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SIA “Pet City”  

veterināro klīniku un frizētavu 

Klientu apkalpošanas standarts  
   
 

1. Pamatnoteikumi un vērtības 
 

• SIA „Pet City” ir mājdzīvnieku veterinārās klīnikas un frizētavas, turpmāk – Klīnikas,  ir veidotas 

pēc jaunas, unikālas koncepcijas, kas balstīta uz Skandināvijas valstu standartiem 

 

• Mūsu klients ir jebkurš klīnikas apmeklētājs mājdzīvnieks, turpmāk – Mājdzīvnieks, kurš saņem 

veterinārmedicīnas pakalpojumus Klīnikās sava īpašnieka, turpmāk – Īpašnieks vai Klients, 

pavadībā 

 

• SIA „Pet City” pamatā ir pārliecība, ka katrs mājdzīvnieks ir ģimenes loceklis un ir pelnījis 

atbilstošas rūpes  

 

 
1.1. Mērķi Mājdzīvnieku apkalpošanā  

 

• Augsts apkalpošanas standarts 

• Mājdzīvniekiem draudzīgas veterinārās klīnikas 

• Pieredzējušu un profesionālu veterinārārstu pakalpojumi 

 

1.2. Klīnikas vērtības  

 

Profesionāla komanda  

Klīnikās strādā profesionāli, zinoši un pieredzes bagāti veterinārārsti, kuri ar lielu rūpību sniedz 

Mājdzīvniekiem veterinārmedicīnisko palīdzību, bet arī konsultē par dzīvnieka kopšanu, veselības 

uzturēšanu, labturības pamatiem, barības izvēli un citiem mājdzīvnieku saimniekiem būtiskiem 

jautājumiem.  

 

 

Izcilība  



Izmantojot pieredzi un radošu skatījumu, tiecamies uz izcilību it visā, ko darām.  

Nemitīgi attīstāmies, izdarām labāk, nekā no mums sagaida. 

 

Diagnostika  

Klīnikas piedāvā visplašākos un modernākos diagnostiskos izmeklējumus, izmantojot mūsdienīgas 

veterinārās medicīnas iekārtas, ultrasonogrāfija, rentgens, ehokardiogrāfija, elektrokardiogrāfija, analīzes 

un daudz citi diagnostiskie izmeklējumi 

 

Atbildība   

Ikdienas darbā rīkojamies godprātīgi, ar cieņu pret Mājdzīvniekiem. 

Mūsu mērķis ir ikvienam Mājdzīvniekiem radīt patīkamas sajūtas, pat tad, ja tiek veiktas mazāk patīkamas 

manipulācijas, tādēļ mūsu profesionālā komanda parūpēsies, lai ikviens Mājdzīvnieks  jūtas drošībā, 

neizjūt stresu un nepatīkamas sajūtas.  

 

 

2. Pamatprincipi Klientu apkalpošanā 

 

• Klīnikas darbinieks ir savas jomas speciālists, kas augstu vērtē un ievēro veterinārmedicīnas 

profesionālās ētikas un uzvedības principus, radot pozitīvu darba vidi un veicinot Klientu uzticību. 

• Viens no svarīgiem Mājdzīvnieku apkalpošanas pamatprincipiem, ir Mājdzīvnieka Īpašnieka 

uzticēšanās Klīnikas darbam un ārstējošajam veterinārārstam. 

 

Klīnikas profesionālās ētikas galvenie pamatprincipi, kurus mēs uzskatām par svarīgiem ikdienas darbā:  

• taisnīgums un godīgums;  

• cieņa un tolerance;  

• lojalitāte un atbildība;  

• neitralitāte un neietekmējamība 

   

2.1. Klīnikas darbinieks:  

• ir ar pozitīvu attieksmi pret Mājdzīvnieku un tā Īpašnieku un darbu, kuru tas dara;  

• attiecībās ar Mājdzīvnieku un tā Īpašnieku nepieļauj vienaldzību un paviršību;  

• izprot Mājdzīvnieka un tā Īpašnieka vajadzības, atrod piemērotāko ārstēšanas metodi;  

• ir kompetents savā darbības jomā un tiecas pilnveidot savas profesionālās prasmes;  

• rīkojas un pieņem lēmumus savas kompetences ietvaros. 

 

2.2. Klīnikas darbiniekam ir tiesības:  

• tikt cienītam un saņemt pozitīvu attieksmi no Mājdzīvnieka Īpašnieka;  

• neļaut tikt ietekmētam no Mājdzīvnieka Īpašnieka puses, ja Mājdzīvnieka Īpašnieks iejaucas 

veterinārārsta ārstēšanas procesā;  

• saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 55.panta 7) punktu: “Praktizējošam veterinārārstam ir 

tiesības: 

[..] 

7) atteikties veikt veterinārmedicīnisko praksi, ja veicamais darbs neatbilst veterinārārsta 

profesionālajai kvalifikācijai, ir pretrunā ar šo likumu, citiem veterinārmedicīnas normatīvajiem 

aktiem vai veterinārā darba ētiku, kā arī tad, ja dzīvnieka īpašnieks neievēro veterinārārsta 

norādījumus vai nenodrošina veterinārārsta veselībai un dzīvībai nekaitīgus darba apstākļus.” 

• neveikt Mājdzīvniekam nepieciešamās veterinārās manipulācijas, ja Mājdzīvnieka Īpašnieks 

atsakās ievērot ārstējošā veterinārārsta norādījumus par drošību Mājdzīvnieka agresīvas uzvedības 

gadījumā (piemēram, fiksēt Mājdzīvnieku) un apdraud veterinārārsta vai citu Klīnikas darbinieku 

drošību un veselību; 

• neveikt Mājdzīvniekam nepieciešamās veterinārās manipulācijas, ja Mājdzīvnieka Īpašnieks 

atsakās no ārstējošā veterinārārsta ieteiktajām pārbaudēm vai ārstēšanas, un šādā gadījumā 

Klientam ir jāparaksta šī Standarta pielikumā Nr. 1 pievienotā veidlapa –“Atteikšanās no 

veterinārārsta piedāvātās mājdzīvnieka ārstēšanas”; 



• atteikties apkalpot Mājdzīvnieku, ja tā Īpašnieks kliedz, lieto necenzētus vārdus, pazemo 

veterinārārstu vai rupji pārkāpj jebkuras vispārpieņemtās uzvedības un ētikas normas. 

 

 

3. Pieteikšanās Klīnikas pakalpojumiem un to saņemšana  

 

• Informāciju par Klīnikas pakalpojumiem var saņemt klātienē jebkurā Klīnikā, kā arī Klīnikas 

mājas lapā www.petcity.lv, nosūtot e-pastu vai zvanot uz Klīnikas telefonu. 

• Klīnikas administrators veic pierakstu pie Klienta izvēlētā veterinārārsta, ja Klients atkārto vizīti 

pie konkrēta sev zināma veterinārārsta. 

• Ja Klients iepriekš nav apmeklējis Klīniku un nepazīst nevienu no veterinārārstiem, tad Klīnikas 

administrators izjautās Klientu par Mājdzīvnieka veselības problēmām, lai noteiktu, pie kura 

veterinārārsta veikt pierakstu. 

 

3.1.   Klienta apkalpošana klātienē 

• Klīnika pakalpojumus sniedz Klīnikā klātienē; 

• informācija par Klīnikas apkalpošanas laikiem, kontakttālruņu numuriem un e-pastiem ir pieejama 

mājas lapā www.petcity.lv sadaļā “Kontakti”;  

• Klīnikai ir tiesības atteikties apkalpot Klientu klātienē, kā arī atteikties veikt pierakstu, ja:  

1) Klients kliedz vai paceļ balsi, lieto necenzētus vārdus,  

2) Klients pazemo Klīnikas darbiniekus; 

3) Klients rupji pārkāpj jebkuras vispārpieņemtās uzvedības un ētikas normas; 

4) Klients nav veicis samaksu par iepriekš saņemtu pakalpojumu; 

5) Klients neievēro šī standarta 4.sadaļā minētos noteikumus. 

 

Apkalpojot klientu klātienē, Klīnika apņemamas nodrošināt:  

• profesionālu un savlaicīgu klientu apkalpošanu un konsultāciju sniegšanu par pakalpojumiem;  

• ērtas un tīras Klientu uzgaidāmās telpas; 

• ja ir nepieciešams atstāt klīnikas stacionārā Mājdzīvnieku, kurš nav vispār vakcinēts vai ir 

vakcinēts tikai daļēji, Klīnikas darbiniekam ir jālūdz Klientam parakstīt šī Standarta pielikumā 

Nr. 2 pievienoto veidlapu – “Apliecinājums par infekciju riskiem, kas var rasties nevakcinētam 

mājdzīvniekam”; 

 

3.2.  Klienta apkalpošana pa tālruni 

• vispārīga rakstura informācija tiek sniegta pa konkrētas Klīnikas tālruni, informācija par 

kontakttālruņu numuriem ir pieejama mājas lapāwww.petcity.lv sadaļā “Kontakti”; 

• Klīnika nesniedz pa tālruni informāciju par Klīnikas darbiniekiem, kā arī neizpauž personu datus; 

• Klīnika var sniegt informāciju par konkrētu Mājdzīvnieku, ja Klīnika ir pārliecinājusies un 

identificējusi, ka zvanītājs ir konkrētā Mājdzīvnieka Īpašnieks; 

• kvalitātes kontroles nodrošināšanai telefona sarunas var tikt ierakstītas.  

 

Apkalpojot klientu pa tālruni, mēs apņemamies:  

• atbildēt uz tālruņa zvaniem ne vēlāk kā pēc ceturtā signāla;  

• sniegt atbildi uz jautājumu vai veikt atzvanu, ja nav iespējams sniegt atbildi uzreiz – viena 

kontakta laikā.  

 

 3.3.  Samaksa par pakalpojumiem 

• Klīnika savus veterināros pakalpojumus sniedz par maksu saskaņā ar Klīnikā spēkā esošo cenrādi. 

• Klīnika neatmaksā naudu par sniegtajiem veterinārmedicīnas pakalpojumiem, kurus Klīnika ir 

sniegusi Klientam un tā Mājdzīvniekam. 

 

4.      Klienta sadarbība ar Klīniku 
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Lai sadarbība būtu abpusēji veiksmīga, Klīnikas sagaida, ka Klients:  

• iepazīsies ar Klīnikas mājas lapā publicēto informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem un to 

saņemšanas nosacījumiem, izvērtēs un izvēlēsies sev ērtāko komunikācijas veidu;  

• komunikācijā būs atvērts, godīgs un sadarbosies ar Klīnikas darbiniekiem, it sevišķi ar sava 

Mājdzīvnieka ārstējošo veterinārārstu;  

• izturēsies pret visu Klīnikas personālu ar pieklājību un cieņu;  

• sniegs patiesu un pilnīgu informāciju;  

• piesakot klātienes vizīti, ieradīsies laikā; 

• rodoties neparedzētai situācijai, ja vizīte tiek kavēta, iepriekš pabrīdinās par kavējumu  

• ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu iepriekš informēs Klīniku par vizītes atcelšanu;  

• norādīs savu kontakttālruni vai e-pasta adresi, lai nepieciešamības gadījumā Klīnikas darbinieks 

var sazināties;  

• uzrādīs personu apliecinošu dokumentu, ja tas ir nepieciešams pakalpojuma saņemšanai; 

• izpildīs ārstējošā veterinārārsta norādījumus par ārstēšanos; 

• sniegs Mājdzīvnieka ārstējošam veterinārārstam visu informāciju, kādu lūdz sniegt veterinārārsts 

par Mājdzīvnieku un tā veselību; 

• atsakoties no veterinārārsta ieteiktās ārstēšanas vai izmeklējumiem, parakstīs šī Standarta 

pielikumā Nr. 1 pievienoto veidlapu –“Atteikšanās no veterinārārsta piedāvātās mājdzīvnieka 

ārstēšanas”; 

• ja būs nepieciešams Mājdzīvnieku atstāt klīnikas stacionārā, parakstīs šī Standarta pielikumā Nr. 

2 pievienoto veidlapu – “Apliecinājums par infekciju riskiem, kas var rasties nevakcinētam 

mājdzīvniekam”; 

• veiks samaksu par Klīnikā saņemtajiem pakalpojumiem. 

 

 

5. Klienta atbildība 

 
Klients pats uzņemas visu atbildību par sekām un par sava Mājdzīvnieka veselību, kā arī apņemas 

neizvirzīt pret Klīniku pretenzijas, ja: 

• Klients atsakās no ārstējošā veterinārārsta nozīmētās diagnostikas. Par atteikšanos no nozīmētās 

ārstēšanas vai diagnostikas Klients paraksta Atteikuma veidlapu (pielikums Nr.1); 

• Klients neievēro ārstējošā veterinārārsta nozīmēto terapiju (zāles, ieteikumus apmeklēt citus 

speciālistus); 

• Klients protestē, iejaucas ārstējošā veterinārārsta darbā; 

• Klients pats ar savu uzvedību ir rupji pārkāpis šajā standartā noteiktos noteikumus, izturējies 

necienīgi pret Klīnikas darbiniekiem, pacēlis balsi un tādēļ ir saņēmis atteikumu turpmākai 

apkalpošanai. 

 

 

6. Pielikumi 
 

Šim Standartam ir pievienoti šādi pielikumi: 

 

Pielikums Nr.1 - Atteikšanās no veterinārās klīnikas piedāvātās mājdzīvnieka ārstēšanas 

Pielikums Nr.2 – Apliecinājums par infekciju riskiem, kas var rasties nevakcinētam mājdzīvniekam 

Pielikums Nr.3 – Apliecinājums, ka klientam ir izskaidrots par rīcību situācijā, kad pakalpojuma laikā 

mājdzīvniekam nodarīts nejaušs ievainojums 

 

 

 

 

 

 



Pielikums Nr.1 - Atteikšanās no veterinārās klīnikas piedāvātās mājdzīvnieka ārstēšanas 

 

SIA “Pet City” 
reģ. Nr. 40203095684, juridiskā adrese: Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021 

Veterinārā klīnika “______________________________________________” 
         (nosaukums) 

 

Veterinārās klīnikas adrese: ______________________________________________ 

 

ATTEIKŠANĀS NO VETERINĀRĀRSTA PIEDĀVĀTĀS MĀJDZĪVNIEKA 

ĀRSTĒŠANAS 

 

________________________________________________________________________ 
Mājdzīvnieka suga, vārds, vecums, dzimums 

 

 

Es, Mājdzīvnieka īpašnieks ___________________________________________________________,  
Īpašnieka vārds, uzvārds  

 

1. Apliecinu, ka esmu saņēmis no ārstējošā veterinārārsta visu ar manu Mājdzīvnieka ārstēšanu saistīto 

informāciju, kā arī visu informāciju par mana Mājdzīvnieka veselības stāvokli, saslimšanām, 

veselības problēmu iemesliem, iespējamo slimības diagnozi, ārstniecības riskiem, iespējamajām 

komplikācijām. 

 

2. Ārstējošais veterinārārsts ir piedāvājis Mājdzīvniekam šādas zemāk uzskaitītās izmeklēšanas vai 

speciālu terapiju: 

 

_________________________________________________________________________________ 
Lūdzu ierakstīt, ko piedāvā veterinārārsts: diagnostiskā izmeklēšana, ķirurģiska operācija, analīzes, pārbaudes, procedūras, medicīniskās 

manipulācijas, zāles, speciālā vai ārstnieciskā barība, citi ieteikumi ārstēšanas nolūkos 

 

3. Es ATSAKOS no 2.punktā minētajām veterinārārsta piedāvātajām izmeklēšanām, diagnostikas vai 

speciālas turpmākās terapijas. 

 

4. Apliecinu, ka esmu informēts par mana atteikuma un lēmuma iespējamajām sekām uz Mājdzīvnieka 

veselību, kā arī apzinos, ka Mājdzīvnieka veselības stāvoklis var pasliktināties, tādēļ uzņemos pilnīgu 

atbildību par savas rīcības sekām. 

 

5. Apliecinu, ka necelšu pret SIA “Pet City” veterināro klīniku un pret ārstējošo veterinārārstu nekāda 

veida pretenzijas un prasības, tajā skaitā materiāla rakstura prasības, ja manas atteikšanās seku 

rezultātā manam Mājdzīvniekam radīsies veselības problēmas vai iestāsies nāve. 

 

_________________, 20____.gada _____.______________________, plkst.___:___              
Vieta 

 ________________________________________________ 
 Mājdzīvnieka īpašnieka vārds, uzvārds, paraksts 

 
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu 

datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) SIA “Pet City” ir Pārzinis, kas veic datu subjektu – SIA “Pet City” klīnikas 

apmeklētāju, t.i. mājdzīvnieka īpašnieku, turpmāk - Klients, personas datu apstrādi.  

Pārzinis apstrādā šādus Klienta personas datus (vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, Klienta dzīvesvietas adrese) 

Personas datu apstrādes mērķis:  

Personas datu apstrādes pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas b) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu 

subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. 

Personas datu apstrādes uzdevumi: uzglabāt un apstrādāt Personas datus Mājdzīvnieku kartiņā tiesiskiem pierādījumiem, kā arī Mājdzīvnieka veterinārās 

ārstniecības kontroles nolūkos 

Pārzinis Personas datus apstrādās tikai līguma saistību izpildei un tikai norādīto uzdevumu izpildei. 

Klientam ir tiesības lūgt labot Personas datus personīgi uz vietas SIA “Pet City” Klīnikas telpās, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, vai atsūtot pieteikumu uz e-

pastu: petcity@petcity.lv. 

Personas datu glabāšanas ilgums: tiesisko pierādījumu nodrošināšanai 5 (piecus) gadus, ja vien normatīvie akti nenosaka citu glabāšanas termiņu 

mailto:petcity@petcity.lv


Pielikums Nr.2 – Apliecinājums par informētību par infekciju riskiem, kas var rasties nevakcinētam 

mājdzīvniekam 

 

SIA “Pet City” 
Reģ. Nr. 40203095684, juridiskā adrese: Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021 

Veterinārā klīnika “______________________________________________” 
         (nosaukums) 

 

Veterinārās klīnikas adrese: ______________________________________________ 

 

APLIECINĀJUMS 

PAR INFORMĒTĪBU PAR INFEKCIJU RISKIEM, KAS VAR RASTIES 

NEVAKCINĒTAM MĀJDZĪVNIEKAM  

 

________________________________________________________________________ 
Mājdzīvnieka suga, vārds, vecums, dzimums 

 

 

Es, Mājdzīvnieka īpašnieks ___________________________________________________________,  
Īpašnieka vārds, uzvārds  

 
 

apliecinu, ka mans Mājdzīvnieks: 

 nav saņēmis vispār nekādas vakcīnas; 

 ir saņēmis tikai daļu no konkrētai sugai nepieciešamajām vakcīnām: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________, 

 

atstājot savu nevakcinēto vai nepilnīgi vakcinēto mājdzīvnieku SIA “Pet City” veterinārās klīnikas 

stacionārā, apzinos, ka pastāv Mājdzīvnieka inficēšanās risks.  

 

Apņemos necelt pret SIA “Pet City” veterināro klīniku un tās darbiniekiem nekāda veida pretenzijas un 

prasības, tajā skaitā materiāla rakstura prasības, ja mans Mājdzīvnieks uzturēšanās laikā veterinārās 

klīnikas stacionārā vai pēc uzturēšanās veterinārās klīnikas stacionārā saslims ar kādu no infekcijas 

slimībām. 

_________________, 20____.gada _____.______________________, plkst.___:___              
Vieta 

 ________________________________________________ 
 Mājdzīvnieka īpašnieka vārds, uzvārds, paraksts 

 
 

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas 

datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) SIA “Pet City” ir Pārzinis, kas 
veic datu subjektu – SIA “Pet City” klīnikas apmeklētāju, t.i. mājdzīvnieka īpašnieku, turpmāk - Klients, personas datu apstrādi.  

Pārzinis apstrādā šādus Klienta personas datus (vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, Klienta dzīvesvietas adrese) 

Personas datu apstrādes mērķis:  

Personas datu apstrādes pamats: Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.daļas b) apakšpunkts: apstrāde ir vajadzīga līguma, kura 

līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas. 

Personas datu apstrādes uzdevumi: uzglabāt un apstrādāt Personas datus Mājdzīvnieku kartiņā tiesiskiem pierādījumiem, kā arī Mājdzīvnieka 

veterinārās ārstniecības kontroles nolūkos 

Pārzinis Personas datus apstrādās tikai līguma saistību izpildei un tikai norādīto uzdevumu izpildei. 

Klientam ir tiesības lūgt labot Personas datus personīgi uz vietas SIA “Pet City” Klīnikas telpās, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, vai 
atsūtot pieteikumu uz e-pastu: petcity@petcity.lv. 

Personas datu glabāšanas ilgums: tiesisko pierādījumu nodrošināšanai 5 (piecus) gadus, ja vien normatīvie akti nenosaka citu glabāšanas 

termiņu 
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Ar Standartu iepazinos, piekrītu augstāk minētajam un apņemos to ievērot: 

 

Vārds, Uzvārds Amats Datums Paraksts 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 



 

 

 

 

 

 

 

 


