
Dāvanas maziem 
un lieliem

        Ēdiena 
gatavošanas 
   meistariem  
un daudziem  
     citiem

Piedzīvojumu 
   meklētājiem 

Noskaņas  
 radītājiem



Ksilofona klavierītes 
ar "Paw Patrol"  
un "Peppa Pig" apdruku,
bērniem no 2 gadu  
vecuma

Ksilofons
koka, ar "Mickey Mouse" vai  

"Minnie Mouse" apdruku, bērniem  
no 18 mēnešu vecuma

Rotaļu virtuve ar izlietni  
un virtuves leti 

bioplastmasas, komplektā  
iekļauts ūdens maisītājs  

un virtuves piederumi, bērniem  
no 3 gadu vecuma, baterijas  

iegādājamas atsevišķi

Rotaļu lokomotīve  
ar vagoniem 

ar gaismas un skaņas signāliem,  
bērniem no 3 gadu vecuma,

komplektā iekļautas baterijas

Rotaļu auto  
vilcējs 

ar 4 automašīnām,  
bioplastmasas,  

bērniem no  
18 mēnešu vecuma,

komplektā iekļautas  
baterijas

Spēle "Noķer tārpu!" 
komplektā stienītis  
ar magnētu un 10 tārpi,  
bērniem no 3 gadu  
vecuma

12 €

7 €
10 €

12 €

15 €

7 €

pieejamas  
arī:

   

pieejama  
arī:

   

pieejams  
arī:

   

pieejams  
arī:

   
Piedzīvojumu 
meklētājiem
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Lācis ar projektoru
ar mūzikas un sirdspukstu  
skaņām, komplektā  
iekļautas baterijas

Mīkstā rotaļlieta 
"Looney Tunes", pieejams  
"Bugs Bunny, "Taz" vai "Tweety",  
augstums 30 cm, bērniem  
no 12 mēnešu vecuma

Rotaļu suns  
vai kaķis 
interaktīvs,  

iet pie pavadiņas,
rada skaņas,

bērniem no 3 gadu  
vecuma, baterijas  

iegādājamas  
atsevišķi

Rotaļu lācis 
ar sasietu lentīti,  
augstums 80 cm,
bērniem no 2 gadu  
vecuma

Mīkstā rotaļlieta 
"Skye", "Marshall" vai "Chase",  
garums 45 cm,
bērniem no 3 gadu vecuma

15 €

7 €

12 €

15 €

17 €

pieejams  
arī:

   

pieejams  
arī:

   

pieejams  
arī:

   

pieejams  
arī:
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Rotaļu komplekts  
"Barbie Doll  

and Puppy Party"  
lelle, kucēni  

un piederumi,
bērniem  

no 3 gadu  
vecuma

Rotaļu  
komplekts  

"Barbie Doll  
and Chelsea" 
2 lelles, mēbeles  

un piederumi,  
bērniem  

no 3 gadu  
vecuma

Lelle mazulis 
dzer un slapina autiņbiksītēs, komplektā gultiņa,  
podiņš un piederumi, bērniem no 2 gadu vecuma

Rotaļu poniju  
komplekts,  
12 gab. 
ar piederumiem,  
bērniem no  
3 gadu vecuma

 Pašdarināmo  
rokassprādžu komplekts 

čemodānā, ar aksesuāriem,
bērniem no 6 gadu vecuma

"L.O.L. Surprise!  
OMG" lelle  

ar aksesuāriem,  
pieejami 4 modeļi,  

bērniem no  
3 gadu vecuma

17 €

30 €

25 €

20 €

10 €

25 €
pieejama  

arī:

   

pieejama  
arī:
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Spēle  
"Kamielis" 
uzmanigi liec  
priekšmetus  
kamieļa seglos,  
taču, ja kamielis  
sadusmosies,  
tad nometīs visu zemē.
Bērniem no 3 gadu  
vecuma

Puzle  
"Desmit vienā" 
ar "Paw Patrol" vai  
"Peppa Pig"  
motīviem, bērniem  
no 4 gadu  
vecuma

Mīcāmā masa "Play-Doh"
komplektā iekļauti piederumi, 7 krāsu mīcāmā masa,  
bērniem no 3 gadu vecuma

Mīcāmās masas ēdiena  
gatavošanas komplekts 
komplektā iekļauti piederumi  
un 8 krāsu mīcāmā masa, bērniem  
no 3 gadu vecuma

Tāfele un magnētiskā  
tāfele "Paw Patrol" 

komplektā iekļauti magnēti,  
marķieris, krīts un sūklis, bērniem  

no 3 gadu vecuma

Komplekts  
"Super Things Rivals of Kaboom" 
bērniem no 3 gadu vecuma

10 €
9 €

10 €

12 €

11 €

20 €
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"Hot Wheels"  
rotaļu komplekts  

komplektā iekļauta cilpveida  
trase ar palaidējmehānismu  

un 1 automašīna, bērniem  
no 3 gadu vecuma

"Hot Wheels"  
automašīnu trase  

komplektā iekļauta  
cilpveida trase  

un 1 automašīna, bērniem  
no 3 gadu vecuma

"Hot Wheels tunt & Splash"  
automašīnu mazgāšanas komplekts 
komplektā iekļautas ūdens tvertnes,  
krāsas atklāšanas automašīna, pacēlājs,  
manuāli vadāms veltnis un žāvētājs,  
bērniem no 3 gadu vecuma

"McLaren"  
rotaļu sporta  

automašīna 
tālvadāma,  

mērogs 1:24,  
bērniem  

no 3 gadu vecuma,
komplektā  

iekļautas baterijas

Rotaļu kravas automašīna 
ar skaņas signāliem,  

izgāzējs vai betona maisītājs,  
bērniem no 3 gadu vecuma

Rotējoša rotaļu mašīna  
tālvadāma, ar 2 riteņu komplektiem,  
bērniem no 3 gadu vecuma,  
komplektā iekļautas baterijas

9 €

25 €

30 €

12 €

33 €

20 €

pieejama  
arī:

 

pieejama  
arī:
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Rotaļu dinozaurs 
staigā, kustina galvu  

un rada skaņas,  
izmērs: 44,5 x 25,4 cm,

bērniem  
no 3 gadu vecuma

Rotaļu bezceļu  
automašīnas  
un dinozaura komplekts  
dinozaurs ar kustīgiem  
elementiem, rada skaņas,  
bērniem no 3 gadu vecuma,
komplektā iekļautas baterijas 

"Nerf Elite 2.0" pistole 
komplektā 4 putu šautriņas,  
iespējams visas šautriņas  
izšaut vienu pēc otras,  
bērniem no 8 gadu vecuma

Peldošā  
mērķa  
šaušanas spēle 
komplektā: 2 pistoles,  
10 putu šautriņas  
un 10 stiroputu  
bumbiņas, bērniem  
no 8 gadu vecuma,
baterijas iegādājamas  
atsevišķi

Mikroskops
ar piederumiem,  

80–450 x palielinājums,
3 okulāri, rotējošs disks  

ar filtriem paraugu  
krāsas maiņai, bērniem  

no 8 gadu vecuma

"Bakugan Mythic"  
komplekts 

figūriņa  
ar 2 kolekcionējamām  

kārtīm, bērniem  
no 6 gadu vecuma

25 €15 €

15 €

15 €

12 €

7 €

pieejams  
arī:
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Rotaslietu komplekts 
ar Ziemassvētku motīviem,  

komplektā kaklarota,  
rokassprādze,  

2 matu saspraudes  
un gredzens

Rotaslietu  
komplekts, 3 gab. 
ar Ziemassvētku motīvu,  
komplektā kaklarota  
un 2 matu saspraudes

Plecu soma 
mākslīgās kažokādas 

Matu stīpiņa 
ar Ziemassvētku  
elementiem,  
universāla izmēraPidžama  

velūra, meitenēm,
komplektā:  

T krekls ar garām  
piedurknēm un volānu  

un bikses,  
ar Ziemassvētku  

motīvu,  
izmēri: 92–128 cm

4 €

2 €

9 €

2 50 €

2 50 €

Ziemassvētku  
stila faniem
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Pleds 
mikrošķiedras, ar Ziemassvētku  
motīvu, izmērs: 130 x 170 cm

Pidžama,  
100% kokvilna 

zēniem,  
ar Ziemassvētku  

motīvu,  
izmēri: 134–176 cm

Krūze ar vāciņu
keramikas, ar Ziemassvētku motīvu,  
ar sudraba krāsas elementiem,  
tilp. 400 ml

LED gaismas  
mājiņa 
metāla,  
ar Ziemassvētku  
motīvu,
izmērs:  
13 x 11,5 x 23 cm

Krūze 
keramikas,  
ar Ziemassvētku  
motīvu, dāvanu  
kārbā, dažādi  
dizaini, tilp. 400 ml

Lāču  
formas čības 
ar Ziemassvētku  
motīvu
izmēri: 33–39

7 € 7 €

6 € 9 €

6 €
2 50 €
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Pidžama 
sievietēm,  

ar Ziemassvētku  
motīvu,  

izmēri: S–XL

Zeķes 
šenila, sievietēm, dāvanu kārbā,  

ar Ziemassvētku motīvu,   
izmēri: 35–38, 39–42

Šerpas  
vilnas pleds  
divpusējs, rūtains,  
izmērs: 150 x 200 cm

Čībiņu veida zeķes
sievietēm, neslīdošas,  
ar Ziemassvētku motīvu,  
izmēri: 35–38, 39–42

Matu aksesuāri 
komplektā: matu gumija  

un 2 matu saspraudes  
ar Ziemassvētku motīviem

12 €

3 €

15 €

3 €

2 €

Atpūtas 
ekspertiem
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Zeķes
šenila, sievietēm, neslīdošas,  

ar Ziemassvētku motīvu,  
izmēri: 35–38, 39–42

Ziemeļbriežu  
formas čības 
ar Ziemassvētku  
motīvu,
izmēri: 36–41

Pidžama 
mikrošķiedras,  
ar Ziemassvētku motīvu,  
izmēri: S–XL

Matu stīpiņa 
ar Ziemassvētku  
elementiem,  
universāla izmēra

Pidžama 
meitenēm,

ar Ziemassvētku  
motīvu,  
izmēri:  

92–128 cm

5 €

5 €

12 €
2 €

6 €
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Zvaigžņu  
komplekts,  
3 gab. 
komplektā  
dažādas krāsas,  
ø 15 cm

Krūžu komplekts,  
2 gab. 

keramikas,  
ar Ziemassvētku motīvu,

dāvanu kārbā,
tilp. 400 ml

Redeļu kaste 
ar Ziemassvētku  

piekariņu, izmērs:  
16,5 x 16,5 x 16,5 cm

Mājas aromāta  
komplekts 
ar stikla trauciņu  
un niedru salmiņiem,  
tilp. 80 ml

Kārbiņa 
velūra, ar sasietu lentīti, 

ø 14,5 cm, augstums 14 cm – 2,50 €,  
ø 17,5 cm, augstums 16 cm – 3 €

Šerpas vilnas pleds 
divpusējs, izmērs: 150 x 200 cm

2 50 
 no

€

5 €

5 €

3 €

4 €

15 €

pieejama  
arī:

   

pieejama  
arī:
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Spilvena  
pārvalks 
ar Ziemassvētku  
motīvu,
izmērs:  
45 x 45 cm

Pleds 
mikrošķiedras, ar Ziemassvētku motīvu,  
izmērs: 130 x 170 cm

Kārba
metāla, ar vāku,  
ar Ziemassvētku motīvu,  
izmērs: 26,4 x 17,5 x 9,7 cm

Krūze 
stikla, caurspīdīga,  

ar Ziemassvētku  
motīvu,  

tilp. 400 ml

Krūze 
keramikas,  

ar Ziemassvētku motīvu,  
dāvanu kārbā,  

dažādi dizaini, tilp. 400 mll
Pleds
mikrošķiedras,  
ar Ziemassvētku motīvu,  
izmērs: 130 x 170 cm

2 50 €

5 €

6 €

4 €
6 €

6 €

pieejams  
arī:

   

pieejams  
arī:
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Pleds
mikrošķiedras,  
izmērs:  
130 x 170 cm

Dekoratīvs  
ziemeļbriedis 
ar regulējama  
garuma kājām,  
augstums  
78–100 cm

Dekoratīvs briedis 
metāla, ar koka pamatni,  
izmērs: 10 x 5,5 x 14 cm  
vai 10 x 5,5 x 12,5 cm

Brieža formas svečturis 
koka, ar metāla sveces pamatnēm  
un stikla kupoliem,  
izmērs: 30,5 x 7,5 x 27,5 cm

Mājiņas formas  
svečturu komplekts,  
4 gab.
ar metāla skursteņiem,  
izmērs: 11,5 x 9 x 3,1 cm  
un 17,7 x 7,7 x 3,1 cm

Spilvena pārvalks 
kokvilnas, izmērs: 45 x 45 cm 4 50 €

7 €

12 €

6 €
10 €

5 €

14

Noskaņas 
radītājiem



Dekoratīva feja 
sēdoša,  

augstums 40 cm

Dekoratīvs  
rūķis 

velveta cepurē,  
augstums 52 cm

Svečturis 
keramikas,  
tējas svecēm,  
ar Ziemassvētku  
motīvu, ø 12 cm,  
augstums 13,5 cm

Aromatizēta svece 
stikla traukā, ar vāciņu,  

ø 13,5 cm, augstums 8 cm

Dekoratīva  
feja 

stāvoša,  
augstums 50 cm7 €

5 €5 €

5 €

7 €

pieejama  
arī:
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Tējkarošu vai  
deserta karošu  
komplekts, 4 gab.
metāla,  
ar Ziemassvētku  
elementiem

Tasīte  
ar apakštasīti 
keramikas,  
ar Ziemassvētku  
motīvu, dāvanu  
kārbā, tilp. 370 ml

Glāžu  
komplekts,  

2 gab. 
ar Ziemassvētku  

motīviem,  
tilp. 520 mll

Kokteiļu  
pagatavošanas  
komplekts 
šeikeris un piederumi,  
nerūsējošā tērauda

5 €

5 €

5 €

20 €
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Stila 
apbrīnotājiem



Tasīte  
ar apakštasīti  

keramikas,  
ar Ziemassvētku  
motīvu un zelta  

krāsas elementiem,  
tilp. 450 ml

Viskija glāžu  
komplekts, 5 gab. 
komplektā: karafe  
un 4 glāzes

Salvešu gredzenu  
komplekts, 2 gab. 
metāla,  
ar Ziemassvētku motīvu

Vīna pudeles aizbāznis 
metāla, ar silikona blīvi,  
pieejami dažādi rotājumi

Krūze ar vāciņu 
keramikas,  
ar Ziemassvētku  
motīvu un zelta  
krāsas  
elementiem,  
tilp. 330 ml 

4 50 €

6 €

17 €

4 €

6 €
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Garšvielu trauciņu  
komplekts, 2 gab.

keramikas,  
ar Ziemassvētku motīvu,

sālim un pipariem

Krūžu komplekts,  
2 gab.
keramikas, ar Ziemassvētku  
motīvu, dāvanu kārbā,  
tilp. 400 ml

Kēksiņu  
dekorēšanas komplekts  

komplektā: 24 veidnītes  
un 24 kociņi

Pasniegšanas dēlītis  
ar 4 bļodiņām

bambusa, ar keramikas bļodiņām,  
izmērs: 19 x 19 cm

Pasniegšanas  
dēlītis ar 5 bļodiņām
bambusa, ar eglītes formas  
keramikas bļodiņām, ø 30 cm

1 50 €

5 €

5 €

12 €
20 €

pieejams  
arī:

 
  

pieejams  
arī:
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Uzkodu 
mīļotājiem



Pasniegšanas dēlītis 
keramikas, ar korķa ieliktni,  
ar Ziemassvētku motivu,
ø 26 cm

Dekoratīvs  
riekstkodis 

koka,  
izmērs: 9 x 8 x 38 cm

Divu lāpstiņu  
un vienas veidnes  
komplekts 
ar Ziemassvētku motīvu,  
lāpstiņas ar silikona  
augšdaļu,  
nerūsējošā  
tērauda veidne

7 €

10 €

4 €

pieejams  
arī:
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Cepšanas komplekts
komplektā: priekšauts,  

silikona lāpstiņa,  
cepamveidne,  

maizes maiss

Krūžu komplekts,  
2 gab. 
keramikas,  
ar Ziemassvētku motīvu,  
dāvanu kārbā,  
tilp. 400 ml

12 €

5 €

20

Ēdiena 
gatavošanas 
meistariem



Termokrūze 
metāla,  
ar Ziemassvētku  
motīvu,  
tilp. 350 ml 

Blašķe ar aksesuāriem 
metāla, dažādi komplekti

Siera pasniegšanas  
komplekts 
ar bambusa dēlīti,  
3 pasniegšanas  
piederumiem un korķviļķi, 
ø 21,5 cm

Elektriskais  
vīna pudeļu  
atvērējs 
metāla

Vīna pudeļu aizbāžņu  
komplekts, 3 gab. 
metāla, ar silikona blīvi

Siera pasniegšanas  
komplekts  

ar piederumiem 
marmora, ar akācijas koku,  

siera nazi un dakšiņu,  
izmērs: 29,5 x 22 x 1,2 cm

9 €

6 €

12 €
10 €

10 €

10 €
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Termokrūze 
metāla,  
ar Ziemassvētku  
motīvu, tilp. 350 ml 

Blašķe  
ar aksesuāriem 

metāla,  
dažādi komplekti

Krūze ar sietiņu  
keramikas, ar vāciņu,  
ar Ziemassvētku  
motīvu,  
tilp. 400 ml

Kārbu komplekts,  
2 gab. 

metāla, ar vāku,  
ar Ziemassvētku motīvu,  

izmērs: 14,5 x 14,5 x 5 cm,
18,9 x 18,9 x 6,6 cm

Krūžu komplekts,  
2 gab. 

keramikas,  
ar Ziemassvētku motīvu, 

 dāvanu kārbā,  
tilp. 400 mll

9 €

6 €

5 €
5 €

5 €
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Apvelc savu sapņu rotaļlietu ar zaļu zīmuli
un nosūti vēstuli Ziemassvētku vecītim!

Manas sapņu rotaļlietas



Vēl vairāk iedvesmas atradīsi 
www.pepco.lv 

Bukletā redzamais piedāvājums ir spēkā PEPCO veikalos no 2022. gada 3. novembra.
Preču skaits ierobežots. Preces ar īpašajām atzīmēm būs pieejamas veikalos,  

sākot no 2022. gada novembra beigām vai decembra sākuma.  
Preču daudzums un pieejamība dažādos veikalos var atšķirties.  

Attēlos redzamie preču paraugi no reālajām precēm var nedaudz atšķirties.  
Iespējamas drukas kļūdas, kuru rezultātā var būt  

neatbilstība starp katalogā un veikalā norādītajām cenām.

Dārgais 
 Ziemassvētku vecīti!

     Paldies!
  Priecīgus Ziemassvētkus! :)

    Mani sauc ........................, 
man ir .................... gadi, un es dzīvoju .....................................................

 Es mīlu savus vecākus, 
    viņi ir tik jautri. 

Vēstules otrā pusē es esmu  
apvilcis savas sapņu dāvanas.


