
 

E-pakalpojums Veselības inspekcijas 

mājaslapā www.vi.gov.lv 
 

Ar e-pakalpojuma palīdzību veselības aprūpes iestāžu 

vadītāji, darbinieki un citi interesenti, kas darbojas vai 

plāno uzsākt darbību noteiktā jomā, var iegūt informāciju par 

normatīvajos aktos noteikto prasību izpildes iespējamajiem 

veidiem konkrētajā nozarē, kā arī citu noderīgu informāciju. * 

 

 

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

izvēlieties sadaļu „E-pakalpojumi” un e-

pakalpojumu „Skaidrojumi profesionāļiem par 

normatīvo aktu prasību izpildi” 

 

 

2. Sev interesējošo informāciju varat atrast 

divos veidos: 

2.1.  Meklētājā ievadot „atslēgas vārdu” 
(piemēram, veselības aprūpes iestāde, ārsts, 

medmāsa) un izvēloties no izvēlnes darbības 

veidu, nozari „Veselības aprūpes iestādes”. 

 

 

2.2. Meklējot informāciju strukturēti, izvēlieties darbības 

veidu kopu „Veselības aprūpes iestādes” un darbības veidu 

„Veselības aprūpes iestādes”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Izvēlieties un atzīmējiet sev interesējošo situāciju 
(piemēram, „Obligātās prasības ārstniecības 

iestādēm”) un noklikšķiniet uz pogas „Meklēt”. 

 

 

 

 

 

*E-pakalpojums „Skaidrojumi profesionāļiem par 

normatīvo aktu prasību izpildi” ir izstrādāts ERAF projekta 

”Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 

izstrāde.1.posms”ietvaros. 

 

4. Meklēšanas rezultātu sadaļā Jūs varat 

iepazīties ar informāciju par izvēlēto situāciju  
– piemēram, obligātajām prasībām ārstniecības 

iestādēm saistošiem normatīvajiem aktiem, 

situāciju un prasību aprakstiem, pieejamajiem 

Veselības inspekcijas pakalpojumiem, kā arī 

publikācijām un citu noderīgu informāciju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Veselības inspekcija ir sagatavojusi arī 

informāciju, kādā veidā uzraudzības objektos 

tiek veiktas kontroles – kontroļu veikšanas 

procedūru un informāciju par kontroles 

dokumentāciju.  

Ar informāciju iespējams iepazīties e-

pakalpojuma „Skaidrojumi profesionāļiem par 

normatīvo aktu prasību izpildi” lietošanas 

nosacījumu sadaļā.  
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Ja jau strādājat konkrētajā nozarē, Jums var būt saistošs 

arī šāds Veselības inspekcijas e-pakalpojums: 

„Paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles 

laikā uzlikto pienākumu izpildi” 

 
E-pakalpojums nodrošina iespēju uzraudzības objektu 

pārstāvjiem (t.sk. veselības aprūpes iestāžu pārstāvjiem) 

elektroniski informēt Veselības inspekciju par kontroles 

laikā uzlikto pienākumu izpildi – konstatēto neatbilstību 

novēršanu, uzdoto veicamo pasākumu izpildi, t.sk. pēc 

darbības apturēšanas un pēc brīdinājuma saņemšanas par 

darbības apturēšanu. Pakalpojums nodrošina arī iespēju 

iesniegt Veselības inspekcijai paziņojumu ar lūgumu 

pagarināt termiņu uzlikto pienākumu izpildei. 

 

 
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 ”Paziņojums par Veselības inspekcijas 

kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi”. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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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