kā mēnesi iepriekš, zvanot uz tālruni. 
22326693 vai rakstot  uz (zvanīt nav obligāti, bet epasts gan ir obligāts) bebe@bebe.lv
Tas attiecas arī uz absolventiem - bērniem, kuri septembrī uzsāks gaitas skolā!
 
Informējam, ka visi bērni, kuri pārtrauc dārziņa gaitas BeBē ar septembri var turpināt apmeklēt 
BeBes bērnudārzu tikai līdz 19.augustam. 19. augustā gaitas BeBē uzsāk jaunie audzēkņi un mēs 
sākam jauno mācību gadu.
BeBe.lv absolventi var turpināt dārziņa gaitas līdz 31.08 (atgādinu, ka Rīgas Dome nemaksā 
finansējumu par pēdējām 2 nedēļām ) 
 
Tuvākajā laikā audzinātājas lūgs bērnu vecākiem aizpildīt pierakstu lapas par bērnu brīvlaiku 
vasaras periodā un bērnudārzu gaitu turpināšanu vai pārtraukšanu nākamajā mācību gadā.
Gadījumā, ja Jūsu bērns neturpinās gaitas nākamā mācību gadā ppii BeBe.lv, norādiet, ar kuru 
datumu bērns pārtrauks gaitas un kura diena būs pēdējā ppii BeBe.lv. (pēdējā diena dārziņā nedrīkst 
būt vēlāk par 19.augustu, izņemot absolventus)
 Lūdzam aizpildīt šīs pierakstu lapas līdz 31.maijam.

Ģimeņu Sporta Diena 1. Jūnĳs!

1. 

2. 

3. 
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Pasākumi

Svarīga informācija par vasaras periodu!



BeBe!

Nākamajā Mācību Gadā izvēlies

ppii BeBe.lv bērnudārzu!

Informējam, ka ar 17.jūniju tiks apvienotas grupas. Audzinātājas un auklītes dodas atvaļinājumos. 
Ar 17.06. sāks strādāt viena dežūrgrupa. 
Ar 01.07. visas bērnudārza audzinātājas un auklītes dosies atvaļinājumos.
Ja vēlaties, lai Jūsu bērns apmeklē  dežūrgrupu no 01.07. - 05.08., tad lūdzam uzrakstīt iesniegumu 
līdz 31.05. Iesnieguma formu jeb veidlapu jautājiet grupas audzinātājai. Šajā laika posmā grupā 
pārsvarā strādās tikai aizvietotājaukles.
Ja vēlaties, lai Jūsu bērns atpūšas vasarā, tad iesakām to darīt jūlijā un jūnija beigās.

Grupas atvienosies augusta sakumā. Datumu vēl precizēsim, viss atkarīgs no bērnu skaita grupās.
 

Par bērnu sastāviem grupās jaunā mācību gadā (2019./2020.)  informēsim vasarā.
 

Lūdzam ievērot audzinātāju norādījumus veselīgām pastaigām vasaras laikā.

Informējam, ka no 17.06. – augusta vidum (datumu vēl precizēsim) bērnudārza darba laiks būs līdz 
pl.18.30. Šādas izmaiņas veicam katru vasaru. No augusta vidus bērnudārza darba laiks atkal būs 
līdz pl.19.00.

4. 

5. 
6. 
7. 
8. 

Tikai BeBē!
| Bērniem tiks izveidota īpaša dienasgrāmata, kurā katrs pedagogs reizi mēnesī ieraksta, kā bērns 
ir juties, kāda ir viņa izaugsme, un kas vecākiem būtu jāzina par bērniņu;

| Katru dienu bērna skapīti rotā smaidiņš jeb ‘’nesmaidiņš”.  Zaļš  nozīmē, ka bērniņš jūtas abi, 
dzeltens – brīdinājums, ka bērniņš ir apslimis vai jūtas emocionāli slikti, sarkans – bērniņš ir saslimis 
un bērnudārzu apmeklēt nedrīkst;

| Katru mēnesi vecākiem ir iespēja lasīt vecākiem īpaši veidoto eavīzi. To var lasīt mūsu mājas lapā 
http://www.bebe.lv/avize/. Avīzē vari lasīt dažādas aktualitātes un iepazīties ar mēneša centīgāko 
bērnu topu un mēneša jokiem;

| Ir izveidota Talantu Skola bērniem. Šajā skolā ietilpst dažādi interešu pulciņi un skoliņas bērniem. 
Tev nav jāved bērns vai jāsatraucas par bērna aizvešanu uz nodarbībām, BeBe Talantu Skolas 
pedagogi nodrošina 100% servisu. Talantu Skola gadu garumā ir krietni attīstījusies. Ar 2019. gada 
septembri Talantu Skolā būs plašas izvēles iespējas:
 o Burtu skola,
 o Bēbju skola māsiņām un brālīšiem,
 o Angļu valoda,
 o Tautas dejas,
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Svarīga informācija par vasaras periodu!



 o Baleta skola,
 o Mākslas skola,
 o Latviešu valoda krievvalodīgiem bērniem,
 o Krievu valoda,
 o Vispārējā vingrošana,
 o Logoritmika,
 o Vokālais ansamblis,
 o Zumba mammām,
 o Peldapmācība Purvciemā.

| Bērnudārzs strādā visa gada garumā bez brīvdienām (jūlija mēnesī ir apvienotas grupas).

| Tikai BeBē ir atsevišķs amats – aukle un pedagogs aizvietotājs. Tas nozīmē, ka grupās nekad 
nestrādās viens pieaugušais – aukle vai pedagogs.

| BeBe bērnudārzam ir aktīvs Instagram un FB konts, vecākiem ir iespēja regulāri sekot līdzi mūsu 
gaitām.

| Mums ir daudz draugu un atbalstītāju, kuri iepriecina mūs ar dāvanām dažādos pasākumos.
Plusi BeBē!

| Pedagogi piedalās Erasmus un Nord+ projektos,

| Bērnudārzu uzrauga un par bērnu veselību gādā medmāsa,

| Piedāvājam ēdienkarti un ēdienu alerģiskiem bērniem,

| Bērnudārzā ir iespēja apmeklēt logopēdu,

| Bērnus regulāri klausās bērnudārza logopēds, un nepieciešamības gadījumā ir iespēja apmeklēt 
logopēdu,

| Grupas tiek iekārtotas pēc interešu centru principa,

| Trīs reizes gadā tiek organizētas vecāku sapulces,

| Jebkuram vecākam ir iespēja tikties ar bērnudārza metodiķi un filiāles vadītāju,

| Katrā BeBe filiālē strādā filiāles vecākais pedagogs, kas veido labāku sadarbību gan ar 
pedagogiem, gan vecākiem, gan vadību un piesaistītām personām bērnudārzā,

| Bērnudārzs rūpējas un gādā par pedagogiem un auklītēm. Ir izstrādāta motivācijas sistēma – 
prēmijas, bonusi un dažādi pasākumi,

| Pedagogiem ir piešķirts divu mēnešu atvaļinājums, tādējādi pedagogi grupā ir pozitīvi noskaņoti 
un ar prieku strādā ar bērniem,

| Bērnudārzu apsaimnieko uzņēmums, kas rūpējas par remontdarbiem, lai ikdienas vide bērnudārzā 
būtu sakārtota,

| Divi reizes gadā neatkarīgi no PVD un Veselības Inspekcijas bērnudārza vadība un medmāsa 
organizē tīrības un kārtības pārbaudes,

| Esam izstrādājuši sistēmu, lai preventīvi cīnītos pret saslimšanām grupās,

| Bērnudārza darba laiks ir no pl.7.30. – 19.00.

Tie ir tikai mīti!
| Privātie bērnudārzi nesagatavo bērnus skolai. 
BeBe.lv mācību programma ir pilnībā pielāgota, lai sagatavotu bērnus skolai. Ar lepnumu pavadām 
mūsu absolventus un ar prieku vērojam bērnu gaitas skolā. BeBes bērnudārzu apmeklē dažāda 
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vecuma bērni un viņi visi tiek dalīti vecuma grupās. Bērnu vecāki var būt droši, ka bērni ir pilnībā 
sagatavoti skolas gaitām un mācās atbilstoši savam vecumam. Mūsu bērni uzsāk skolas gaitas ar 
izcilību, un mēs ar to lepojamies!

| Ja bērnu atsakās no pašvaldības bērnudārza vietas, tad tiek pārtraukts finansējums. 
Neskatoties uz to, ka vecāki apzināti vai neapzināti no pašvaldību dārziņu vadītāju puses tiek 
maldināti, varam 100% apgalvot, ka finansējums ir pieejams līdz pat 1. klasei. Tas, kas tiek norādīts 
informatīvajās epasta vēstulēs saistībā ar finansējuma pārtraukšanu, attiecas uz aukļu dienestu. 
Palieciet ar mums līdz skolai un izvēlieties to pašvaldības deklarēto piederību, kura maksā vairāk.  

Mēs arvien ievērojam mūsu tradīcijas,
kuras ir izveidojušās jau 16 gadu garumā!

| Katru pavasari mēs ieskandinām ar BeBe vokālo konkursu ‘’BeBes balsis’’;

| Katru vasaru jeb jūniju mēs ieskandinām ar Ģimeņu Sporta Dienu;

| Mācību gada vidū rīkojam izstādes ‘’Mana Mīļmantiņa’’ un ‘’Mans Sapņu Auto’’;

| Februārī ir īpašs ziedošanas laiks jeb ‘’Labās Sirsniņas nedēļa’’ mēs ziedojam un dāvinām tiem, 
kuriem pietrūkst;

| Gada vidū iejūtamies pavāru lomā un gatavojam gardumus;

| Septembrī pārsteidzam mūsu tētus Tēvu Dienā;

| Rudenī un pavasarī notiek Pedagogu Konkursi ‘’Miss Radošā’’;

| Šogad ieviesām tradīciju ‘’Citāda māmiņu diena’’;

| Janvārī pie mums ciemojas vecāki un demonstrē savu profesiju ‘’Profesijas Nedēļa‘’ ietvaros;

| Pavasarī kopā ar vecākiem mēs rīkojas talkas;

| Vecākās grupas rudenī un pavasarī dodas ekskursijās;

| Reizi divos mēnešos pie mums viesojas dažādi ciemiņi - leļļu teātris, cirks vai kāds mākslinieks;

| Jūnijā mēs pavadām mūsu lielākos bērnus jeb absolventus uz skolu, notiek ‘’Princešu un Prinču 
Balle’’;

| Jūnija beigās mēs lustīgi Līgojam un svinam latviešu saulgriežus;

| Mēs esam patriotiski un svinam visus svētkus par godu Latvijai un latviešu tradīcijām.

Jaunumi Nākamajā Gadā!
| Ar nepacietību gaidām jaunās bērnudārza telpas Ziepniekkalnā. Tā būs svaigi uzcelta ēka, īpaši 
pielāgota bērnudārza vajadzībām, ar zaļu rotaļu laukumu, plašām grupas telpām un jaunām 
tehnoloģijām, kas ļaus mums sniegt vēl kvalitatīvāku pakalpojumu.

| Remontdarbi Ieriķu ielā 15.

| Visos bērnu laukumos būs uzstādītas nojumes, lai arī āra pastaigās varētu spēlēt dažādas attīstošās 
spēles un paslēpties no lietus un saules.

| Tiks papildināts Talantu Skolas nodarbību piedāvājums.

| Pilnveidots vokālais konkurss ‘’BeBes balsis’’

| Papildināts jauno mēbeļu klāsts grupās.
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Aprílis 
    Purvciema BeBes grupã
Lieldienu svinības

Lieldienas ir svētki, kuru veidojuši gan reliģiski motīvi, gan kultūru mijiedarbība, gan dabas norises, 
tādēļ nav vienas vienīgas to svinēšanas tradīcijas. Taču viens paliek skaidrs, ka Lieldienas ir svētki, 
kurus gaida gan lieli, gan mazi, jo tajās, tāpat kā Ziemassvētkos, ir kaut kas maģisks! Visas Lieldienu 
izdarības ir kā kādas burvestības rituāls, kuru izpildot pavasaris gluži kā raibu Lieldienu olu iekrāso 
pasauli. Bebes Lieldienas aizvadīja skanīgās dziesmās, jautrās rotaļās, sīvās olu kaujās, un, svarīgākais, 
esot kopā - smejoties un priecājoties, atbalstot un uzmundrinot, “pieliekot” punčus ar “zaķa” atnesta-
jām olām un sasaucot pavasari, ieskandinot tā ceļu katrā pilī, būdiņā un paša sirsniņā! Ai, bagāta Liela 
diena, visi ļaudis Tevi gaida – visi ļaudis tevi gaida pavasari vezumā! 

Radošo darbiņu izstāde

Lieldienas vienmēr saistās arī ar radošiem un mākslinieciskiem procesiem, jo mēs taču gatavojam 
dažādus dekorus, veidojam plaucēšanai istabā ienestu zaru kompozīcijas un krāsojam olas! Tāpēc arī 
šajā laikā Bebes Purvciema filiāles grupiņas apvienojās vienā brīnišķīgā un varen mākslinieciskā 
komandā, lai izveidotu pašu radītu radošo darbiņu izstādīti, cildinot un godinot Lieldienu svarīgāko 
simbolu – olu, kā arī citus Lieldienu simbolus. Cik gan lieliski un izdomas bagāti bija gatavie darbiņi! 
Koka dēlīšos iededzināti, no plastilīna un dabas materiāliem veidoti, ar krāsainām salvetītēm dekupē-
ti… visvisādas un bezgala krāšņas ar prieku un mīlestību darinātas oliņas un citi Lieldienu simboli! 
Paldies gaišajiem lielajiem un mazajiem prātiem, kā arī čaklajām lielajām un mazajām rociņām, ka 
izstādītes izveide bija tik veiksmīga! 
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Ekskursija uz Latvijas Pastu
Kāds dzejnieks reiz teicis, ka vēstules ir ar tinti uz papīra uzrakstītas jūtas – un tam nevar nepiekrist! 
Tāpēc arī aprīļa beigās bebes, izgatavojuši kartiņas un ar flomāsteru ierakstījuši tajās savas jūtas, 
steidza uz Latvijas Pasta 84.pasta nodaļu, lai nosūtītu ielūgumus uz Bebes pirmo māmiņu pēcpusdienu 
savām mīļajām mammītēm! Turot šo lielo mērķi galvā, bebes ieradās pasta nodaļā un atsaucīgu pasta 
darbinieču vadībā tuvāk iepazina pastu “no iekšienes” – pasta ēku, pasta nodaļas, pasta darbinieku 
veicamos darbiņus un pat tika pie iespējas paveikt dažādus darbiņus kā, piemēram, skaitīt naudu ar 
naudas skaitāmo mašīnu, noskenēt preces un datorā ievadīt informāciju, uzlikt zīmogu uz sūtījumiem. 
Kas to būtu domājis, ka pastā var būt tik interesanti?! Bebēm patika tik ļoti, ka kāds pat apdomāja 
iespēju, izaugot lielam, nākt strādāt uz pastu… Paldies mūsu gidēm un citiem pasta darbiniekiem, kas 
sagaidīja mūs ar smaidu, uzņēma mūs kā vecus draugus, atklāja daudz interesanta un nepagura no 
mūsu prieka, “pāri malām” kūsājošās enerģijas un entuziasma iepazīt pastu!

Māmiņdiena

Aprīļa izskaņā ar lielu prieku, vēl lielāku atbildību un vislielāko 
mīlestību sākām gatavoties sirsnīgākajiem pavasara svētkiem - 
Māmiņdienai - lai jau maijā ar pašu rociņām darinātām dāvaniņām, 
īpašiem diplomiņiem un medaļām, sirsnīgu priekšnesumiņu un intere-
santu meistarklasi no īpašiem viesiem iepriecinātu mūsu mīļās 
māmiņas Bebes Pirmajā Māmiņu pēcpusdienā. Jo māmiņas ir pelnī-
jušas, ka viņām pasaka paldies tā skaisti un no sirds! 

Bebes Ģimeņu Sporta svētki

Maiju un mācību gadu noslēgsim ar lielisku Bebes tradīciju – sportis-
kajiem un ģimeniskajiem Bebes Ģimeņu Sporta svētkiem, kas katru 
gadu vieno, saliedē, izaicina un apbalvo Bebes ģimenes sportiski, 
aktīvi, jautri, azartiski un priekpilni aizvadītā dienā! Šī gada tēma – 
VITAMĪNU SPĒKS! Mēs, bebes, šogad būsim tomāti! Interesanti, kādi 
tomātiņi mēs būsim?! Lai to uzzinātu, būs jāapmeklē Bebes Ģimeņu 
Sporta svētki!

Ieskats nākamā mēnešanotikumos:
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Aprílis 
    Purvciema BeBénu grupã
Aprīļa mēnesis mums visiem dāvāja daudz saules pielietu dienu un atmodināja snaudošos pumpurus 
un pavasara ziedus. BeBēni joku nedēļā, noklausoties Māras Cielēnas dzejoli „Kad mūsu nebij 
mājās”, centās iztēloties, kādu ballīti sarīko mēbeles, sadzīves priekšmeti un citas lietas, kas ir mūsu 
mājās. Izdomas ainas BeBēni lika uz papīra un ietērpa krāsās. Izrādās, ka jautras izpriecas disko 
ritmos var patikt pat skapim, galdam un krēsliem, ne tikai BeBēniem pašiem.
Šajā mēnesī BeBēni kopā ar audzinātāju Lauru Purvciema filiāles pedagogiem rādīja savu darbu 
atklātajā nodarbībā. Caur spēlēm un rotaļām apgūt burtu un valodas zinības palīdzēja mārītes, 
bitītes un skudriņas. BeBēni ar lielu interesi pildīja visus kukainīšu uzdotos uzdevumu un azartiskā 
priekā nodarbība paskrēja vēja spārniem.
Galvenais šī mēneša notikums bija Lieldienu svinības. Šim notikumam par godu tika sarīkota izstāde 
„Radošā Lieldienu ola”, kurai savus darbiņus bērni gatavoja mājās kopā ar vecākiem. Vēlāk visi 
kopīgi vērojām, cik dažādi un daudzveidīgi darbi ir izdevušies un tie bagātināja mūs visus ar jaunām 
idejām turpmāk. Lieldienu svinības pagāja jautrās rotaļās un olu ripināšanas kaujās.
Tā kā aprīļa beigās laiks bija ļoti silts, sporta nodarbība notika ārā laukumiņā, kas deva lielāku 
kustību brīvību un prieku visiem BeBēniem.
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Aprīli sākām ar interesantiem eksperimentiem. Mīļākais eksperiments bija krāsu jaukšana ''zip-lock'' 
maisiņā. Tagad Bebuki zina, kā iegūst zaļo krāsu! Sajaucot dzeltenu un zilu! 
Aprīļa otrajā nedēļā bija slavas stunda mūsu gliemezītim Rodžeram. Bebuki viņu kārtīgi pētīja, 
mērīja un kā īsti tēlnieki Rodžeru iemūžināja burvīgā veidojumā. 
Lieldienām gatavojāmies, daudz gleznojot ar ūdens krāsām. Krāsas un otas Bebukiem ir īpaši tuvas. 
Bebukiem šis darbiņš izdevās tik lieliski, ka ar pašu gleznotajām, košajām olām dekorējām grupas 
telpu. Lieldienas svinējām svaigā gaisā ar rotaļām un neatņemamajām Lieldienu tradīcijām olu 
ripināšanu un olu kaujām. 
Pēc garajām brīvdienām jau sākām čakli gatavoties Bebuku Māmiņdienai.

Aprílis 
    Purvciema BeBuku grupã

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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Aprílis 
  Pãrdaugavas BeBénu grupã

Aprīlis sākās ar jokiem un smiekliem, izjokojām viens otru un arī vecākus! Baudījām siltās pavasara 
dienas, kad laukā varēja skraidīt T-krekliņā, kas mazajiem ir lielie svētki un, protams, svinējām 
Lieldienas! Ripinājām, cīnījāmies un ēdām savas skaistās oliņas! Neaizmirsām arī par tradīcijām un 
Lieldienu ticējumiem!

Aprílis 
  Pãrdaugavas BeBes grupã

Pārdaugavas Bebes sagaidīja aprīli ar kārtīgu smieklu un prieka devu. Bērni izjokoja viens otru un 
cītīgi izdomāja kopīgu plānu, kā izjokot vecākus. Tā tapa paziņojums pie bērnudārza ārdurvīm, ka 1. 
aprīlī bērnudārzs ir slēgts! Joku nedēļā turpinājām eksperimentēt un iejusties zinātnieku lomā. 
Dažreiz eksperimentu iznākums bija tik negaidīts, ka pārsteidza pašu audzinātāju! Lieldienas 
ieskandinājām pēc labākajām latviešu tradīcijām - ievērojām ticējumus, minējām mīklas, pildījām 
Lieldienu zaķa uzdevumus. Neizpalika arī olu ripināšana ar lielu sacensību garu un olu meklēšana 
laukumā. Paldies vecākiem par skaisti izpildītu mājasdarbu ar bērniem - krāsotām oliņām! Čaklo 
roku nedēļā palīdzējām auklītei spodrināt grupu un savus skapīšus, bērni solījās ieviest kārtību savā 
istabā un palīdzēt mājās veikt mājas darbiņus. Liels gandarījums bija dzirdēt no vecākiem, ka 
patiešām bērni mājās sāka palīdzēt. Lecam iekšā pēdējā mācību mēnesī - maijā!

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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Aprīlis mums ir bijis notikumiem un emocijām bagāts mēnesis. Turpinājām iepriekšējā mēnesī 
uzsāktos eksperimentus, bērni ar lielu interesi vēroja un piedalījās tajos. Mācījāmies arī par 
kukainīšiem un ar nepacietību gaidījām Lieldienu zaķi. Pirms Lieldienām Bebuku grupiņā notika 
krāsu nedēļa, katru dienu bērni uz dārziņu nāca citas krāsas apģērbā, mums bija zilā, sarkanā, raibā 
un zaļā diena. Neiztikt arī bez Lieldienu svinībām, beidzot taču sagaidījām zaķi! Spēlējām spēles, 
ripinājām olas, spēlējām olu kaujas un meklējām Lieldienu zaķa atnestās olas. Bērni bija ļoti priecīgi 
un apmierināti!

Aprílis
   Pãrdaugavas BeBuki grupã

Iepriekšējā mēneša pasākumi

www.bebe.lv BeBelv bērnudārzs BeBe.lv_bernudarzsBeBe.lv bērnudārzsSeko jaunumiem!



Aprílis
  Ziepniekkalna BeBes grupã

Kā jau mums visiem, lieldienu mēnesis asociējas ar saulīti un daudz krāsām. Tāpēc arī mūsu grupā 
nedēļa tika izmantota, lai ģērbtos noteiktā krāsā, bērniem patika, salīdzināja un ar interesi gaidīja, 
ko katrs būs uzvilcis. Lieldienu svinībās paši krāsojām olas izmantojot kreppapīru, ripinājām tās, 
meklējām paslēptas šokolādes olas un, protams, arī šūpojāmies.

Iepriekšējā mēneša pasākumi
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Aprílis 
  Ziepniekkalna BeBénu grupã

Viena no gada krāsainākajām nedēļām notika tieši aprīlī lieldienu nedēļā, kurā ik dienu ģērbāmies 
noteiktā krāsā, lai jautrāk sagaidītu svētkus. Taču lieldienas svinot, kārtīgi izšūpojāmies, izripinājām 
olas un, protams, lieldienās bez olu kaujām nevar iztikt.



Purvciems BeBes grupiņa
Gabrielam jāiet pie ārsta.

Auklīte jautā: “Pie kāda ārsta tu iesi?”
Gabriels atbild: “Pie TEOLOGA (domāts 

neirologa)!”

Bērni mācās dziesmiņu par blēņām.
Mūzikas skolotāja jautā: “Kāda ir jūsu lielākā 

blēņa?”
Tomass atbild: “Mana lielākā blēņa ir tā, ka 

draudzējos ar Asnāti!”

Purvciems Bebīšu grupiņa
Elizabetes: “Palīdzi man uzvilkt šitās sandales!”

Līva: “Tās nav sandales, tās ir botas!”
Elizabete: “Nē, tās ir krosenes!”

Līva: “Adrian! Lūdzu nedrupini maizi!”
Adrians: “Es nedrupinu, šitais drupina!”

Līva: “Kas ir šitais?”
Adrians: “Ebelizete!” (Elizabete)

Ziepniekkalns BeBes grupa 
‘’Man garšo desa bez gaļas’’

Pārdaugavas BeBes grupa
Olivers: "Kas šodien būs pusdienās?"

- Sautējums.
Olivers: "Vau, šodien pusdienās būs 

saldējums!"

Pārdaugavas Bebuku grupiņa
Grupiņā Jasmīna un Marta skatās attēlus, kur 
uzzīmēts lācis un zaķis. Marta, rādot uz zaķi, 
saka:" Tas ir mans tētis." Jasmīna noliedzoši 

atbild: "Nē, tas nav tētis." Pēc brīža Jasmīna rāda 
uz lāci un saka: "Tas ir tētis!"

Pārdaugavas  BeBēnu grupiņa
Rīta aplītī runājām, kā ir gājis brīvdienās 

un ko esam sadarījuši! Visi bērni gari 
apstāsta, ko ir darījuši, kad pienāk Lotes 
kārta viņa paziņo: “Es kārtīgi rēcu un tas 

viss!”

Purvciems BeBēnu grupiņa
Ešlija: ''Tētis domā, ka ir mammīte! Nav godīgi! 

Saproti?!''

Jana pārliecinoši saka: ''Visiem ir zobi!''
Ralfs: ''Nē, Rodžeram nav!'' (Rodžers - grupas 

gliemezītis)

Sandija ļoti aizrautīgi glezno, grib pasaukt 
audzinātāju:'' Mammīt! Tētīt... Signe!?!''

Ziepniekkalna BeBēnu grupiņa
Skarleta: “Es izaugšu liela, jo ēdu ļoti daudz 

makaronus!”

Purvciems BeBuku grupiņa
Amēlija saka: „Manam tētim ir tik daudz 
tetovējumi, tāpēc viņam tagad ir melnas 

asinis!”

MĒNEŠA JOKI

Monta - Bebes balsis �nāliste, mūsu 
lepnums

Dariels un Artēmijs superīgi palīgi, kad 
jāpalīdz auklītei.

Pārdaugavas
  BeBes grupiņa

Pārdaugavas
BeBēnu grupiņa

Pārdaugavas
BeBuku grupiņa

Kate. Ļoti rūpīgi gatavo 
darbiņus, kārto aiz sevis 
mantas, prot izpalīdzēt 

citiem un arī atvainoties, ja 
netīšām nācies aizskart 

kādu.

Elizabete Olivers. Skaisti prot aiz sevis 
savākt visas mantas, rūpīgi 
darbojas rīta aplīšos, kā arī 
pamāca citiem kā jākārto 

mantas.

Ziepniekkalns
BeBes grupiņa

Zaļenieku ielas
BeBēnu grupiņa

Purvciems
BeBīšu grupiņa

“Rūpīgākie rakstu darbi” – Kate
“Skaista mana valodiņa” – Iļja

“Ar katru dienu arvien drošāk” – 
Krišjānis

Selesta - par pārliecību un drošumu rīta 
apļa vadīšanā.

Purvciems BeBes
grupiņa

Purvciems
BeBēnu grupiņa

Sandija

Purvciems
BeBuku grupiņa

Mēneša centīgākais ir So�ja! Zīmēt, līmēt 
un palīdzēt pašlaik ir daudz aktuālāk kā 

spēlēties un nodarboties ar muļķībām! So�ja 
ir arī pirmā meitene grupiņā, kura var pati 
sev uztaisīt asti un pa savam cenšas bizes 

uzpīt! Malacis!
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TOP centīgākais



www.bebe.lv BeBelv bērnudārzs BeBe.lv_bernudarzsBeBe.lv bērnudārzsSeko jaunumiem!

Sveiks, skanu pavasari!,
Pie vasaras iestāšanās mēs izbaudām pavasara ziedoni un skaņas. Skaņas veido melodiju, bet vai 
zināt, kurš prot radīt visskaistākās skaņas? Tie BeBes ansamblīša dziedātāji. 

Jau trešo gadu mums ir tas gods pārstāvēt BeBe.lv bērnudārzu starptautiskajā izstādē "Bērnu 
pasaule". Drosme, atbildība, skatuves pieredze, tas viss it nemaz nav tik viegli apvienojams. Kādam 
asaras pirms uzstāšanās, balss krekšķis, bet tas skanīgums nāk ar laiku un pacietību. Paldies 
skolotājai Laurai par uzņēmību un iniciatīvu aktīvi darboties.

Savu pavasara skanīgo programmu Purvciema ansamblītis izdziedājām Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Bērnu centrā -  Māmiņdienai veltītā pasākumā. Jauna vide, prožektori, skatītāji - 
satraukums pamatots. Tā visa ir pieredze, lai attīstītos un veicinātu dziedātprasmi, kā arī uzkrātu 
skatuves pieredzi. Paldies vecākiem par veltīto laiku un atbalstu. 

No sirds saku paldies mazajiem dziedātājiem un Laurai - jūs visi esat brīnišķīgi, nesot BeBes vārdu 
skanīgi un skaisti!

!!!Talantu skolas nodarbības turpināsies arī jūnijā!!!

TALANTU SKOLA



Deju studija: 
• Ieriķu ielā: Elīna
• Trijādības ielā:  Laura
• Zaļenieku ielā: Nora un Līva

Balets: 
• Trijādības ielā: Evelīna

Vokālā studija: 
• Ieriķu ielā: Tomass
• Trijādības ielā: Kate un Žanete
• Zaļenieku ielā: Ieva

Burtiņu skolā: 
• Ieriķu ielā: Leila un Olīvija
• Trijādības ielā: Binnija un Alise
• Zaļenieku ielā: Elza

Angļu valoda: 
• Ieriķu ielā: Amēlija
• Trijādības ielā:  Monta
• Zaļenieku ielā: Ieva

Talantu skolas centīgākie aprīlī:

BēBīšu skoliņas čaklākie:
 Zaļinieku ielas BēBīšu skoliņas uzslavas saņem:
 • Nelli ar mammīti
Ieriķu  ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā mēnesī saņem:
 • Agate un Marta ar mammītēm
Trijādības  ielas BēBīšu skoliņas uzslavas šajā mēnesī saņem:
 •  Sebastians ar mammīti

TALANTU SKOLA
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Pavasara karstums un maijpuķīšu smarža ir ideāls laiks, lai iepazītos ar 
Purvciema BeBuku grupas pedagoga palīgu Janu. Viņa pavisam nejauši 
atnāca pie mums, bet tik veiksmīgi. Viņa ir super draugs bērniem un ideāls 
kolēģis. Kā maza dzirkstelīte viņa ik dienas priecē mūs ar savu pozitīvismu, 
un mēs ceram, ka viņa augs un pilnveidosies tieši BeBē. Jo BeBe viņa ir kā 
BeBe – radoša, atraktīva un gaiša!

Cik ilgi strādā BeBē? Sveiki, mani sauc Jana. Bebē jau esmu kādu labu 
laiciņu. Strādāju Purvciema superīgajā komandā jau no novembra. Esmu 
jaunākais, zaļākais gurķītis šeit. Bet jau pašā sākumā likās, ka strādāju šeit 
veselu mūžību. Ātri sanāca iejusties. Tāpēc pieļauju, ka mani pat daudzi nav 
pamanījuši, lai gan to ir grūti izdarīt. Ja mani neredz, tad vismaz dzird jau pa 
gabalu, runājoties, pļāpājot vai smejoties. Man vienkārši ir skaļa balss jau no 
bērnības. 

Izglītība? Esmu beigusi vidusskolu un uzsākusi mācības LU pirmsskolas pedagoģijas fakultātē. 
Bebē esmu pedagoga labā roka, pirms tam biju skolotāja valsts dārziņā. Gribējās ko pamainīt un nedaudz 
atpūsties no bērniem. Bet tā laikam ir neiespējamā misija man. Visur kur eju vai ko daru, tur man bērni 
apkārt. Gluži kā šeit. Muku no bērniem un atmuku pie bērniem. Jūtos kā mazā mammīte jau pāris simts 
bērniem.

Kas Tev patīk savā darbā? Manā darbā ir daudz plusu, bet visvairāk man patīk tas, ka atnāc uz darbu 
nedomā -vienmēr atradīsies kāds, kurš pieskries klāt samīļot un pateiks, ka mīl Tevi. Pēc tam tā viena 
samīļošanās pārveidojās grupveida apskāvienā,kurā gandrīz zaudē samaņu, jo visi tik ļoti grib saspiest.

Kas liekas visgrūtākais pārbaudījums darbā ar bērniem?  Taču visgrūtākais laikam man šajā darbā 
šķiet ir pietiekami daudz sniegt uzmanību katram bērnam. Ar katru kārtīgi parunāties un uzklausīt visas 
bēdas, jo kolīdz sāk stāstīt viens, tā visi pilnā balsī sāk bļaut. Un tad nedzirdi ne vienu, ne otru.

Tavi īpašie talanti? Īpašie talanti, kā jau visiem pieticīgiem latviešiem, nekad nekas nav, tad arī es tā uzskatu. 
Bet man padodas ļoti labi zīmēt, protu skaisti arī uz skatuves runāt un organizēt pasākumus. Vēl es protu un 
daru visādas skaistumlietiņas- no matiem, make up līdz pat skropstām un vaksācijām.

Mans mīļākais bērnu vecums ir tieši šis, kurā strādāju. Tie ir 3-4 gadi. Tad bērni ir tik ļoti patiesi, saka visu 
ko domā. Un tajā pašā laikā ir mazi pieaugušie, ar kuriem visu ko var sarunāt.

Pastāsti par savu ģimeni? Es pati esmu uzaugusi lielā, skaistā ģimenē. Man ir 5 māsas un viens brālis. 
Dzīvoju un mācījos mazā ciematiņā Vaiņodē, kur esmu iemācījusies visu, ko tagad protu. Pieļauju, ka lielās 
ģimenes dēļ esmu arī tik draudzīga un droša. Lai gan mamma visu laiku ir teikusi, ka man kaunu sajūta nekad 
nav bijusi. Nezinu vai tas bija labā vai sliktā ziņā teikts.

Pastāsti par savu hobiju, to kā Tu atpūties brīvā laikā? Brīvjāā laikā esmu ļoti aizņemta, lai cik smieklīgi 
tas nebūtu. Es ļoti aktīvi pavadu brīvdienas, sevišķi siltā laikā, man ļoti patīk nodarboties ar sportu, spēlēt 
volejbolu, basketbolu, braukt ar riteņiem vai piedalīties sporta svētkos. Ja man nav kaut kur jābrauc, tad 
esmu mājās un cītīgi pucēju meitenes/sievietes. Jo visas grib būt skaistas neatkarīgi no vecuma.

Ko vēl Tu gribi sasniegt ? Es jau smējos vidusskolas laikā, kad piedalījos izziņas šovā, par to, ka gribētu būt 
prezidente. Bet tagad laikam esmu sapratusi, ka ir jau labi tā kā ir. Vienīgi laikam gribētos nedaudz 
atbildīgāku darbu, neesmu vēl sevi līdz galam pierādījusi.

Tavs vēl nepiepildītais sapnis? Mans viens no lielākiem sapņiem ir aizceļot uz Bora Bora salu. Tas ir sapnis, 
ko ticu, ka arī kādu dienu piepildīšu. Un dabūt savā īpašumā G klases mersi, jeb kā tautā saka Geļiku.

Nu tad ceram, Jana, ka izvēlēsies augt BeBē un pieņemt izaicinājumu
atbildīgākam darbam! Un tad lai īstenojas sapņi – aizceļot
uz Bora Bora salu!!!

MĒNEŠA INTERVIJA
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