
Cienījamie vecāki! 
 
Informējam, ka no 2014./2015. mācību gada esam uzsākuši vienota apģērba izmantošanu Baložu 
vidusskolas 1. klasēs. Esam priecīgi un pateicīgi pirmklasnieku vecākiem par lielo atsaucību! 
 
Aicinām arī citu klašu vecākus turpināt šo tradīciju, tādējādi lūdzam iepazīties ar zemāk doto 
inform āciju. 
 
Vienotā apģērba sastāvdaļas ikdienā būs: 
MEITEN ĒM  – zaļas krāsas veste ar skolas emblēmu, rūtaini svārki 
ZĒNIEM  – zaļas krāsas veste ar skolas emblēmu 
Pārējais apģērbs (blūze, krekls, bikses, kurpes u.c.) ir pēc vecāku vai bērnu izvēles.  
 
Baložu vidusskolas izstrādāto vienoto apģērbu var pasūtīt e-veikalā www.skolasforma.lv sadaļā 
BALOŽU VIDUSSKOLA līdz 20.septembrim (on-line režīmā visu diennakti)  
 
UZMAN ĪBU! 
 
Sadaļā BALOŽU VIDUSSKOLA tiek piedāvāti papildu apģērbu veidi, kurus iespējams pasūtīt, taču 
šobrīd pieņemtie ir tikai augstākminētie (attēlus ar cenām un izmēriem skatīt nākamajā lpp.). 

 
INSTRUKCIJA AP ĢĒRBU PASŪTĪŠANAI 

 
Jāpasūta un jāapmaksā līdz 20. septembrim, piegāde uz skolu līdz 13. novembrim. 
 
Mājas lapas www.skolasforma.lv kreisajā pusē jāsameklē savas skolas nosaukums. Zem tā atradīsiet jūsu 
skolai domātās formu lietas. 
Pasūtīšanas kārtība aprakstīta zem pogām web lapas augšpusē – ar šo informāciju jāiepazīstas visiem 
vecākiem, pirms viņi veic pasūtījumu. 
 

 
SVARĪGI! 

1.Ražošanai tiek nodoti tikai 100% apmaksātie pasūtījumi. 
2.Ja, apmaksājot rēķinu, nav norādīts rēķina numurs, nauda tiek iemaksāta atpakaļ maksātāja 
kontā, ieturot komisijas maksu 2.5 EUR (2 euro un 50 euro centi). 
3.Augusta beigās nākot pakaļ pasūtījumam uz skolu – jāzina savs avansa rēķina numurs, jo pretī 
būs paciņa ar tādu pašu numuru, kuru pret parakstu izsniegs kāds no skolas darbiniekiem (parasti 
lietvedis skolas darba laikā). 
4.Ziņa par to, ka pasūtījums ir gatavs un nosūtīts uz skolu izsniegšanai, tiek izsūtīta KATRAM 
pircējam atsevišķi uz viņa e-pasta adresi, kura norādīta avansa rēķinā, veicot pasūtījumu (dažkārt 
vecāki aizmirst, kuru e-pastu norādījuši pasūtot un palaiž garām ziņu. Mamma norāda tēta e-pastu, 
un tētis izdzēš, jo iekritusi mēstulēs u.tml.). 
5. Ja tabulās norādītie izmēri neatbilst bērna parametriem, vecāki raksta individuāli ziņu uz 
info@skolasforma.lv ar bērna parametriem un tiek ražoti atbilstoša izmēra apģērbi. 

 
Pasūtījumu iespējams veikt un jautājumus uzdot var arī pa tālruni 
(Gunda Benefelde, 26622489, darba dienās no plkst. 10.00 – 16.00) 

 
 

Cerot uz sapratni un veiksmīgu sadarbību 
Baložu vidusskola 



Baložu vidusskolā pieņemtā 
vienotā apģērba sastāvdaļas, izmēri, cenas 2014./2015.mācību gadam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


