
E-pakalpojums Veselības inspekcijas 

mājaslapā www.vi.gov.lv 
 

Ar e-pakalpojuma palīdzību iedzīvotāji var iegūt 

informāciju par normatīvajos aktos noteiktajām 

higiēnas prasībām skaistumkopšanas saloniem 

(frizētavām, kosmētiskajiem kabinetiem), solārijiem, 

publiskajiem peldbaseiniem un pirtīm, tetovēšanas un 

pīrsinga pakalpojumu sniedzējiem, to izpildes 

veidiem, kā arī citu noderīgu informāciju.* 
 

 

1. Veselības inspekcijas mājaslapā www.vi.gov.lv 

izvēlieties sadaļu „E-pakalpojumi” un e-

pakalpojumu „Informācija par patērētāja 

tiesībām saņemt kvalitatīvu pakalpojumu / 

preci”. 

 

 

 

2. Sev interesējošo informāciju varat atrast 

divos veidos: 

2.1.  Meklētājā ievadot „atslēgas vārdu” 
(piemēram, solāriji, frizētava, pirts) un 

izvēloties darbības veidu, nozari.  

 

 

2.2. Meklējot informāciju strukturēti, izvēlieties darbības 

veidu kopu „Skaistumkopšana, solāriji, peldbaseini, 

pirtis, tetovēšana, pīrsings” un atzīmējiet interesējošo 

darbības veidu, piemēram, solāriji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Atzīmējiet situāciju „Informācija par higiēnas 

prasībām” un noklikšķiniet uz pogas „Meklēt”. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Meklēšanas rezultātu sadaļā Jūs varat iepazīties ar 

informāciju,  piemēram, par noteiktajām higiēnas 

prasībām solārijos – saistošajiem normatīvajiem 

aktiem, situāciju un prasību aprakstiem, pieejamajiem 

Veselības inspekcijas pakalpojumiem, kā arī ar 

publikācijām un citu noderīgu informāciju. 

 

 
4.1. Zem konkrētas situācijas atrodama plašāka 

informācija un apraksts, piemēram, par 

dezinfekcijas līdzekļu izmantošanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*E-pakalpojums „Informācija par patērētāja tiesībām 

saņemt kvalitatīvu pakalpojumu / preci” ir izstrādāts ERAF 

projekta ”Nozares vienotās uzraudzības informācijas 

sistēmas izstrāde.1.posms”ietvaros. 

 

 

Ja neatradi atbildi uz sev interesējošo 

jautājumu, meklē to Veselības inspekcijas 

mājaslapas www.vi.gov.lv esošajā 

jautājumu/atbilžu sadaļā vai raksti mums. 

http://www.vi.gov.lv/
http://www.vi.gov.lv/
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Jums var būt saistošs arī šāds 

Veselības inspekcijas e-pakalpojums: 

„Iesniegums Veselības inspekcijai” 
 

E-pakalpojums nodrošina iespēju Veselības inspekcijai 

sagatavot un iesniegt elektronisku iesniegumu vai 

atsauksmi par Veselības inspekcijas kompetences 

jomām (piemēram, par higiēnas prasību ievērošanu 

sabiedriskās vietās, t.sk. skaistumkopšanas salonos, 

publiskajos peldbaseinos un pirtīs). 

 

 

Veselības inspekcijas e-pakalpojums pieejams 

portālā www.latvija.lv: 
 

Portālā www.latvija.lv izvēlieties sadaļu „A-Z e-

pakalpojumi” un meklētājā ievadiet e-pakalpojuma 

nosaukumu ”Iesniegums Veselības inspekcijai”. 

 

 

 
Iesniegumu Veselības inspekcijai iespējams iesniegt 

arī personīgi vai nosūtīt pa pastu uz adresi Klijānu ielā 

7, Rīgā, LV-1012. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-pakalpojumu mērķis 

 ir atvieglot klientu sadarbību 

 ar Veselības inspekciju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTI 
 

Veselības inspekcijas juridiskā adrese: 

Rīga, Klijānu iela 7, LV 1012. 

Tālrunis: 67081600, fakss: 67819672 

e-pasts: vi@vi.gov.lv  

Mājaslapas adrese: www.vi.gov.lv     

Twitter : twitter.com/veselibasinspek 

Facebook: facebook.com/VeselibasInspekcija  

 

Jautājumiem par e-pakalpojumu lietošanu:  

epak.info@vi.gov.lv 
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Noderīga informācija 

iedzīvotājiem 
 

par skaistumkopšanas 

saloniem, solārijiem 

publiskajiem 

peldbaseiniem un pirtīm, 

tetovēšanas un pīrsinga 

pakalpojumu sniedzējiem 

http://www.latvija.lv/
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