Līdzņemamo mantu saraksts
Ko noteikti vest līdzi:
Drēbes: vienkāršas un ērtas, tomēr glītas un kārtīgas ikdienas drēbes
pietiekami vienai nedēļai. (Vecāki pa nedēļas nogali rūpējas, lai drēbes ir
izmazgātas un lai nākamajai nedēļā ir tīras drēbes, ko vilkt mugurā.
Audzinātāju atbildība nav mazgāt skolēnu veļu). Ja drēbēm ir uzraksti,
tiem jābūt pieklājīgiem un godīgiem. Drēbes kā siltam, tā arī vēsam laikam
(īsās un gaŗās bikses, krekli ar īsām un gaŗām piedurknēm, sviedru krekli
vai džemperi).
Lietus jaku vai mēteli.
Apavus -- sporta kurpes, slēgtās kurpes un sandales.
Peldkostīmu un peldu dvieli.
Piemērotas drēbes karogu spēlei (tumši zaļā, brūnā vai melnā krāsā, gaŗām
piedurknēm un biksēm)
Balts krekls un melnas bikses (zēniem) vai balta blūze un melni brunči (meitenēm) ko
valkāt izlaidumā vai citos svinīgos gadījumos.
Goda tērps svētdienas dievkalpojumiem un svecīšu dievkalpojumiem.
Ikdienas dzīvei.
Guļammaisu vai divas segas, spilvenu, un palagus un pāris plānu dvieļu. Palags ar ko
apklāt matraci. Vsaras naktis mēdz būt vēsas.
Higēnas piederumus -- ziepes, šampūnu, zobu birsti un pastu, matu ķemmi. Meitenēm
matu gumijas. Mazs plastikas groziņš higēnas piederumiem, kuŗā var visu ielikt un
nest uz dušas telpu.
Saules smēru un pretodu šķidrumu.
Kabatas spuldzi un liekas baterijas.
Netīrai veļai maisu vai grozu.
Plastikas drēbju pakaramos.
Mācībām un sadzīvei.
Latviešu mūzikas CD vai DVD.
Latviešu grāmatas un spēles ko lietot brīvajā laikā vai lietainā dienā.
Sporta piederumus.

Lūdzu ievērojiet:
Kabīnēs nav daudz vietas, tāpēc ir ļoti vēlami ierobežot līdzņemamo mantu
daudzumu.
Koferi vai lādes jānovieto zem gultas.
Ir vietas, kur drēbes pakārt.
Ir izdevīgi kurpes turēt mazākā grozā.
Ieteicams ierakstīt bērna vārdu vai iniciāļus visās drēbēs, ieskaitot apakšveļā, un uz
personīgiem piederumiem.

Lūdzu atcerieties, ka sekojošās mantas sagatavošanas skolā ir aizliegtas:
Sērkociņi, sveces, spridzekļi, naži.
Elektronika: rādio, skaņu aparāti, “I-Pod”, mobīlie telefoni, datori, elektroniskās
spēles – (pie reģistrācijas tos savāksim un noliksim birojā līdz nedeļas beigām –
izsniegsim sestdienās.)
Literatūra, žurnāli, plakāti angļu valodā.
Pārtika (ieskaitot sulas kastes, pudeles, konfektes u.c.).
Kožļājamā gumija.
Vērtslietas, piem. dārgas rotaslietas, nauda u.c..

