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I. Vispārīgie jautājumi 

 
1.1. Pasūtītājs: Dagdas novada pašvaldība, Nr.90000041224, juridiskā adrese: Alejas iela 4, 
Dagda, Dagdas novads, LV-5674. 
1.2. Iepirkuma identifikācijas Nr. DNP 2016/21. 
1.3. Iepirkuma metode – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu –  pakalpojumi (CPV 
kods 85312400-3). 
1.4. Kontaktpersona Ivars Pauliņš, tālr.: 29192507, e-pasts: juridiska.nodala@dagda.lv.  
1.5. Nolikumam atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena par pakalpojuma 
nodrošināšanu. 

 
II. Iepirkuma priekšmets 

 
2.1. Iepirkuma priekšmets: “Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Dagdas novada 
iedzīvotājiem 2016.gadā”. 
2.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts trīspadsmit daļās, pieteikties var uz vienu vai vairākām 
daļām; 

1. Daļa: Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Dagdas pilsētā; 
2. Daļa: Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Dagdas pilsētā; 
3. Daļa: Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Ezernieku pagastā; 
4. Daļa: Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Asūnes pagastā; 
5. Daļa: Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Konstantinovas pagastā; 
6. Daļa: Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Šķaunes pagastā; 
7. Daļa: Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Bērziņu pagastā; 
8. Daļa: Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Svariņu pagastā; 
9. Daļa: Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Svariņu pagastā; 
10. Daļa: Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Svariņu pagastā; 
11. Daļa: Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Andzeļu pagastā; 
12. Daļa: Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Andrupenes pagastā; 
13. Daļa: Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Dagdas pagastā. 
 

2.3. Paredzamais līguma izpildes laiks: 2017.gada 31.decembris. 
2.4. Paredzamā līguma izpildes vieta: Dagdas pilsēta un Dagdas novads. 
2.6. Darba uzdevums ir dots Nolikuma 2.pielikumā.  
 

III. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un vieta 
  

3.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt personīgi Dagdas novada pašvaldībā, Juridiskajā nodaļā, vai 
atsūtīt pa pastu pēc adreses: Dagdas novada pašvaldība, Dagda, Alejas iela 4, Dagdas novads, 
LV-5674 . 
3.2. Piedāvājuma iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2016.gada 06.decembrim, 
plkst. 14.00. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa 
beigām, to neatver un neizskata. 

 

IV. Piedāvājuma noformēšana 
 
4.1. Dokumenti jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, 
numurētas un aizzīmogotas. Dokumenti ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē uz kuras ir norādīts 
pretendenta nosaukums un  piedāvājuma piegādes adrese: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 
4, Dagda, LV-5674, ar atzīmi: 
 
 



 
 

 

  

 
Iepirkuma identifikācijas numurs DNP 2016/21 

“Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Dagdas novada iedzīvotājiem 2017.gadā” 
neatvērt līdz 2016.gada 06.decembrim, plkst. 14.00. 

 
4.2. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt latviešu valodā, skaidri salasāmiem, bez 
neatrunātiem labojumiem. Citā svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno 
pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 
4.3. Iesniedzot piedāvājumu Pretendentam ir tiesības visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un 
tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu. 
4.4. Pieteikums, Finanšu - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem 
paraugiem. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu 
grozīt.  
4.5. Aizpildot Finanšu - Tehnisko piedāvājumu, cenā jāiekļauj visus izdevumus un visus 
iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, un citus iespējamos riskus. 
4.6. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas netiek atdoti 
atpakaļ. 
4.7. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus. 

 
V. Prasības pretendentiem 

5.1. Iesniedzamie dokumenti: 
5.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (1.pielikums); 
5.1.2. Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību 
reģistrējošas iestādes ārvalstī izdota reģistrācijas apliecības apliecināta kopija, ja ir izsniegta, ja 
nav, tad Pasūtītājs pārbaudīs šo informāciju publiskajās datubāzēs; 
5.1.3. Sertifikāts (apliecība) vismaz par minimālā mācību kursa apguvi šajā jomā; 
5.1.4. Finanšu - Tehniskais piedāvājums (3.pielikums); 
5.1.5. Apakšuzņēmēju sarakstu (ja līguma daļu paredzēts nodot apakšuzņēmējiem) un šo 
uzņēmēju apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei. 
5.2. Pretendents tiek izslēgts no iepirkuma procedūras, ja tiek konstatēts, ka uz Pretendentu 
attiecas Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektajā daļā minētie izslēgšanas gadījumi un 
nosacījumi. 
5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt kandidātu vai pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma 
procedūrā, ja pretendenta piedāvātā pakalpojuma cena ir nepamatoti lēta, neatbilst šī 
Nolikuma Darba uzdevuma prasībām vai ir pārkāpti citi nozīmīgi šī Nolikuma noteikumi vai 
prasības.  

VI. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana 
 

6.1. Iepirkuma komisija izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst Nolikumā un 
tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām. 
6.2. Iepirkuma komisija: 
6.2.1. Pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām, pārbaudīs piedāvājuma 
noformējumu un pretendenta iesniegtos. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri 
atbilst visām Nolikumā norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti; 
6.2.2. Pārbaudīs Finanšu - Tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un 
nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam skaidrojumu par norādītās cenas veidošanas 
ekonomisko pamatu vai citiem būtiskiem jautājumiem. 
6.2.3. Izvēlēsies piedāvājumu ar zemāko cenu, kurš atbildīs Nolikuma prasībām; 
6.2.4. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par 
komisijas pieņemto lēmumu; 
6.2.5. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa netiks vērtēti. 
 
 



 
 

 

  

 
1. PIELIKUMS nolikumam  

“ Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Dagdas novada iedzīvotājiem 2017.gadā” 
Identifikācijas numurs DNP 2016/21 

 

PIETEIKUMS 
Komersants 
_____________________________________________________________________________ 

(nosaukums) 
Reģistrācijas Nr. _______________________________________________________________ 
Juridiskā adrese 
_____________________________________________________________________________ 
 
Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. __________________________________________ 
 
tālr.,fakss___________________________ e-pasts____________________________________ 
 
Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Bankas rekvizīti 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī 
pieteikuma iesniegšanu: 

1) Piesakās piedalīties iepirkumā „Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Dagdas novada 
iedzīvotājiem 2017.gadā”, identifikācijas numurs DNP 2016/21, piekrīt visiem Nolikuma 
nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir 
skaidri un saprotami. 

2) Apliecina, ka visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. 
 

   

 

 
 
 
 
 

 

Vārds, uzvārds,  amats  

Paraksts  

Datums 

 



 
 

2. PIELIKUMS nolikumam  
“ Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Dagdas novada iedzīvotājiem 2017.gadā” 

Identifikācijas numurs DNP 2016/21 
 
 

DARBA UZDEVUMS 
 

Tehniskajā specifikācijā norādītie pakalpojumi sniedzami saskaņā ar spēkā esošās 
likumdošanas, Ministru kabineta un pašvaldības saistošo noteikumu prasībām. 

 
 

1.daļa – Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Dagdas pilsētā. 
 

1) aprūpes līmenis ( 2 cilvēki  = 32h) ietver:  
� pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde; 
�  grīdas mitrā uzkopšana;  
� komunālo un citu maksājumu kārtošana;  
� ģimenes ārsta izsaukšana;  
� preses pasūtīšana vai bibliotēkas grāmatu piegāde;  
� informācijas par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana;  
� malkas ienešana;  
� ūdens ienešana, iznešana;  
� atkritumu iznešana;  
� logu mazgāšana 2 reizes gadā;  
� aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā 1 reizi nedēļā; 
� pārrunas par nepieciešamo aprūpi un sadzīvi.   

2)  aprūpes līmenis ( 2 cilvēki = 48h) ietver:  
1.aprūpes līmeņa aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:  

� pavadīšanu pie ārstiem, uz slimnīcu;  
� palīdzību vannošanā;  
� gultas veļas nomaiņa un nodošana mazgātavā. 

 
2. daļa -  Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Dagdas pilsētā. 

 
1) aprūpes līmenis ( 2 cilvēki  = 32h) ietver:  

� pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde; 
�  grīdas mitrā uzkopšana;  
� komunālo un citu maksājumu kārtošana;  
� ģimenes ārsta izsaukšana;  
� preses pasūtīšana vai bibliotēkas grāmatu piegāde;  
� informācijas par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana;  
� malkas ienešana;  
� ūdens ienešana, iznešana;  
� atkritumu iznešana;  
� logu mazgāšana 2 reizes gadā;  
� aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā 1 reizi nedēļā; 
� pārrunas par nepieciešamo aprūpi un sadzīvi.   

2) aprūpes līmenis ( 4 cilvēki = 96h) ietver:  
1.aprūpes līmeņa aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:  

� pavadīšanu pie ārstiem, uz slimnīcu;  
� palīdzību vannošanā;  
� gultas veļas nomaiņa un nodošana mazgātavā. 

 



 
 
 

 

  

3.daļa – Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Ezernieku pagastā: 
1) aprūpes līmenis ( 1 cilvēks =16 h) ietver:  

1.aprūpes līmeņa aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:  
� pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde; 
�  grīdas mitrā uzkopšana;  
� komunālo un citu maksājumu kārtošana;  
� ģimenes ārsta izsaukšana;  
� preses pasūtīšana vai bibliotēkas grāmatu piegāde;  
� informācijas par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana;  
� malkas ienešana;  
� ūdens ienešana, iznešana;  
� atkritumu iznešana;  
� logu mazgāšana 2 reizes gadā;  
� aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā 1 reizi nedēļā; 
� pārrunas par nepieciešamo aprūpi un sadzīvi.   

 
2) aprūpes līmenis (3 cilvēki = 72h) ietver  

1.aprūpes līmeņa aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:  
� pavadīšanu pie ārstiem, uz slimnīcu;  
� palīdzību vannošanā;  
� gultas veļas nomaiņa un nodošana mazgātavā. 

 
4. daļa - Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Asūnes pagastā: 
 

2) aprūpes līmenis ( 4 cilvēki = 96 h) ietver:  
1.aprūpes līmeņa aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:  

� pavadīšanu pie ārstiem, uz slimnīcu;  
� palīdzību vannošanā;  
� gultas veļas nomaiņa un nodošana mazgātavā. 

 
 

5. daļa - Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Konstantinovas pagastā: 
 
 

2)aprūpes līmenis ( 3 cilvēki = 72h) ietver:  
1.aprūpes līmeņa aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:  

� pavadīšanu pie ārstiem, uz slimnīcu;  
� palīdzību vannošanā;  
� gultas veļas nomaiņa un nodošana mazgātavā. 

3)aprūpes līmenis (1 cilvēks = 40h) ietver  
1. un 2. aprūpes līmeņa aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:  

� palīdzību medikamentu lietošanā;  
� fizisko aktivitāšu veicināšanu;  
� palīdzību ēdiena gatavošanā, trauku mazgāšanu;  
� aprūpējamā personīgās higiēnas nodrošināšanu (kāju un roku nagu apkopšana, 

matu mazgāšana, skūšanās);  
�  izgulējumu profilaksi;  
� pampera nomaiņu; 
� krāsns kurināšana; 
� bez minēto pakalpojumu sniegšanas aprūpētāji nodrošina meistaru izsaukšanu 

uz mājām sadzīves remontdarbu veikšanai par klienta līdzekļiem. 
 

 
6. daļa - Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Šķaunes pagastā: 



 
 
 

 

  

 
 

1) aprūpes līmenis ( 1 cilvēks  = 16h) ietver:  
� pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde; 
�  grīdas mitrā uzkopšana;  
� komunālo un citu maksājumu kārtošana;  
� ģimenes ārsta izsaukšana;  
� preses pasūtīšana vai bibliotēkas grāmatu piegāde;  
� informācijas par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana;  
� malkas ienešana;  
� ūdens ienešana, iznešana;  
� atkritumu iznešana;  
� logu mazgāšana 2 reizes gadā;  
� aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā 1 reizi nedēļā; 
� pārrunas par nepieciešamo aprūpi un sadzīvi.   

2) aprūpes līmenis ( 5 cilvēki = 120h) ietver:  
1.aprūpes līmeņa aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:  

� pavadīšanu pie ārstiem, uz slimnīcu;  
� palīdzību vannošanā;  
� gultas veļas nomaiņa un nodošana mazgātavā. 

 
7. daļa - Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Bērziņu pagastā: 

 
 

2) aprūpes līmenis ( 1 cilvēks = 24h) ietver:  
1.aprūpes līmeņa aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:  

� pavadīšanu pie ārstiem, uz slimnīcu;  
� palīdzību vannošanā;  
� gultas veļas nomaiņa un nodošana mazgātavā. 

3)aprūpes līmenis (1 cilvēks = 40h) ietver  
1. un 2. aprūpes līmeņa aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:  

� palīdzību medikamentu lietošanā;  
� fizisko aktivitāšu veicināšanu;  
� palīdzību ēdiena gatavošanā, trauku mazgāšanu;  
� aprūpējamā personīgās higiēnas nodrošināšanu (kāju un roku nagu apkopšana, 

matu mazgāšana, skūšanās);  
�  izgulējumu profilaksi;  
� pampera nomaiņu; 
� krāsns kurināšana; 
� bez minēto pakalpojumu sniegšanas aprūpētāji nodrošina meistaru izsaukšanu 

uz mājām sadzīves remontdarbu veikšanai par klienta līdzekļiem. 
 
 

8. daļa - Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Svariņu pagastā: 
 

1) aprūpes līmenis ( 1 cilvēks  = 16h) ietver:  
� pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde; 
�  grīdas mitrā uzkopšana;  
� komunālo un citu maksājumu kārtošana;  
� ģimenes ārsta izsaukšana;  
� preses pasūtīšana vai bibliotēkas grāmatu piegāde;  
� informācijas par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana;  
� malkas ienešana;  
� ūdens ienešana, iznešana;  



 
 
 

 

  

� atkritumu iznešana;  
� logu mazgāšana 2 reizes gadā;  
� aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā 1 reizi nedēļā; 
� pārrunas par nepieciešamo aprūpi un sadzīvi. 

   
2) aprūpes līmenis ( 4 cilvēki = 96h) ietver:  

1.aprūpes līmeņa aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:  
� pavadīšanu pie ārstiem, uz slimnīcu;  
� palīdzību vannošanā;  
� gultas veļas nomaiņa un nodošana mazgātavā. 

 
 

9. daļa - Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Svariņu pagastā: 
 
 

1) aprūpes līmenis ( 1 cilvēks  = 16h) ietver:  
� pārtikas produktu, medikamentu, saimniecības preču piegāde; 
�  grīdas mitrā uzkopšana;  
� komunālo un citu maksājumu kārtošana;  
� ģimenes ārsta izsaukšana;  
� preses pasūtīšana vai bibliotēkas grāmatu piegāde;  
� informācijas par pieejamiem pakalpojumiem sniegšana;  
� malkas ienešana;  
� ūdens ienešana, iznešana;  
� atkritumu iznešana;  
� logu mazgāšana 2 reizes gadā;  
� aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā 1 reizi nedēļā; 
� pārrunas par nepieciešamo aprūpi un sadzīvi.   

2) aprūpes līmenis ( 2 cilvēki = 48h) ietver:  
1.aprūpes līmeņa aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:  

� pavadīšanu pie ārstiem, uz slimnīcu;  
� palīdzību vannošanā;  
� gultas veļas nomaiņa un nodošana mazgātavā. 

 
10. daļa - Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Svariņu pagastā: 

 
 

3) aprūpes līmenis (1 cilvēks = 40h) ietver  
1. un 2. aprūpes līmeņa aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:  

� palīdzību medikamentu lietošanā;  
� fizisko aktivitāšu veicināšanu;  
� palīdzību ēdiena gatavošanā, trauku mazgāšanu;  
� aprūpējamā personīgās higiēnas nodrošināšanu (kāju un roku nagu apkopšana, 

matu mazgāšana, skūšanās);  
�  izgulējumu profilaksi;  
� pampera nomaiņu; 
� krāsns kurināšana; 
� bez minēto pakalpojumu sniegšanas aprūpētāji nodrošina meistaru izsaukšanu 

uz mājām sadzīves remontdarbu veikšanai par klienta līdzekļiem. 
 
11. daļa - Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Andzeļu pagastā: 

 
 

2) aprūpes līmenis ( 1 cilvēks = 24h) ietver:  



 
 
 

 

  

1.aprūpes līmeņa aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:  
� pavadīšanu pie ārstiem, uz slimnīcu;  
� palīdzību vannošanā;  
� gultas veļas nomaiņa un nodošana mazgātavā. 

 
 
    3) aprūpes līmenis (1 cilvēks = 40h) ietver  

1. un 2. aprūpes līmeņa aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:  
� palīdzību medikamentu lietošanā;  
� fizisko aktivitāšu veicināšanu;  
� palīdzību ēdiena gatavošanā, trauku mazgāšanu;  
� aprūpējamā personīgās higiēnas nodrošināšanu (kāju un roku nagu apkopšana, 

matu mazgāšana, skūšanās);  
�  izgulējumu profilaksi;  
� pampera nomaiņu; 
� krāsns kurināšana; 
� bez minēto pakalpojumu sniegšanas aprūpētāji nodrošina meistaru izsaukšanu 

uz mājām sadzīves remontdarbu veikšanai par klienta līdzekļiem. 
 

 
 

12. daļa - Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Andrupenes pagastā: 
 

 
2) aprūpes līmenis ( 2 cilvēki = 48h) ietver:  

1.aprūpes līmeņa aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:  
� pavadīšanu pie ārstiem, uz slimnīcu;  
� palīdzību vannošanā;  
� gultas veļas nomaiņa un nodošana mazgātavā. 

 
3) aprūpes līmenis (1 cilvēks = 40h) ietver  

1. un 2. aprūpes līmeņa aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:  
� palīdzību medikamentu lietošanā;  
� fizisko aktivitāšu veicināšanu;  
� palīdzību ēdiena gatavošanā, trauku mazgāšanu;  
� aprūpējamā personīgās higiēnas nodrošināšanu (kāju un roku nagu apkopšana, 

matu mazgāšana, skūšanās);  
�  izgulējumu profilaksi;  
� pampera nomaiņu; 
� krāsns kurināšana; 
� bez minēto pakalpojumu sniegšanas aprūpētāji nodrošina meistaru izsaukšanu 

uz mājām sadzīves remontdarbu veikšanai par klienta līdzekļiem. 
 

 
13. daļa - Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Dagdas pagastā: 
 

 
2) aprūpes līmenis ( 1 cilvēks = 24h) ietver:  

1.aprūpes līmeņa aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:  
� pavadīšanu pie ārstiem, uz slimnīcu;  
� palīdzību vannošanā;  
� gultas veļas nomaiņa un nodošana mazgātavā. 

 
3) aprūpes līmenis (1 cilvēks = 40h) ietver  



 
 
 

 

  

1. un 2. aprūpes līmeņa aprūpes pakalpojumus un papildus pēc nepieciešamības:  
� palīdzību medikamentu lietošanā;  
� fizisko aktivitāšu veicināšanu;  
� palīdzību ēdiena gatavošanā, trauku mazgāšanu;  
� aprūpējamā personīgās higiēnas nodrošināšanu (kāju un roku nagu apkopšana, 

matu mazgāšana, skūšanās);  
�  izgulējumu profilaksi;  
� pampera nomaiņu; 
� krāsns kurināšana; 
� bez minēto pakalpojumu sniegšanas aprūpētāji nodrošina meistaru izsaukšanu 

uz mājām sadzīves remontdarbu veikšanai par klienta līdzekļiem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 

  

3. PIELIKUMS nolikumam  
“ Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās Dagdas novada iedzīvotājiem 2017.gadā” 

Identifikācijas numurs DNP 2016/21 
 
 

FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 
 

1. Izskatot iepirkuma nolikuma noteikumus, apliecinu, ka esmu tos izpratis, piekrītu 
visām to prasībām un piedāvāju nodrošināt “Sociālais pakalpojums - aprūpe mājās 
Dagdas novada iedzīvotājiem 2017.gadā”, saskaņā ar iepirkuma procedūras 
(ident.Nr.DNP 2016/21) nolikumu. 
 

2. Pakalpojuma kopējā  cena sastāda:  EUR_____ (summa vārdiem).  
 

 

 
Nr. 

Daļa 
Cena 

bez PVN 
( EUR) 

Cena  
ar PVN 
( EUR) 

1.    

..    

 KOPĀ:   
 

3. Apstiprinu, ka finanšu piedāvājumā visas izmaksas ietver PVN un citus nodokļus 
atbilstoši LR normatīvajiem aktiem. 
 

 
 
 

Vārds, uzvārds,  amats  

Paraksts 

Datums 

 

 


