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Projektors lācīša formā 
ar mūzikas un 
sirdspukstu skaņām, 
rozā vai zils, 
komplektā iekļautas baterijas

Bērnu ratiņu 
piekariņš 

ziemeļbriedis, 
augstums 20 cm

Muzikālā rotaļlieta 
mazuļiem
ar Ziemassvētku vecīti, 
augstums 20 cm

Rotaļu suns*  
mopsis vai Sibīrijas haskijs, 
augstums 45 cm

* Prece pieejama veikalos 
   no 18.11.2021.

Rotaļu žirafe* 
vai dinozaurs*  
augstums 60 cm

4 €

5 €

15 €

12 €

12 €
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Izglītojošais 
komplekts 

“Trīs vienā” 
mākoņa piramīda, 

tornis ar bumbiņām 
un izglītojoša rotaļlieta

Rotaļu atkritumu izvešanas automašīna vai vilcējs
ar gaismas un skaņas efektiem, garums 31 cm, komplektā iekļautas baterijas

Interaktīva stūre 
ar atslēgām, gaismām un skaņas efektiem, 
komplektā iekļautas baterijas 

Vannas rotaļlieta
krabis vai varde, rada ziepju burbuļus, 

spēlē mūziku, darbojas uz baterijām, 
baterijas iegādājamas atsevišķi Rotaļu vilciens 

koka, 
ar piederumiem, 
45 elementi7 €

15 €
20 €

25 €

20 €
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Mīksto putu 
ķieģelīšu komplekts
80 gab., viegli, 
dažādu formu

Celtniecības klucīši 
dažādi dizaini

Celtniecības 
komplekts

9 gab., 
dažādas 

tekstūras, 
ar reljefām 

ģeometriskām 
formām, 

cipariem un 
dzīvniekiem

Puzle
1000 + 500 gab., 

dažādi dizaini

Boulinga komplekts 
ar gaismas efektiem*  
ar lidojošo šķīvīti, darbojas uz baterijām, 
baterijas iegādājamas atsevišķi 

* Prece veikalos pieejama no 18.11.2021.

12 €

12 €

20 €

7 €

7 €
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“Lego” celtniecības klucīši 
“Friends” automašīna kaķa kažoka kopšanai 41439, 

“City” ugunsdzēsības automašīna 60279, 
“Duplo” buldozers 10930

“Lego” 
celtniecības klucīši 

“City” traktors 60287, 
policijas apcietināto transportēšanas 

automašīna 60276,
“Duplo” lauksaimniecības traktors 

un mājdzīvnieki 10950

Galda futbols 
koka, ar rezultātu 

reģistrētāju un 2 bumbiņām, 
izmērs: 58,5 x 34 x 20 cm

9 €

15 €

20 €
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Lelle 
ar 4 papildu apģērbu 
komplektiem un 
piederumiem

Lelle–grūtniece   
ar mazuli, šūpulīti 
un aksesuāriem

“Rainbow High” 
lelle 
ar aksesuāriem, 
pieejamie komplekti: 
“Sunny Madison”, 
“Ruby Anderson”, 
“Skyler Bradshaw”, 
“Jade Hunter” 

“Barbie” lelle, 
mājdzīvnieku preču 
veikaliņa komplekts 
komplektā: lelle, 
4 mājdzīvnieki, mājdzīvnieku 
kažoka kopšanas galds, 
pārveidojams par kasi,
un aksesuāri  

“Sparkle Girlz” lelle*  
ar džipu un treileri

* Prece veikalos pieejama no 18.11.2021.

33 €

25 €

38 €

7 €

7 €
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Lelle–mazulis* 
ar vannu un dušas klausuli 

ar tekošu ūdeni, ar piederumiem, 
darbojas uz baterijām, 

baterijas iegādājamas atsevišķi

Veterinārārsta ratiņi 
komplektā: suns, piederumu koferis, 

rotaļu rentgens ar 
gaismas un skaņas efektiem, 
ratiņu izmēri: 42 x 37 x 26 cm, 

komplektā iekļautas baterijas 

Lelle–mazulis*  
ar rotaļu lelles gultiņu, 
maiņas apģērbu 
un aksesuāriem, 
ar skaņas efektiem, 
komplektā iekļautas 
baterijas

Skaistumkopšanas galdiņš* 
ar burvju nūjiņu, kas atver spoguli, ar matu fēnu, 

kas darbojas uz baterijām, ar krēslu un piederumiem, 
izmērs: 67 x 42 cm, baterijas iegādājamas atsevišķi

* Prece veikalos pieejama no 18.11.2021.

33 €

30 €

20 €
20 €

Matu 
veidošanas 
galva 
ar aksesuāriem, 
augstums 20 cm

10 €
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Automašīna–
haizivs  
ar skaņas efektiem, 
2 dizaini, komplektā 
iekļautas baterijas

“Maserati” 
sporta automašīna*    
ar tālvadību, mērogs 1:16, 

baterijas iegādājamas atsevišķi

brauc sāniski un 
pa diagonāli, 
griežas par 360°

Bezceļu automašīna* 
ar gumijas riteņiem, ar tālvadību, 
mērogs 1:10, 2 dizaini, komplektā iekļautas baterijas

Bezceļu automašīna*
ar tālvadību, mērogs 1:16, 
2 dizaini, komplektā 
iekļautas baterijas, 
tālvadības pults baterijas 
iegādājamas atsevišķi

Rotaļu autofurgons* 
ar tālvadību, ar gaismas efektiem, 

2 dizaini, garums 50 cm, 
komplektā iekļautas baterijas, tālvadības pults 

baterijas iegādājamas atsevišķi 
* Prece veikalos pieejama no 18.11.2021.

25 €

17 €

33 €

25 €

15 €

pilnas funkcijas

pilnas funkcijas

pilnas funkcijas
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Komplekts 
“Hot Wheels Stunt Garage”

pārvietojama garāža ar pacēlāju, 
4 līmeņi, komplektā 1 automašīna

“Hot Wheels Action 
Balance Breakout” 
rotaļu trase
komplektā: palaišanas 
mehānisms un 3 automašīnas

Armijas bāze*
ar helikopteru ar skaņas efektiem, 

komplektā iekļautas baterijas

Darbnīca* 
ar urbi, kas darbojas 

uz baterijām, ar darbarīkiem 
un piederumiem, 

baterijas iegādājamas atsevišķi

* Prece veikalos pieejama no 18.11.2021.

33 €

38 €

33 €

25 €

TIKAI 
PEPCO
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Džemperis, 
100% kokvilna 
zēniem, ar 
Ziemassvētku motīvu, 
ar bumbulīti, 
izmēri: 74–98 cm

Veste, 
100% kokvilna 
zēniem, ar Ziemassvētku motīvu, 
izmēri: 74–98 cm

Treniņbikses, 
100% kokvilna 
zēniem, ar 
Ziemassvētku 
motīvu, 
brūnas vai 
sarkanas, 
izmēri: 
74–98 cm

Krekls, 100% kokvilna 
zēniem, ar Ziemassvētku motīvu, 
pelēks vai sarkans, izmēri: 74–98 cm

T krekls ar garām piedurknēm, 100% kokvilna 
meitenēm, ar Ziemassvētku motīvu, izmēri: 80–98 cm

Treniņbikses, 
100% kokvilna
meitenēm, ar Ziemassvētku 
motīvu, izmēri: 74–98 cm

Treniņtērps, 
100% kokvilna  

zēniem, 
ar 3D aplikāciju, 
sarkans vai zaļš, 
izmēri: 74–98 cm

5 €

6 €

2 €

7 €

2€
50

2€
50

2€
50
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2 bodiju komplekts, 
100% kokvilna 

meitenēm, 
ar Ziemassvētku motīvu 

un mirdzumu apdruku, 
izmēri: 62–92 cm

Apģērbu 
komplekts zēniem, 

100% kokvilna 
ar Ziemassvētku un 
Mikipeles motīviem, 

bodijs, legingi un cepurīte, 
izmēri: 56–80 cm

Svārki 
meitenēm, 
ar Ziemassvētku motīvu 
un mirdzumu apdruku, 
sarkani vai balti, 
izmēri: 74–98 cm

Džemperis, 
100% kokvilna 

meitenēm, 
ar Ziemassvētku un 
Minnijas motīviem, 

izmēri: 74–98 cm

Čības 
zēniem, 

ar Ziemassvētku motīvu, 
izmēri: 18–21

5 €
4 €

4 €

7 €

7 €
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Zeķes 
meitenēm, 
ar Ziemassvētku motīvu, 
dažādi dizaini, 
izmēri: 23–34

Čības 
zēniem, ar Ziemassvētku 

motīvu, izmēri: 22–33

Čības 
meitenēm, 
ar Ziemassvētku motīvu, 
izmēri: 22–31

Pidžama, 
100% kokvilna
meitenēm, ar 
mirdzumu apdruku un 
Ziemassvētku motīvu, 
izmēri: 92–128 cm

Pidžama, 
100% kokvilna 

zēniem, ar Ziemassvētku 
motīvu, izmēri: 92–128 cm

Pidžama, 
100% kokvilna
meitenēm, 
ar Ziemassvētku motīvu, 
izmēri: 92–128 cm

Pidžama, 100% kokvilna  
zēniem, ar Ziemassvētku 

motīvu, izmēri: 92–128 cm

5 €

5 €

5 €

5 €

5 €

5 €

1€
80
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Krekls 
meitenēm, ar Ziemassvētku motīvu, 

ar kabatu, izmēri: 104–134 cm

Legingi 
95% kokvilna, 
meitenēm, 
ar Ziemassvētku motīvu, 
siltināti, izmēri: 104–134 cm

Džemperis 
meitenēm, ar Ziemassvētku
motīvu, izmēri: 104–134 cm

Džemperis 
zēniem, ar 
Ziemassvētku
motīvu, 
izmēri: 
104–134 cm

Kleita 
meitenēm, ar mirdzumiem, 
sarkana vai balta, 
izmēri: 104–134 cm

Krekls, 100% kokvilna 
ar tauriņu, zēniem, 
izmēri: 104–134 cm

9 €

6 €

4 €

7 €

7 €

7 €
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Jaka ar kapuci 
meitenēm, ar aplikāciju, 

izmēri: 134–170 cm

Kleita 
meitenēm, 

velūra, 
izmēri: 

134–170 cm

T krekls, 100% kokvilna
meitenēm, ar Ziemassvētku motīvu, 
dažādi dizaini, melns vai balts, 
izmēri: 134–170 cm

Pidžama, 
100% 
kokvilna 
meitenēm, 
ar mirdzumu 
apdruku un 
Ziemassvētku 
motīvu, 
izmēri: 
134–176 cm

6 €

7 €

7 €

2€
50
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T krekls, 
100% kokvilna
zēniem, ar Ziemassvētku 
un “Coca-Cola” motīviem, 
izmēri: 134–170 cm

T krekls, 100% kokvilna 
zēniem, ar Ziemassvētku 

un Zvaigžņu karu motīviem, 
izmēri: 134–170 cm

Jaka ar kapuci, 
100% kokvilna 
zēniem, ar Ziemassvētku 
un “Coca-Cola” motīviem, 
izmēri: 134–170 cm

T krekls, 
100% kokvilna
zēniem, ar Ziemassvētku 
motīvu, sarkans vai 
zaļš, izmēri: 134–170 cmT krekls 

ar garām 
piedurknēm, 

100% kokvilna 
zēniem, 

ar Ziemassvētku 
motīvu, 
izmēri: 

134–170 cm

Krekls, 
100% kokvilna

zēniem, ar Ziemassvētku 
motīvu, izmēri: 134–170 cm

5 €

5 €

5 €

10 €

2€
50

2€
50
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Džemperis 
sievietēm, 
ar Ziemassvētku 
motīvu, 
izmēri: S–XXL

T krekls, 
100% kokvilna

sievietēm, 
ar mirdzumu apdruku un 

Ziemassvētku motīvu, 
izmēri: S–XXXL

T krekls, 
100% kokvilna 

sievietēm, 
ar mirdzumu 
apdruku un 

Ziemassvētku 
motīvu, 

izmēri: S–XXL

T krekls, 
100% kokvilna
sievietēm, ar 
Ziemassvētku un 
“Looney Tunes” 
motīviem, 
izmēri: S–XXL

10 €

5 €
4 €

6 €
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Džemperis 
vīriešiem, 

ar Ziemassvētku motīvu, 
izmēri: M–XXL

T krekls
vīriešiem, ar Ziemassvētku motīvu, 
sarkans, 100% kokvilna, 
vai pelēks, ar viskozi, 
izmēri: M–XXLT krekls, 100% kokvilna

vīriešiem, ar Ziemassvētku motīvu, 
izmēri: M–XXL

12 €

5 € 4 €
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2 krūžu komplekts 
porcelāna, ar Ziemassvētku motīvu, 

dažādi dizaini, dāvanu kārbā, 
katras tilp. 480 ml

Tasīte 
porcelāna, 

ar Ziemassvētku motīvu, 
dāvanu kārbā, 

tilp. 380 ml

Termokrūze  
ar Ziemassvētku motīvu, 
dažādi dizaini, dāvanu kārbā, 
tilp. 350 ml

Krūžu komplekts 
ar Ziemassvētku motīvu, dažādi dizaini, 
dāvanu kārbā, termokrūze, tilp. 300 ml, 

keramikas krūze, tilp. 400 ml 12 €

6 €
4 €

7 €
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Vannasistabas komplekts 
keramikas, zobu suku turētājs, 
ziepjutrauks un šķidro ziepju dozators

2 dvieļu komplekts 
ar žakarda rakstu, 
dažādas krāsas, 
izmēri: 50 x 100 cm 
un 70 x 140 cm

Pidžama 
sievietēm, 

ar 3D aplikāciju, 
izmēri: S–XXL

Pidžama, 
100% kokvilna 

vīriešiem, 
ar Ziemassvētku 

motīvu, 
izmēri: M–XXL

Čības 
sievietēm,

 ar Ziemassvētku motīvu 
un 3D aplikāciju,

 izmēri: 36−41

Mājas aromātu 
komplekts 
ar kociņiem un 
aromatizēto eļļu, 
tilp. 80 ml, 
dažādas krāsas 
un aromāti

6 €

10 €

4 €

5 €

10 €

10 €
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Piekarināmais
 rotājums 

“Riekstkodis”
dažādi dizaini, 

augstums 13,5 cm

Stāvošais 
rotājums 
“Riekstkodis” 
dažādi dizaini, 
augstums 28 cm

Divpusējs šerpas pleds 
dažādi dizaini, 
izmērs: 150 x 200 cm Spilvena pārvalks 

ar Ziemassvētku motīvu, 
dažādi dizaini, izmērs: 40 x 40 cm

Dekoratīva laterna 
koka, izvēlei:

17,5 x 17,5 x 38,5 cm – 10 €, 
23 x 23 x 52 cm – 17 €

augstums 28 cm

Rotājums  
ar Ziemassvētku motīvu, 

koka, ar vai bez šerpas rotājumiem, 
uz kociņa, augstums 25 cm

10 €
 no

5 €

12 € 3 €

2€
50

1€
50

20



21

Svece stikla traukā 
zvaigznes formas, 
dažādas krāsas, izmērs: 14 x 14 cm

Svece stikla traukā 
eglītes rotājuma formas, aromatizēta, 

dažādas krāsas un aromāti, 
ø 11 cm, augstums 11 cm

Eglītes 
rotājumu 
komplekts, 
12 gab. 
dažādas krāsas, 
komplektā ažūra, 
metāliska 
spīduma un 
matēti eglītes 
rotājumi, ø 6 cm

Eglītes rotājumu 
komplekts, 16 gab.

salmu, dažādi dizaini, 
ø 6 cm

Svece 
stikla traukā 

ar vāciņu, aromatizēta, 
dažādas krāsas un aromāti, 

ø 13,5 cm, augstums 8 cm

5 €

5 €

2€
50

2€
50

4€
50



Ziemassvētku 
rotājums

ziemeļbriedis vai rūķītis, 
ar izvelkamām kājām, 

augstums 98 cm

Piekarināmo 
rotājumu 
komplekts, 
3 gab.  
rūķīši

Ziemassvētku 
rotājums 

rūķītis, izvēlei:
augstums 27–30 cm – 3 €,

augstums 40 cm – 5 €

Puķupoda pārvalks 
velūra, ar Ziemassvētku motīvu, 
dažādas krāsas, izvēlei:
ø 14,5 cm, augstums 14 cm – 2,50 €, 
ø 17,5 cm, augstums 16 cm – 3 €

Kaste  
salokāma, 
ar Ziemassvētku motīvu, 
dažādi dizaini, 
izmērs: 30 x 30 x 30 cm

Dekoratīva laterna 
metāla, izvēlei:
10 x 11 x 19,5 cm – 5 €, 
14 x 15 x 27 cm – 7 €,
17 x 18 x 36,5 cm – 12 €

5€

 no

3€

 no

2€
50

no

2 €

10 €

2€
50
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LED gaismas virtene 
24 mirdzošas lāstekas, 

garums 230 cm, 
darbojas uz baterijām

LED Ziemassvētku eglīte 
džutas auduma maisā, 
darbojas uz baterijām

LED rotājums 
retro automašīna, 
garums 14 cm

Svečturis 
keramikas, 
Ziemassvētku vecītis, 
izmērs: 10,4 x 7 cm, 
vai ziemeļbriedis, 
izmērs: 6 x 15,3 cm

Svečturis  
keramikas, 
tējas svecēm, 
augstums 21 cm 

Rotājums 
3 LED eglītes, 

izmērs: 19 x 6 x 19 cm

Svečturis-
mājiņa
tējas svecēm, 
keramikas, 
ar matētu apdari, 
izmērs: 
10 x 7,5 x 20 cm

Svečturis-mājiņa 
tējas svecēm, keramikas, 

ar matētu apdari, 
melns vai balts, 

izmērs: 8 x 6,5 x 15 cm

10 €

4 €

5 €

4 €
5 €

3 €

2€
50

2€
50
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VAIRĀK IEDVESMAS ATRADĪSI 
WWW.PEPCO.LV

Bukletā redzamie piedāvājumi PEPCO veikalos būs pieejami no 2021. gada 4. novembra. 
Preču skaits ierobežots. Noteiktas preces būs pieejamas, sākot no 2021. gada novembra beigām. 

Augstā pieprasījuma dēļ dažas preces var tikt izpirktas pārdošanas pirmajā dienā. 
Dažādos PEPCO veikalos pieejamie preču izmēri, krāsas vai modeļi var atšķirties.

Fotoattēlos redzami preču paraugi, kas no reālajām precēm var nedaudz atšķirties.




