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Apģēr s jau dzi ušaja : 51,34
Arī jau ā  drē ītē  ir jā ūt iepriekš iz azgātā  u  
izgludi ātā

 kokvil as apģēr a ko plektiņi 4 8,55 34,20 http://minikid.lv

Telpā  pie ērots apģēr s, vēla s tāds, kas av velka s 
pāri galvai u  krekliņie  ir iet piedurk es. Parasti 
ko plektiņā ietilpst apakškrekliņš, rāpulis u  ja iņa

 kokvil as epurītes 2 1,70 3,40 http://minikid.lv Ja sie a as, tad striķīšus sie a  sāņus

 kokvil as i diņi 2 1,42 2,84 http://ammari.lv  pāri

 siltas zeķītes 2 0,00 0,00 O ītes adītās : Ieteiktu paņe t ga  kokvil as, ga  vil as

 apģēr s iz raukša ai o dze dī u a a 1 10,90 10,90 http://minikid.lv Laikapstākļie  at ilstošs - ko vertiņš, zie ā ko i zo s

Higiē as piederu i jau dzi ušaja : 14,39

 Bēr u ziepes 1 0,57 0,57 http://pilsaptieka.lv Iesakā  paņe t līdzi arī ziepju trau iņu

 Mitrās salvetes jau dzi ušā kopša ai 1 1,39 1,39
http://www.pirkum

ins.lv

 dvieļi 2 1,70 3,40 http://ammari.lv Vie s azāks, vie s lielāks azā ietīša ai

 kokvil as/fla eļa autiņi 3 1,50 4,50
http://www.pinkmi

nk.lv

Iesakā  paņe t šos autiņus vairāk, jo viņos ir ļoti ērti 
azaja  slau īt dupsi

 vie reizējās lietoša as itru izturīgie 
paladziņi

4 0,24 0,96
http://www.medici

naspreces.lv
Sāku ā pil ī ā der azākais iz ērs x

6) pamperi 21 0,17 3,57
http://www.pirkum

ins.lv

Pir ā iz ēra pa perus iesakā  opirkt tikai  
iepakojumu

65,73

Dokumenti: 0,00

Mātes pase 1 0,00 0,00 Iedos gi ekoloģe
Pārlie i ies, ka gi ekokloģe ir aizpildījusi visu i for ā iju, 
kas epie ieša a priekš dze dī u a a

Perso u aplie i ošs doku e ts 1 0,00 0,00 Jau ir Pase vai elektro iskā ide tifikā ijas karte eID

Apdroši āša as polise 1 0,00 0,00 Jau ir
Ja tāda ir. Iepriekš pārlie i ies, ko tieši Tava polise sedz u  
ar kādā  iz aksā  jārēķi ās pašai

Apģēr s dze dī u pro esa : 0,00

 halāts 1 0,00 0,00 Vai arī kādu siltāku ja iņu, lai av auksti

 ērts kokvil as apģēr s 2 0,00 0,00 Var lielāku T-kreklu vai platāku aktskreklu

3) istabas apavi 1 0,00 0,00 ērtas čī as

 pāris īsto kokvil as zeķīšu 3 0,00 0,00 Var arī vil as zeķes paņe t, lai av auksti

Apģēr s pē dze dī u periodā: 40,40

 ērts, ēr a aroša ai paredzēts apģēr s 2 10,98 21,96
http://www.babyst

ore.lv
Mā iņu aktskrekls ar viegli attaisā u krūšu daļu

 aroša as krūšturi 2 9,22 18,44 http://nextmom.lv Vēla s kokvil as

 kokvil as apakš ikses 2 0,00 Maksi āli ērtas, kas e ospiež vēderu

 dušas čī as 1 0,00 0,00 Ar eslīdošu apakšu

Higiē as piederu i sievietei: 4,53

 perso īgas higiē as priekš eti 0,00 0,00
Pieņe a , ka tas 

av jāpērk
Kos ētika, ša pū s, zo upasta, zo u irste, utt.

 dvieļi 3 0,00 0,00
Pieņe a , ka tas 

av jāpērk
Iepriekš iz azgāti

 pē dze dī u higiē iskās 
paketes/pamperbikses

5 0,13 0,65
http://www.medici

naspreces.lv
Medi ī as preču veikals

 Mi rolax kliz iņas 2 1,61 3,22
http://www.apothe

ka.lv
Iespēja s e az e ūs epie ieša as

 krūšturu ielik īši 6 0,11 0,66
http://www.medici

naspreces.lv
No aksi āli da īgāka ateriāla

Pārtikas produkti: 2,40

 egāzēts ūde s 2 0,50 1,00 Pārtikas veikals
Vis az l ūde s ūs epie ieša s līdz ēr iņa 
piedzi ša ai

2) jogurts 2 0,70 1,40 Pārtikas veikals Iespēja s arī šokolāde pir sdze dī u pro esa

47,33

Perso u aplie i ošs doku e ts 1 0,00 0,00 Jau ir Pase vai elektro iskā ide tifikā ijas karte eID

Krūšu kurvja re tge iz eklēju a at ilde 1 0,00 0,00 Jau ir Veikta pēdējā gada laikā, der arī sa itārā grā atiņa

Pie ērots, ērts aiņas apģēr s u  ista as 
apavi

0,00 0,00
Pieņe a , ka tas 

av jāpērk

Arī tēva apģēr a  iepriekš ājās jā ūt iz azgāta  u  
izgludi āta . Kokvil as T-krekli, sporta ikses, šorti, 
zeķes, čī as.

)iedi ā iņai u , ja ir, tad izrakstoties 
izpušķota ašī a :

1 35,00 35,00
Var pašā Dze dī u 

a ā
Jau ajai ā iņai tas oteikti patiktu! :

148,06

Kopā iz aksas azuli , EUR

Kopā iz aksas ā iņai, EUR

Kopējās aptuve ās iz aksas, EUR

Dze dī u a a  epie ieša ās lietas

Mazulim

Mā iņai
Pieņe a , ka tas 

av jāpērk u  ājās 
šīs lietas jau ir

Tēti

Nepie ieša ā lieta

Pieņe a , ka tas 
av jāpērk u  ājās 

šīs lietas jau ir

http://www.irok.lv/
http://minikid.lv/index.php?l=1&c=1236&p=10961
http://minikid.lv/index.php?l=1&c=941&p=22188
http://ammari.lv/lv/cimdiaai-no-maekstas-100-kokvilnas-trikotaeaaas-.html
http://minikid.lv/index.php?l=1&c=894&p=27267
http://pilsaptieka.lv/lv/products/JS_BABY_z%D0%BC%D1%8B%D0%BB%D0%BE_%D1%81_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BC,_100%D0%B3
http://www.pirkumins.lv/lv/Pampers-Baby-Fresh-Clean-Mitras-salvetes-berniem--64-gab--iepak---ne-vairak-ka-6-iepak--3
http://www.pirkumins.lv/lv/Pampers-Baby-Fresh-Clean-Mitras-salvetes-berniem--64-gab--iepak---ne-vairak-ka-6-iepak--3
http://ammari.lv/lv/dvielis-mazais-autiaaaa-jaundzimuaaam-no-maekstas-100-kokvilnas-trikotaeaaas-zaedaiaau-mazie-dvielaeaai-autiaai-3545.html
http://www.pinkmink.lv/lv/berninu-aprupei/autini/urga-kokvilnas-autins-75-80cm/
http://www.pinkmink.lv/lv/berninu-aprupei/autini/urga-kokvilnas-autins-75-80cm/
http://www.medicinaspreces.lv/product/lv/BA6690304/9
http://www.medicinaspreces.lv/product/lv/BA6690304/9
http://www.pirkumins.lv/lv/Autinbiksite-Pampers-New-Baby-Newborn-1--2-5-kg---1-gab-
http://www.pirkumins.lv/lv/Autinbiksite-Pampers-New-Baby-Newborn-1--2-5-kg---1-gab-
http://www.babystore.lv/index.php?dir=view&id=53810
http://www.babystore.lv/index.php?dir=view&id=53810
http://nextmom.lv/grutniecu-jostas/barosanas-krusturi/barosanas-krusturis-marina
http://www.medicinaspreces.lv/product/lv/BO486999002/208
http://www.medicinaspreces.lv/product/lv/BO486999002/208
http://www.apotheka.lv/product/8763/microlax-5ml-vienreizlietojamas-klizmas-n4
http://www.apotheka.lv/product/8763/microlax-5ml-vienreizlietojamas-klizmas-n4
http://www.medicinaspreces.lv/product/lv/BH6400361/297
http://www.medicinaspreces.lv/product/lv/BH6400361/297
http://www.irok.lv/

