
 

 

Higiēnas pakalpojuma piedāvājums 

 
Kuldīgā, 2017.gada____novembrī 

 
Pakalpojuma mērķis: nodrošināt vajadzību pēc personīgās higiēnas personām, 
kurām sociālo apstākļu vai sociālo prasmju trūkuma dēļ, nav iespējams nodrošināt 
savu un savu ģimenes locekļu personisko higiēnu.  
 
Pakalpojums ietver:  
 

1) dušas apmeklējumu vienai personai vienu reizi nedēļā; 
2) veļas mazgāšanu 2 reizes mēnesī. 

 

 

Pakalpojuma sniedzējs:  

 

Nosaukums  

Reģistrācijas nr.  

Adrese   

Banka  

Konta nr.  

Bankas SWIFT kods  

Pakalpojuma sniedzēja galvenā 

amatpersona (vārds uzvārds) 

 

Pakalpojuma sniedzēja 

kontaktpersona: 

Vārds uzvārds 

Tālrunis 

e-pasts  

 

 

 

 

 

Pakalpojuma vienas vienības cena. 

 

 Pakalpojuma veids Cena bez PVN 

1. Dušas apmeklējums  

2. Veļas mazgāšana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tehniskās specifikācijas prasību nodrošinājums 

 

  

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina: 
 

Jā /Nē Pakalpojuma sniedzēja 
variants 

1. Dušas apmeklējums   

1.1. uzgaidīšanas telpu (vietu) 
pakalpojuma saņēmējiem 
un viņu ģimenes locekļiem 
 

  

1.2. tualetes telpu pakalpojuma 
saņēmējiem un viņu 
ģimenes locekļiem 
 

  

1.3. pakalpojuma telpas (dušas 
un pārģērbšanās) 
nodrošina personas 
privātumu un pakalpojuma 
izmantošanas laikā nav 
pieejamas nepiederošām 
personām. 
 

  

1.4. pakalpojuma telpu grīdas ir 
nodrošinātas ar 
higiēniskiem pretslīdes 
materiāliem. Telpu 
aprīkojums nodrošina 
iespēju apsēsties, 
pakarināt apģērbu un 
novietot personiskos 
higiēnas līdzekļus 
 

  

1.5. pakalpojuma telpas 
nodrošina gaisa 
temperatūru vismaz 22º C 
 

  

1.6. iespēju izmantot dušu līdz 
40 min (ieskaitot ģērbšanās 
laiku un matu žāvēšanu)  

  

1.7. dušā pieejama aukstā un 
karstā ūdens (vismaz 65º 
C) padeve un regulēšana, 
kā arī šķidrās ziepes 
 

  

1.8. iespēju izžāvēt matus ar 
fēnu 
 

  

1.9. pakalpojuma telpu 
uzkopšanu un dezinfekciju  

  



1.10. klientam izsniegtās 
Pakalpojumu 
nodrošināšanas kartes 
aizpildīšanu un sniegto 
pakalpojumu uzskaiti. 
 

  

1.11. klientam izsniegtās 
Higiēnas kartes 
uzglabāšanu visā piešķirtā 
pakalpojuma 
nodrošināšanas periodā un 
oriģināla atgriešanu 
Pasūtītājam pakalpojuma 
nodrošināšanas termiņa 
beigās. 
 

  

1.12. pakalpojuma sniegšanas 
vietu (norāda adresi) 
Kuldīgas pilsētas teritorijā, 
darba dienās līdz 
plkst.17.00. (norāda darba 
laiku) 

  

1.13. pakalpojuma sniegšanas 
vietu (norāda adresi) 
Kuldīgas pilsētas teritorijā, 
darba dienās pēc 
plkst.17.00. (norāda darba 
laiku) 

  

1.14. pakalpojuma sniegšanas 
vietu (norāda adresi) 
Kuldīgas pilsētas teritorijā 
sestdienās. (norādot darba 
laiku) 

  

2.  Veļas mazgāšana   

2.1. Veļas mazgāšanu (3-5 kg 
apjomā vienā reizē) 
automātiskajā veļas 
mazgāšanas ierīcē  

  

2.2. Universālu veļas 
mazgāšanas līdzekli 

  

2.3. Automātiskās veļas 
mazgāšanas programmas 
izvēle ar maksimālo ūdens 
temperatūru 90º C un 
veļas izgriešanas 
(centrifūga) programmas 
izvēli 

  

2.4. Tīrās veļas izņemšanu un 
salikšanu pārnēsāšanai 

  

2.5. Automātiskās veļas   



mazgāšanas ierīces 
dezinfekciju  

2.6. klientam izsniegtās 
Higiēnas kartes 
aizpildīšanu un sniegtā 
pakalpojuma uzskaiti kartē 
 

  

2.7. klientam izsniegtās 
Higiēnas kartes 
uzglabāšanu visā piešķirtā 
pakalpojuma 
nodrošināšanas periodā un 
oriģināla atgriešanu 
Pasūtītājam pakalpojuma 
nodrošināšanas termiņa 
beigās. 
 

  

2.8. pakalpojuma sniegšanas 
vietu (norāda adresi) 
Kuldīgas pilsētas teritorijā, 
darba dienās līdz 
plkst.17.00. (norāda darba 
laiku) 

  

2.9. pakalpojuma sniegšanas 
vietu (norāda adresi) 
Kuldīgas pilsētas teritorijā, 
darba dienās pēc 
plkst.17.00. (norāda darba 
laiku) 

  

2.10. pakalpojuma sniegšanas 
vietu (norāda adresi) 
Kuldīgas pilsētas teritorijā 
sestdienās. (norādot darba 
laiku) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


