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Ak, burvīgā vasariņa….

Es varētu
nosaukt vasaru par īpašo terapiju,
kura mūs dziedē, ārstē, nomierina,
priecē un motivē! Dažkārt šķiet, ka
visi cilvēki apkārt ir palikuši slinki, jo
neviens vasarā nevēlas strādāt, taču,
manuprāt, cilvēki vienkārši bauda
dzīvi! Tā pat kā bērni – viņi spēj baudīt
lēkāšanu baseinā vairākas stundas,
smilšu kūku cepšanu simts veidos, un
mielošanos ar saldējumu un ogām,
testējot dažādas garšas! Un patiesi
kaut kas maģisks tajā ir! Kad
audzinātājas man sūta krāsainos
vasaras foto grupā, man uznāk
nevaldāma kāre novilkt savas papēžu
kurpes, nomest malā mapi, un
mesties ar plikām pēdām baseinā, upē, ezerā….nu kaut vai pēc vasaras
lietus pielijušā peļķē!
Man vasara ir grūtākais darba periods! Kādu laiku atpakaļ mēs kopā ar
kolēģi sastādījām vasaras darba grafikus, un es ar nokārtu galvu teicu ‘’Es
ar nepacietību gaidu, kad beigsies vasara’’. Tagad, baudot katru vasaras
vakaru, es saprotu, ka mans teiktais ir bezgala muļķīgs! Kā es spēju tik
nejēdzīgi runāt? Vai esat kādreiz skaitījuši, cik daudz vasaras dienas savā
dzīvē esam baudījuši? Nu kaut vai cik vasaras dienas ir gadā? Procentuāli
tas ir ļoti maz! Protams, ka jābauda katra diena - vai tā ir vasara, vai
ziema, vai rudens diena, taču izgaršojiet vasaras smaržas, garšas, sajūtas
un skaņas, tā, kā to dara bērni! Man vasaras skaņas asociējas ar bērnu
gavilēm, ūdens šļakatām un bumbu sitieniem pret asfaltu!
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Ak, burvīgā vasariņa…..
BeBes mamma Rita Stikāne
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Jubilāri maijā/jūnijā

20.07. pedagogs Lita, Pārdaugava
21.07. BeBes mamma Rita
02.08. auklīte Agate, Pārdaugava
05.08. Talantu Skolas vadītāja Iveta
06.08. pedagogs Madara, Ziepniekkalns
28.08. – auklīte Rasa

Metodiķes ziņas
Maijs šogad mums nesa daudz prieka un siltuma, lai varētu sākt baudīt jau vasarīgus priekus ātrāk kā
ierasts. Saulīte aiz loga arī motivēja piecelties no rītiem mazos Bebes apmeklētājus, kuros nu jau jaušams
sagurums. Gluži kā mēs, arī bērni, ir saguruši un vēlas atpūtu jeb "atvaļinājumu" no nodarbībām,
mācīšanās un agrās celšanās. Cik jautri un viegli ir sēdēt smilšu kastē vai spēlēt futbolu! To arī cenšamies
dot bērniem. Pēc iespējas ilgāku uzturēšanās laiku ārā, bezrūpībā pavadot laiku "brīvā spēlē".

Lai mums visiem izdevusies vasara! Lai daudz
piedzīvojumu, jautru un jauku brīžu
kopā ar ģimeni un draugiem! Uz
tikšanos rudenī!
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Mãminu
dienas koncerti BeBés
,

Mācību gada noslēgums ir ļoti intensīvs un svētkiem bagāts. Jau aprīļa izskaņā sākās rūpīgs darbiņš un
gatavošanās pašiem mīļākajiem svētkiem-Māmiņdienai. Šogad notika arī Miss Radošā Pavasaris
konkurss. Audzinātājas kopā ar auklītēm veidoja dekorācijas, iekārtoja grupiņas, gaiteņus un zāles ar
brīnumskaistu pavasara interjeru un fotostūrīšiem. Šogad uzvaru ieguva Pārdaugavas Bebēnu grupa:
audzinātāja Olga Zamberga, Lita Smoča un auklīte Ligita Ūsāne. Bet specbalvu no metodiķes un mūzikas
skolotājas ieguva Purvciema Bebēnu grupa: audzinātāja Laura Strēle, Santa Kļaviņa-Ozola un auklīte
Elīna Kukurīte.

Bērni centīgi veidoja ielūgumus, darināja dāvaniņas un mācījās no galvas skaitīt dzejoļus un dziedāt
dziesmas,kā arī apguva deju, rotaļu un orķestra priekšnesumus. Milzīgu darbu, gatavojoties
māmiņdienām, iegulda mūzikas skolotāja Laura, piemeklējot scenārijam atbilstošas dziesmas un tās
veikli iemācot bērniem. Esam ļoti priecīgi, ka mums ir tāda mūzikas skolotāja, kura spēj atrast kontaktu
ar jebkuru bērnu un audzinātāju. Laura mūzikas nodarbībās prot iesaistīt visus bērnus. Lieliskā sadarbībā
ar grupiņu audzinātājām top skaisti un skanīgi konceri. Cits par citu savādāks, radošāks un skanīgāks.
Katrai grupiņai šogad māmiņdienā bija sava "odziņa", ar ko tika uzrunāti vecāki. Purvciema visas
grupiņas pārsteidza ar ļoti skaistu zāles noformējumu. Uz katru koncertu zāle tika pilnībā pārdekorēta.
Purvciema bebīšiem bija ļoti pavasarīgs un gaišs koncerts. Priecēja, ka mazuļi nepavisam nesabījās,
nesaraudājās, bet braši un droši rādīja sagatavotos riekšnesumus. Ļoti lepojos ar šīs grupas koncertiņu.
Paldies Līva un Ineta pa darbiņu.
Purvciema bebuki ir mūsu skanīgākā, skaļākā grupa. Katrs bērns šajā grupiņā ir individualitāte, tādēļ lielu
paldies saku par pacietīgo drabiņu Signei, Elīzai un Allai. Bērni bija mazas bitītes, kas sanēja braši un
vizuāli bija ļoti skaisti.
Purvciema Bēbēni pārsteidza ar saskanīgo uzvedumu. Bērniem katram bija sava loma, kas tika izcili
nospēlēta. Kurš bitīte, kurš bizbizmārīte, bet visi kopā uzbūra ļoti sirsnīgu un brīnišķīgu uzvedumu. Nu
grupiņas bērni zina un prot visiem pastāstīt, kas silda vissiltāk! Paldies Laura, Santa un Elīna par to, cik
viegli jūs to spējat izdarīt- mazi cinīši, kas kalnus gāž!
Purvciema Bebes grupa šogad vecākus aizkustināja līdz sirds dziļumiem. Arī man,vērojot koncertu,
nobira asaras. Parasti aizkustināt sirsniņu mammām vieglāk ir mazuļu grupiņās, bet šogad lielā
Purvciema grupa pierādīja pretējo. Ar ļoti sirsnīgu un romantisku koncertu bērni uzrunāja katru
mammīti. Paldies par šo jūsu ieguldīto sirsnību – Katrīna un abas Santas.
Ziepniekkalna Bebēni ir mākslinieku grupiņa. Daudz radošu darbiņu un gleznojumu ir šīs grupiņas
atpazīšanas zīme. Bet sniegt koncertu, tas ir kas cits! Bērni bija nedaudz sabijušies un samulsuši. Bet pēc
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otrā priekšnesuma mazie mākslinieki jau aprada ar situāciju un sanākušajiem viesiem. Un sniedza skaistu
un sirsnīgu koncertu māmiņām. Paldies par darbiņu Liene, Madara un Inese.
Ziepniekkalna Bebes jeb lielākā grupa ir ļoti azartiski, droši. Bērni skanīgi priecēja mammas ar savu
uzvedumu par pastnieku un pazudušo vēstuli. Tik braši, tik droši, tik entuziastiski bērni uzstājās. Bija
prieks vērot šo grupiņu un viņu drosmi. Kā arī uzveduma beigās mēs visi uzzinājām, kas bija rakstīts
pazudušajā vēstulē: tos svarīgākos vārdus, kurus mums būtu jāsaka biežāk saviem mīļajiem: es tevi mīlu!
Paldies Ieva, Madara un Agita.
Pārdaugavas bebuki jau ir izauguši par lieliem bērniem, kuri sniedza ļoti skaistu un prasmīgu koncertu
māmiņām. Mazās bitītes pierādīja sevi nu jau kā lielus un drošus bērnus. Cienājot mammītes ar medus
maizītēm, bērni aizkustināja savu māmiņu sirsniņas ar dzejolīšiem un dziesmiņām. Paldies audzinātājām
Līvai, Litai un Ļubai par brīnišķīgo darbu.
Pārdaugavas bebēni ir lieli skatuves mākslinieki. Kad viņi iznāk priekšā, ir sajūta, ka katrs grib sevi parādīt
kā labāko un skanīgāko. Koncerts bija ļoti mīļš un pārdomu veicinošs. Bērni sniedza priekšnesumus,
sadaloties pa grupiņām, kur katram bija savs gadalaiks. Katra mammīte varēja atcerēties to skaisto laiku,
kad mazais nāca pasaulē, bet šobrīd jau sniedz tik skaistu koncertu. Paldies par aizkustinošo koncertu un
darbiņu Olga, Lita un Ligita.
Savukārt, Pārdaugavas Bebes grupa ir bagāta ar daudz spēcīgiem solistiem un aktieriem. Koncerts bija
ļoti gaišs, skaists un bagātīgs. Šajā grupiņā ir interesanti vērot bērnus, ar kādām sejas izteiksmēm un
kustībām tiek rādīti priekšnesumi. Paldies audzinātājai Laurai un Lindai par to, ka protat bērniem iemācīt,
ka tieši acis un sejas izsteikme ir tā, kas uzrunā skatītāju.

Divas skaistas nedēļas pagāja, vērojot
katras grupiņas koncertus. Tik daudz
mīlestības, sirsnības un aizkustinājuma
sniedza katra grupiņa. Paldies jums bērni
par jūsu mīļumu un patiesumu!
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Mazs cilvēciņš šodien iziet pasaulē, un redziet – ļaudis skatās, ļaudis gaida, cik tīru spēsim viņu nosargāt,
cik spēsim dot no sava mīļā smaida. Mazs cilvēciņš iet šodien pasaulē, viņš nezin rūpju, nepazīst vēl
naida. Mums vajag viņam spēku dod, lai dzīvē viņam viss izdotos. Ar šodien vārdiem pavadījām skolas
gaitās mūsu mīļos Bebes absolventus: Un mēs zinām un esam pārliecināti, ka esam devuši pašu labāko,
sirds tīrāko un gudrības bagātāko bagāžu mūsu Bebēniem, lai nu jau viņi var iekarot skolas karaļvalsti,
atstājot mīļo un silto Bebi. Mīļie BeBes absolventi, braši soļojiet pēc jaunajām zināšanām un prasmēm,
kā arī tveriet visas iespējas, ko dzīve jums sniegs. Tikai neaizmirsiet, ka mēs jūs vienmēr gaidīsim ciemos
un klusiņām turēsim īkšķus par katru jūsu sasniegumu un grūtību! Lai izdodas! Jūs esat mūsu BeBes
princeses un prinči, tādēļ, turpināsim par jums lepoties un priecāties!

Ziepniekkalna Bebi absolvēja: Edijs, Roberts.
Pārdaugavas Bebi absolvēja: Betija, Patrīcija Laima, Megija Marta,
Samanta, Miķelis Ernests, Aleksandrs Adams, Gustavs, Roberts.
Purvciema Bebi absolvēja: Sintija, Sofija un Toms.
Sveicam Jūs ar veiksmīgu pirmsskolas izglītības programmas
apgūšanu!
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Ģimenes Sporta Diena!

Skréjiens
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Mācību gadu noslēdzām koši, krāsaini un dažādi. Jo šogad ģimeņu sporta spēļu tēma bija "Skrējiens
apkārt pasaulei". Bijām ļoti gandarīti par izdevušos dienu. Jo laiks mūs tiešām lutināja. Uz sporta
spēlēm bija sanākušas 63 ģimenes. Prieks bija milzīgs redzot, kā katra ģimene un grupiņa bija
piedomājusi pie vizuālā tērpa un tēla. Savas grupiņas un izlozētās valsts prezentācijas bija lieliskas. Arī
paši mazākie lepojās un braši prezentēja savu grupiņu. Iesildīšanās deja izdevās supper. Maijā sporta
nodarbībās bērni cītīgi gatavojās šim iznācienam, ko arī mums visiem parādīja. Nu deju prot arī vecāki.
Sporta spēles pagāja ,veicot dažādus uzdevumus katrā valstī. Ejot šķēršļu joslu, makšķērējot zivis,
liekot pēdiņas nospiedumu uz “pasaules” un darot daudzas citas jautras lietas. Veicot visus posmus,
noskaidrojām arī pirmo trīs vietu ieguvējus. Trešo vietu ieguva Kaspars ar ģimeni, balviņā iegūstot
aksesuārus no Pingo. Otro vietu izcīnīja Emīlija ar ģimeni, saņemot balviņu no Birojs.lv. Bet galveno,
pirmo vietu ieguva Miķelis ar savu ģimeni, saņemot balvā persanalizēto gaismas burtiņu no KeKwood.
Nobeigumā filiāles sacentās par sportiskākās un ātrākās filiāles statusu, skrienot stafetes. Kas par
azartu un līdzi jušanu! Šogad stafetēs visroku guva Pārdaugavas filiāle,iegūstot balvā kafejnīcas
Strelīcija gardo kliņģeri.
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Ģimenes Sporta Diena!
Savukārt, pārstāvētākā grupiņa šogad bija Pārdaugavas Bebes, kuri ieguva balvā iespēju veselu dienu
vizināties ar Mans Ponijs .
Playtables.lv piepūšamā atrakcija deva lielu prieku un jautrību bērniem, noslēdzot sporta spēles.
Visiem bija iespēja izlēkāties par brīvu piepūšamajā atrakcijā.
Katru bērnu arī priecēja skaista medaļa pēdiņas formātā, kura paliks par atmiņu no sportiskā un
saliedētā pasākuma, kā arī svilpīte, lai var turpināt sportot visu vasaru. Vēl šobrīd dzirdu, kā bērni svilpj
tās..
Vēlamies pateikties Bebes sporta skolotājām Līgai un Līvai, kuras veica ļoti lielu darbu, organizējot
sporta spēles. Kā arī visām mūsu čaklajām, sportiskajām un azartiskajām audzinātājām un auklītēm,
atbalstot šo pasākumu, palīdzot un organizējot savas grupiņas bērnus un ģimenes, kā arī stāvot
konkrētajā posmā. Pasakāmies audzinātājai Laurai Strēlei par skaistajiem un krāsainajiem foto, kas
paliks mums kā burvīgas atmiņas par šo ģimenisko pasākumu! Paldies Ritai un Jurim par atbalstu
organizējot šo ikgadējo, jautro un ģimenisko pasākumu.
Un vislielākais ‘’paldies’’ šī pasākuma galvenajai organizētājai Egijai – Possei Apsītei!
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Svarīga informācija!
Tā kā maijs ir mēnesis, kad pašvaldības aktīvi piedāvā vietas savās pirmsskolas iestādēs, tad
vēlamies vēlreiz atgādināt un informēt, lai Jūs, vecāki, saņemtu precīzu, nepārprotamu un
nemaldinošu informāciju.
Vēstulēs, kuras sūta RD, parādās teksts par to, ka, ja atteiksieties no RD piedāvājuma, tad pēc 30
dienām pārtrauks maksāt dotāciju.
Šīs 30 dienas ATTIECAS TIKAI UZ TIEM VECĀKIEM, KAS SAŅEM AUKLES PAKALPOJUMUS.
BEBE.LV ir pirmsskolas izglītības iestāde, kas nozīmē, ka Jūs ar garantiju varat izmantot mūsu
pakalpojumus līdz skolai ( arī piecgadnieki, sešgadnieki, septiņgadnieki ) saņemot pilnu dotācijas
summu.
Kā noteikt, ka esat piecgadnieks? Nākamajā mācību gadā ( 2018./2019.) piecgadnieki būs tie bērni,
kuri dzimuši no 01.01.2013.- 31.12.2013 un vecāki, un piecgadnieki šie bērni būs sākot ar
01.09.2018.
DARBA LAIKS VASARĀ!
Ar 25.jūniju BeBe sāk strādāt vasaras
INFORMĀCIJU PAR GRUPU SASTĀVIEM,
režīmā.
VECUMIEM UN PEDAGOGU SASTĀVIEM KATRAI
Tas nozīmē, ka tiek apvienotas grupas!
KONKRĒTAJAI GRUPAI, VISI VECĀKI SAŅEMS
Apvienoto grupu laikā bērnudārza
JŪLIJA PĒDĒJĀ NEDĒĻĀ!
darba laiks ir līdz pl.18.30.
Grupas tiks atvienotas ar 20.08. (
iespējams ātrāk) un bērnudārza darba
laiks atkal būs līdz pl.19.00.
Atgādinām, ka 09.07. ir brīvdiena!

JAUNUMS!

Nu jau daudzus gadus mūs tirda viena ideja! Beidzot
esam nolēmuši to īstenot! Sadarbībā ar BeBes
Talantu Skolu un Talantu Skolas Vadītāju Ivetu BeBe vasarā būs pieejama arī skolēniem!
Mēs ceram vasarā satikt visus BeBes absolventus un apsolām, ka pavadītais laiks vasarā BeBē būs
interesants un aizraujošs!
Vasarā – jūnijā, jūlijā un augustā - BeBe piedāvā skolēniem vasaras brīvdienu skolu!
Aicinām pieteikties bērnus vecumā no 7 – 9 gadiem!
VASARAS SKOLAS PIEDĀVĀS:
dejošana, mūsdienu dejas, zinātne, angļu valoda, mūzika, rotaļas, roku darbi, ekskursijas,
peldēšanas nodarbības un dažādas nodarbes par dažādām tēmām,
rūpīgi izplānota un bērniem
interesanta dienas gaita,
3 x ēdināšana,
bērniem piemērotas un atbilstošas
telpas,
profesionāli skolotāji.
Vasaras skola notiks BeBe Purvciemā,
Ieriķu ielā 15 un Pārdaugavā, Trijādības
ielā 4.
Vai satraucies par to, ko Tava atvasīte
darīs vasaras skolēnu brīvlaikā un kurš
viņu pieskatīs??? Nesatraucies - tagad
BeBe arī skolēniem un skolēnu
vecākiem!!!
Piesaki savu atvasi vasaras skolai jau
tagad, zvanot 27044040 vai rakstot
talantuskola@bebe.lv
Nedēļas cena 85 EUR!!!
Pieteikšanās sākas jau tagad, tāpēc
NENOKAVĒ!!!
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Māmiņdien
BeBuki a Pārdaugavas

Purvciema BeBe!!!!

Zaļenieku BeBēni

Seko jaunumiem!

www.bebe.lv

BeBe.lv bērnudārzs

BeBelv bērnudārzs

BeBe.lv_bernudarzs

i
m
u
k
ā
s
a
p
a
eš
ēn
m
ā
ēj
š
k
ie
r
Iep

Seko jaunumiem!

www.bebe.lv

BeBe.lv bērnudārzs

BeBelv bērnudārzs

BeBe.lv_bernudarzs

Ziņas no Talantu Skolas
Sveika, vasarina!
,

Lai arī saulainais laiks mūs lutina, mūsu mācību sezona "Talantu skolā" vēl turpinās. Esam priecīgi, ka
mazie talanti vēlas darboties arī jūnijā. Jūnijā savu darbiņu turpina - Deju studija, Vokālā studija un
Logaritmikas nodarbības.
Maija mēnesī uz redzēšanos teicām - " Burtiņu skolai", "Angļu valodai" un mazajiem "Pētniekiem".

Paldies, visiem radošajiem un centīgajiem audzēkņiem.
Paldies, vecākiem par lielo sapratni un nākšanu pretī "īpašās" situācijās.
Paldies, ka augam un attīstāmies kopā!
Vēlam košu un piedzīvojumiem pilnu vasaru! Lai jaunajā 2018/2019 mācību gada sezonā esat
atvērti pārsteigumiem un jaunām zināšanām!

Ar vasaras iestāšanos, sakām "Čau- atā" BeBīšu skoliņas mazulīšiem un māmiņām:
Bēbīšu skoliņā laiks lido vēja spārniem, taisni neticami ir vērot, kā mazie čučētāji manā acu priekšā
kļūst par rāpotājiem, rāpotāji par staigātājiem, bet staigātāji drosmīgi uzsāk dārziņa gaitas. Pa šo laiku
sanācis ļoti sadraudzēties, tāpēc ir nedaudz skumji, ka jāšķiras, bet vēl jo lielāks ir prieks, uzzinot, ka
jaunajā sezonā bēbīšu skoliņas gaitas uzsāks nu jau bērnudārznieka mazā māsiņa vai brālītis. Bēbīšu
skoliņā sadarbošanās prasmes apgūst ne tikai mazuļi, izveidojušās vairākas noturīgas draudzības arī
starp mammām.
Nodarbībās daudz dziedājām, gājām rotaļās un iepazināmies ar dažādiem ritma instrumentiem,
katru nodarbību veidojām kādu radošo darbiņu, izmantojot dažādas bērniem drošas mākslas tehnikas.
Tāpat tika paredzēts laiks rotaļām sīkās motorikas stiprināšanai. Nodarbību tematika vijās cauri visiem
gadalaikiem - kopā atzīmējām svētkus, kopā priecājāmies par norisēm dabā.
Tagad laiks atpūtai, bet jau rudenī gaidīšu pašus mazākos uz nodarbībām bēbīšu skoliņā.

Talantu Skola novēl visiem baudīt vasaru un uzņemt spēkus nākamam mācību gadam!
Tiekamies jau septembrī!!!
Seko jaunumiem!
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Ziņas no Talantu Skolas
Lai sajustu vasaras garšu mūsu draugs Kafejnīca
Strelīcija iesaka Jums īstu Vasaras gardumu
recepti, kuru varat pagatavot kopā ar bērniem!
Mmmmm…..tas ir ļoti gardi - lai izdodas!!!

Vasaras
no Kafejn padomiņš
īcas Strel
īcija

Keikpopus jeb kūciņu bumbiņas uz kociņa noteikti
jāgatavo ar bērniem, jo procesā var palīdzēt gan pavisam
mazas rociņas, gan arī lielākas, turklāt process ir jautrs un
radošs.
Vispirms jau laicīgi jāizcep kūkas biskvīts, kam
gatavošanas laikā jābūt atdzisušam. Vislabāk izvēlēties
tradicionālo šokolādes kūku. Tad jādara darbiņš, ko labi
varēs paveikt mazās rociņas - biskvīta sadrupināšana.
Jāņem ar rokām un lielā bļodā jādrupina izceptā kūka.
Kad tas paveikts, masai jāpievieno krēmsiers vai
kondensētais piens, bet tikai tik daudz, lai masa
izveidojas vijīga, plastilīnam līdzīga.
Tad pienācis laiks bumbiņu veidošanai! Gatavojiet
vidējas - golfa bumbiņu izmēra - kūku bumbas, cenšoties
izveidot pēc iespējas gludākas. Kad tas paveikts, bumbiņas ielieciet saldētavā uz 20
minūtēm. Pa to laiku varat ķerties klāt dekorēšanas galda
sakārtošanai. Sagatavojiet mazus trauciņus ar dažādām cukura
pērlītēm un skaidiņām kurās apviļāsiet bumbiņas un kādu stāvu
stingru trauku vai materiālu, kurā spraudīsiet gatavos kārumus.
Ūdenspeldē (katliņā uzvārītā ūdenī ielikta karstumizturīga bļodiņa,
kurā sadrupināta šokolāde) izkausējiet šokolādi. Ieteicams izvēlēties
labas kvalitātes vai speciālo konditorejas šokolādi, kura nopērkama
dažādās krāsās. Šajā procesā jādarbojas vecākiem, jo šokolāde būs
ļoti karsta. Vispirms izkusušajā šokolādē jāiemērc kociņa gals, tad līdz
pusītei jāiesprauž bumbiņā. Kad visas bumbiņas uzspraustas un stingri
turas, tās jāmērc kārtīgi šokolādē, apsedzot visu biskvītu un jānoliek
sagatavotajā vietā mazliet atdzist. Kad šokolāde šķiet jau atdzisusi,
bet pieskaroties ir tomēr mīksta, laiks radošākajam procesam. Dodiet
bērniem, lai apviļā sev tīkamākajās cukura pērlītēs.
Gatavie meistardarbi jāatstāj sastingt, kad sastinguši - lieciet
ledusskapī un ņemiet laukā tikai pirms pasniegšanas. Lai labi garšo!

PLĀNOTIE DARBI UN IEPIRKUMI VASARĀ:
1. Jaunu krēsliņu iegāde Pārdaugavā.
2. Jaunu gultu iegāde Purvciemā.
3. Jaunu gultu iegāde Pārdaugavā.
4. Remonts Purvciema garderobē.

Seko jaunumiem!

www.bebe.lv

5. Jaunu skapīšu iegāde Purvciema garderobē.
6. Jaunas gultas veļas iegāde visās filiālēs.
7. Jaunu trauku iegāde visās filiālēs.
8. Jaunas metodiskās bāzes iegāde visās filiālēs.
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