
 

INFORMĀCIJA PAR VIDES PIEEJAMĪBU PACIENTIEM AR  

FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM 

 

SIA “BEST KONSULT” BEST FIT Fitnesa klubs  nodrošina Iestadē pieejamo pakaplojumu 

pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem. 

 

1. Pakalpojumu sniegšanas vieta: 
Cietokšņa iela 60, Daugavpils, LV-5401, Paviljons Muzejs, 2. stāvs, balkons. 

Tālrunis uzziņām: +371 23556865; e-pasts: info@bestfit.lv; mājas lapa: www.bestfit.lv.  

Kontaktpersona: Dina Hublarova-Pokšāne. 

 

2. Kluba darba laiks: 
Pirmdien, Otrdien, Trešdien, Ceturtdien, Piektdien no plkst 8:00 līdz 21:00. Sestdien, Svētdien –  

no plkst 10:00 līdz 18:00. Darba laiks var atšķirties atkarībā no sezonas. Aktuāla informācija 

publicejama kluba mājaslapā www.bestfit.lv 

 

3. SIA “BEST KONSULT” BEST FIT Fitnesa klubs personām ar funkcionāliem 

traucējumiem nodrošina: 

3.1. iespēju patstāvīgi iekļūt Iestādē un pārvietoties tās telpās: 

 Iestādē iespējams nokļūt no Kandavas ielas puses caur T/C Ditton nams paviljona Muzejs 

ieeju, kura aprīkota ar automātiskajām durvīm. Kluba telpās var nokļūt izmantojot liftu, kurš 

atrodas pa kreisi no ieejas durvīm. Nospiežot pogu 3 (3.stāvs), iespējams nokļūt tieši iestādes 

telpās; 

 Personām, kuras pārvietojas ar ratiņkrēslu palīdzību tiek nodrošināta bez sliekšņu 

iebraukšana un izbraukšana no lifta un pa iestādes telpām. 

 Minimālais kabinetu un telpu brīvais durvju vērtņu platums ir 90cm. 

 Personas, kuras pārvietojas ar ratiņkrēslu un kurām nav pavadoņa, iepriekš var pieteikt savu 

vizīti sazinoties ar iestādi pa tālr. 23556865 vai rakstot elektroniski uz e-pastu: 

info@bestfit.lv  

3.2. ir pieejama tualetes un dušas telpa personām ar funkcionāliem traucējumiem:  

 Tualetes telpa atrodas T/C Ditton nams pirmajā stāvā, pa kreisi no ieejas paviljonā Muzejs. 

 Tualetes telpā var iekļūt nospiežot domofona pogu, kura atrodas pa kreisi pie tualetes 

durvīm, pēc kā dispečers attālināti atver tualetes durvis. 

 Tualetes telpas plānojums ir vienkāršs, bez asiem izvirzījumiem un ar iespēju izmantot roku 

atbalsta margas.  

 Tualetes telpas grīdas segums ir gluds un neslidens. 

 Klozetpods  aprīkots ar roku balstiem.  

 Ir pieejam palīdzības-trauksmes poga, gadījumā ja kādam ir nepieciešama steidzama 

palīdzība (cilvēkam ir neparedzama situācija vai palicis slikti ar veselību). 

 Tualete ir aprīkota ar drēbju pakaramo.  

 Klozetpoda priekšā ir nodrošināts brīvs manevrēšanas laukums 1,50 m diametrā  

 Atrodoties uz klozetpoda tualetes papīra turētājs ir novietots viegli aizsniedzamā vietā.  

 Ir pieejama roku mazgāšanas izlietne, ar ziepēm, roku vienreizlietojamiem dvieļiem, kā arī 

spogulis, kuriem ir piekļuve un lietošanas iespējas cilvēkiem ratiņkrēslos.  

 Durvis ir ierīkotas atbilstoši vispārīgajām prasībām: 

Uz durvīm no ārpuses ir izvietota zīme, kas norāda, ka tualete ir pieejama personām ar 

funkcionāliem traucējumiem. 

Tualetes durvju ailes minimālais brīvais platums ir 0,90 m. 

Durvis ir noslēdzamas un avārijas situācijā atveramas no ārpuses. 

Durvis tualetes telpā ir ierīkotas bez pakāpieniem un sliekšņiem, lai telpā brīvi varētu pārvietoties 

cilvēki riteņkrēslā. 

Durvis no iekšpuses ir aprīkotas ar palīgrokturi 0,90 m augstumā no grīdas līmeņa. Tas ir 

nepieciešams, lai atvieglotu durvju aizvēršanu cilvēkiem, kas pārvietojas riteņkrēslā, īpaši 

cilvēkiem, kam ir vājas rokas. 

 


