
Gatavi
skolai

Piedāvājumi spēkā, kamēr preces ir veikalos.

 sajūti kvalitāti,
               iemīli cenu



NEPIECIEŠA
MĀS

LIETAS

SKOLAS SĀKUMA KOMPLEKTS
Atsākot skolas gaitas, ļoti liela nozīme ir skaistam un vienlaikus praktiskam 
skolas sākuma komplektam. Neraizējies, ka par kādu skolas preci varētu 

tikt aizmirsts! Vienkārši kopā ar bērnu atzīmē izvēlētās preces ar sirsniņu un 
izveido ideālu skolai nepieciešamo lietu sarakstu.  

Tagad jūs esat gatavi iepirkties!

Atzīmē 
interesējošās 

preces
Izdrukā 

iepirkumu 
sarakstu

Kopā ar 
bērnu izveido 

sarakstu

Pievieno tās 
sarakstam

mugursoma
SKOLAI:

klades
penālis
pildspalva un flomāsteri
zīmēšanas bloks
krāsas
mape
lineālu komplekts
apavu maisiņš



2 €

0 20 €

0 65 €

1 80 €

* Prece nav pieejama jūsu reģionā

A5 klade*
16 lapas, ar trijām 
līnijām vai rūtiņu, ar 
noapaļotiem stūriem 
un spīdīgiem vākiem

A5 klade ar spirāli
60 lapas, līniju vai ar 
tukšām lapām, ar blociņu, 
līmlapiņām un pildspalvu

A5 klade 
60 lapas,
rūtiņu vai līniju*

A4 klade 
96 rūtiņu lapas,
cietie vāki ar spīdīgu plēvi, 
pastiprināts šūtais sējums

A5 
60
LAPAS

A4
96
LAPAS

A5 
16
LAPAS

A5 
60
LAPAS

A5 
60
LAPASvieta vārdam 

uz vāka

A5 
16
LAPAS

JAUNUMS



20 €

20 €

Skolas mugursoma  
zēniem, 2 nodalījumi, priekškabata 
ar organizatoru, divas tīklauduma 
sānu kabatas, iekškabata, profilēta 
mugurpuse, stingra apakšpuse,
mīkstas, regulējamas plecu lences, 
atstarojoši ielaidumi, rokturis augšpusē, 
izmērs: 38 x 27 x 15 cm,
svars: 470 g

Skolas mugursoma 
meitenēm, 2 nodalījumi, 
priekškabata ar organizatoru, 
2 tīklauduma sānu kabatas, 
iekškabata, profilēta 
mugurpuse, stingra apakšpuse, 
mīkstas, regulējamas plecu 
lences, atstarojoši ielaidumi, 
rokturis augšpusē, 
izmērs: 38 x 27 x 15 cm,
svars: 470 g

elastīgas tīklauduma 

sānu kabatas

profilēta 
mugurpuse

regulējams 
garums

ūdensdroša!

atstarojoši 
ielaidumi

stingra, ūdensdroša 

apakšpuse organizators

priekškabata

divi nodalījumi

pieejama
arī:

   

JAUNUMS



3 €

5 €

1 30 €

2 50 €

Penālis 
mākslīgās kažokādas,
izmērs: 19 x 7,5 x 5 cm

Penālis 
mākslīgās kažokādas, 
ar 3D elementiem uz kabatas,
izmērs: 22 x 8,5 x 3 cm

Penālis 
ar sānu kabatu,
ar rāvējslēdzēju,
izmērs: 21 x 5,5 x 9,5 cm

Penālis 
sensorisks, silikona,
izmērs: 21 x 4,5 x 7 cm

ar ietilpīgu kabatu

antistresa,
silikona

mīksta 
mākslīgā 

āda

priekškabata

viegli
tīrāms

pieejams 
arī:

      



LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

5 €

12 €

3 €

2 €

2 50 €

1 80 €

Rakstāmlietu komplekts  
somiņā ar rāvējslēdzēja aizdari,
komplektā: A5 klade ar spirāli,
metāla penālis, 6 krāsu zīmuļi,
zīmulis, dzēšgumija, zīmuļu asināmais 
un pildspalva, ar "Looney Tunes" 
apdruku

Mugursoma 
viens nodalījums, ārējā kabata ar rāvējslēdzēju, regulējamas 
lences, augšpusē rokturis, stingra apakšpuse, ar "Looney 
Tunes" apdruku, no ūdensdroša, viegli tīrāma materiāla, 
izmērs: 29 x 40 x 15 cm

Penālis  
ar 2 kabatām ar 
rāvējslēdzēja aizdari, 
atloku un rokturi, 
ar "Looney Tunes" 
motīviem

A5 klade ar spirāli 
80 rūtiņu lapas, ar 
"Looney Tunes" apdruku

Apavu maisiņš  
ar "Looney Tunes" apdruku,
izmērs: 34 x 43,5 cm

Krāsu zīmuļi, 
24 gab.
caurulē, ar "Looney 
Tunes" apdruku

2 rāvējslēdzēji

A5 
80 
LAPAS

A5 
80 
LAPAS

24 
KRĀSAS

stingra mugurpuse

pieejami 
arī:

   

pieejams 
arī:

   

pieejama 
arī:

   

pieejams 
arī:

   

pieejams 
arī:

   



12 €
5 €

5 €

2 50 €

1 30 €

1 80 €

1 50 €

0 80 €
Uzlīmes, 11 gab.
ar mirdzumiem,
ar "Looney Tunes" 
varoņiem un motīviem

Penālis
ar reljefu rakstu 
un "Looney 
Tunes" varoņiem

Klade 
ar pildspalvu
ar "Looney Tunes" 
motīviem

Apavu maisiņš
ar "Looney Tunes" apdruku,
izmērs: 34 x 43,5 cm

Mugursoma 
viens nodalījums, ārējā kabata ar 
rāvējslēdzēja aizdari, regulējamas 
plecu lences, augšpusē rokturis, 
stingra mugurpuse, ar "Looney 
Tunes" apdruku, no ūdensdroša, 
viegli tīrāma materiāla, 
izmērs: 29 x 40 x 15 cm

Lodīšu pildspalvu 
komplekts, 
2 gab.
ar "Looney Tunes" 
apdruku

A5 klade
80 rūtainas lapas,
ar "Looney Tunes" 
aplikāciju

Zīmogu 
komplekts, 4 gab.
ar zīmoga spilventiņu,
2 tintes krāsas, ar "Looney 
Tunes" motīviem

2 rāvējslēdzēji

ar mirdzumiem
A5 
80 
LAPAS

2 tintes 
krāsas

A5 
80 
LAPAS

regulējams
garums

   

      

pieejama 
arī:

   

pieejamas 
arī:

    
    

pieejams 
arī:

      

pieejams 
arī:

      

      

pieejams 
arī:

   

pieejams 
arī:

   



2 €

10 €

5 €

2 €

1 30 €

0 80 €

0 80 €

2 50 € 1 30 €

Pildspalvu 
komplekts, 
3 gab.
komplektā dažādi 
dizaini un krāsas, 
pieejami 2 motīvi

Dzēšgumiju 
komplekts, 
3 gab. 
komplektā 
dažādi dizaini

Rakstām- 
piederumu 
komplekts  
komplektā: lineāls, 
zīmuļu asināmais, 
dzēšgumija, zīmulis 
un lodīšu pildspalva

Zīmuļu 
komplekts, 4 gab. 
HB, ar dzēšgumiju, 
pieejami 2 dizaini

Pildspalva 
ar bumbulīti un aplikāciju,
pieejami 3 dizaini

A4 vai A5
stieples 
klade  
100 lapas

Mugursoma 
viens nodalījums,
ārējā kabata ar 
rāvējslēdzēja aizdari,
regulējamas plecu lences,
augšpusē rokturis, stingra 
mugurpuse, ar vienradža 
motīvu, no hologrāfiska 
materiāla

A5 klade  
80 lapas, mākslīgās kažokādas 
vāki ar hologrāfiskiem elementiem

Penālis 
ar rāvējslēdzēju,
no hologrāfiska
materiāla, ar 
bumbulīti

A5 
100 

LAPAS

A4 
100 

LAPAS

HB

A5 
80 
LAPAS

sadalītāji
ērti

pieejams 
arī:

   

pieejama 
arī:

   



2 €

7 €

0 80 €

1 30 €

1 30 €

1 30 €

1 30 €

1 50 €

A5 klade 
ar spirāli
80 līniju lapas, ar 
metālisku apdruku
uz vāka

Pildspalvu 
komplekts, 
3 gab.
komplektā dažādi 
dizaini un krāsas

Rakstāmlietu 
komplekts
komplektā: lineāls,
zīmuļu asināmais,
dzēšgumija, zīmulis
un lodīšu pildspalva

Dzēšgumiju 
komplekts,  
4 gab.
komplektā 
dažādi dizaini

Līmlapiņas, 
300 lapas
kastītē, salīmētas, lapiņas 
izmērs: 8 x 8 cm

Apavu maisiņš 
ar apdruku,
izmērs: 33 x 43 cm

Penālis ar 
rakstāmpiederumiem
2 rāvējslēdzēji, komplektā:
flomāsteri, krāsu zīmuļi, zīmulis, 
dzēšgumija, zīmuļu asināmais un blociņš,
izmērs: 19,5 x 13,5 x 4 cm

Līmlapiņu 
komplekts 
dažādas formas, 
blociņā, pieejami 
4 dizaini

A5 
80 
LAPAS

300 
LAPAS

ar raks
tāmpieder

umiem

ietilpīgs

pieejamas 
arī:

   

pieejams 
arī:

    
    

pieejams 
arī:

        



4 €

0 80 € 0 50 €

0 50 €

A4 rasēšanas 
bloks
10 lapas

Temperas 
krāsas, 12 gab.*  
12 tūbiņas, katra 12 ml

Ūdens trauks  
gleznošanai, 
neslīdošs

Ūdenskrāsas, 
12 gab.
komplektā 
iekļauta otiņa

*Prece nav pieejama jūsu reģionā

A4
10 
LAPAS

12 spilgtas 
krāsas

drošs,
lai netiktu 

izliets 
ūdens

uz ūdens 
bāzes košas

krāsas

JAUNUMS



1 €

1 €

1 30 €

2 50 €

Plastilīns,
13 krāsas 
taisnstūra vai 
apaļas formas

Kreppapīru 
komplekts,
10 krāsas 
izmērs: 
50 x 200 cm

Otiņu 
komplekts, 
5 gab. 
dažāda 
biezuma

Vaska 
krītiņi,
12 gab.
trijstūra formas

trijstūra 
forma

=
pareizs 

satvēriens

10 krāsaspieejams 
arī:

   



0 50 €

0 80 €

4 € 0 40 €

1 80 €

Zīmuļu 
asināmais 
2 izmēru zīmuļiem

Marķieri, 6 gab.
dzēšami, katrs 
ar dzēšanas galu

Lineālu 
komplekts,
3 gab.
elastīgi, trijstūra formas 
lineāls, transportieris, 
15 cm lineāls

Zīmuļu asināmais 
ar rokturi
liela tvertne

Dzēšgumiju 
komplekts, 
2 gab.
trijstūra formas, 
mīkstās

mīkstās,
viegli

lietojamās

elastīgi

  6
  krāsas

divpusēji

DZĒŠAMI
maza un  

liela diametra 
zīmuļiem

pieejams 
arī:

   

pieejams 
arī:

   

JAUNUMS



1 30 €

1 30 €

0 50 €

0 50 €

0 80 €

2 50 €

0 40 € 0 80 €
Zīmuļu 
komplekts, 
2 gab. 
mīksts korpuss,
komplektā iekļauts 
0,5 mm grafītu 
komplekts

Līmes zīmuļi, 
3 gab. 
3 x 9 g

Pildspalvu 
komplekts, 3 gab.
metāla korpuss,
komplektā dažādas 
krāsas

Šķidrā līme
caurspīdīga,
tilp. 50 ml

A4 mape
ar gumiju

A4 mape
aploksne ar spiedpogu

Šķēres 
ar ergonomiskiem 
rokturiem

Galda 
orgnizators
metāla,
izmērs: 10 x 10 cm

zila tinte

pieejams 
arī:

   

pieejama 
arī:

   

pieejama 
arī:

   

pieejams 
arī:

      



2 €

2 50 €

2 50 €

Marķieri 
"BiC®", 
4 gab. 
pasteļkrāsas, 
spics galiņš, 
neizžūst, 
gumijas apvalks 
satveršanas daļā

Krāsu zīmuļi 
"BIC®",
12 gab.
bez koka,
spilgtas krāsas

Flomāsteri "BIC®", 12 gab.
uz ūdens bāzes, viegli 
izmazgājama tinte, 
precīzs plāns galiņš

var atstāt neaizvērtus 
līdz pat 3 mēnešiem!

ērts rievotas gumijas 

apvalks satveršanas daļā

izmazgājami 

no vairuma 

audumu

bez 
skabargām

12 
krāsas

3,3 mm

1,6 mm

var atstāt neaizvērtus 
līdz pat 24 stundām

izdzēšama ar 
dzēšgumiju,
uzrakstītais 

pazūd bez pēdām



2 50 €

2 50 €

2 50 €

1 50 €
Zīmuļi 
"BIC®", 
4 gab.
bez koka, HB

Izdzēšama 
pildspalva "BIC®"
gela, ar dzēšgumiju
un gumijas apvalku 
satveršanas daļā

Šķidrais korektors 
"TippEx Rapid"*
ātri žūstošs, tilp. 20 ml

Līmes zīmuļi 
"BIC®", 2 gab.
papīram, kartonam 
un fotoattēliem,
2 zīmuļi, katrs 21 g

HB

uz ūdens bāzes

drošs 
izstrādājums

100%
pārstrādāti

ātri 
žūstošs

pamatīgi, 
bez koka

bez 
skabargām

izdzēšama ar 
dzēšgumiju,
uzrakstītais 

pazūd bez pēdām

* Prece nav pieejama jūsu reģionā



1 80 €

4 50 €

Izdzēšama pildspalva 
"Bambino" 
ar dzēšgumiju un 2 uzpildes elementiem, 
viegli lietojama, ergonomiska, līnijas 
biezums 0,7 mm

Krāsu zīmuļi 
"Bambino", 12 gab.
koka, ar zīmuļu asināmo, 
komplektā iekļauti zelta 
un sudraba krāsas zīmuļi

0,7 mm

neaizstājama, 
mācoties 
rakstīt

ar dzēšgumiju

pilns klājums, 
pielāgots mazai 

rociņai
ar zīmuļu 
asinātāju

zelta 
krāsa

NEPIECIEŠA
MĀS

LIETAS

pieejami 
arī:

   

pieejama 
arī:

   



2 50 €

2 50 €

2 30 €

Guaša krāsas 
"Bambino",
12 krāsas
20 ml trauciņos ar vāciņu

Plastilīns 
"Bambino",
18 krāsas 
18 stienīši, katrs 18 g

Tintes 
pildspalva 
"Bambino"
ar tintes kasetnēm

labročiem 
un kreiļiem

TINTES PILDSPALVA
irīdija rakstāmspalva, drošs 
ventiļa vāciņš ar caurumiņu 
uzkarināšanai, viegli lietojama, 
komplektā iekļautas 2 tintes 
kasetnes

TAISNSTŪRA 
FORMAS 

PALSTILĪNS
elastīgs, viegli veidojams, nesmērē 
rokas, nelīp pie virsmas, ideāli 
piemērots mācībām un 
rotaļām, komplektā iekļautas 
2 krāsas ar mirdzumiem

GUAŠA KRĀSAS
sertificēti pigmenti, gatavas 
lietošanai bez ūdens, biezas, 
var lietot uz dažādām 
virsmām, viegli tīrāmas

pieejams 
arī:

   

pieejamas 
arī:

   

pieejama 
arī:

   

Seko līdzi aktualitātēm Pērc droši

Klientu serviss: klients.lv@pepco.eu

Preču daudzums ierobežots. Augstā pieprasījuma dēļ dažas
preces var tikt izpirktas pārdošanas pirmajā dienā. Dažādos PEPCO 

veikalos pieejamie preču izmēri, krāsas vai modeļi var atšķirties.
Preču atgriešanas noteikumus

atradīsi www.pepco.lv

Preces var atgriezt
30 dienu laikā

@pepcolvpepcolv pepco.lv


