
 
 

 

 

 

 

VESELĪBAS INSPEKCIJAS MISIJA: 

 

 

ĪSTENOJOT VALSTS UZRAUDZĪBU, 

MAZINĀT   RISKUS  SABIEDRĪBAS 

UN PERSONU VESELĪBAI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

Inspekcijas darba laiks katru darba dienu 

no plkst. 8:30 līdz plkst.17:00. 
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Veselības inspekcija 
 

Veselības inspekcija ir Veselības ministrijas padotības iestāde, 

kas īsteno valsts pārvaldes funkcijas veselības nozares 

uzraudzībā, ar mērķi kontrolēt veselības nozares reglamentēto 

jomu (sabiedrības veselība, t.sk., vides veselība, veselības 

aprūpe, farmācija, ķīmisko vielu un maisījumu tirdzniecība, 

kosmētikas līdzekļu drošums) regulējošo normatīvo aktu 

prasību ievērošanu un izpildi. 

Atbilstoši funkcijām, Inspekcijai ir deviņi darbības virzieni: 

 ārstniecības iestāžu kontrole; 

 veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts 

budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzība un kontrole; 

 veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes 

kontrole; 

 ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības 

atbalsta personu reģistru uzturēšana; 

 farmaceitiskās darbības uzņēmumu un zāļu aprites 

kontrole; 

 paaugstināta riska objektu kontrole; 

 iedzīvotāju veselību ietekmējošo faktoru uzraudzība; 

 kontrole ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu 

tirdzniecības, kosmētikas līdzekļu drošuma jomā; 

 medicīnisko ierīču izplatīšanas un lietošanas 

(ekspluatācijas) kontrole. 

 

 

 

Veselības aprūpes joma 
 

Veselības inspekcijas galvenais uzdevums veselības aprūpes 

jomā ir veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes kontroles 

nodrošināšana. 

Veselības inspekcija veic: 

 veselības aprūpes kvalitātes un darbspējas ekspertīzes 

kontroli; 

 ārstniecības iestāžu kontroli; 

 veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un valsts 

budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzību un kontroli; 

 medicīnisko ierīču izplatīšanas un lietošanas 

(ekspluatācijas) kontroli; 

 ārstniecības iestāžu, ārstniecības personu un ārstniecības 

atbalsta personu reģistra uzturēšanu. 

Farmācijas joma 

 

Veselības inspekcijas galvenais uzdevums farmācijas jomā ir 

nodrošināt kvalitatīvu, iedarbīgu un drošu zāļu pieejamību 

patērētājiem, novēršot iespējamos farmaceitiskās darbības riska 

faktorus: 

Veselības inspekcija savas kompetences ietvaros uzrauga un 

kontrolē: 

 zāļu un veterināro narkotisko un psihotropo zāļu  

izplatīšanas kārtību; 

 narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru 

sarakstos iekļauto vielu un zāļu izplatīšanu; 

 noteikto prasību izpildi attiecībā uz zāļu un veterināro 

narkotisko un psihotropo zāļu reklamēšanu; 

 normatīvajos aktos par zāļu cenu veidošanas 

principiem noteikto zāļu, tai skaitā ambulatorajai 

ārstniecībai paredzēto kompensējamo zāļu cenu 

ievērošanu; 

 spirta aprites kārtības ievērošanu farmācijas un 

veselības aprūpes jomā; 

 zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību ziņošanas un 

uzraudzības kārtības ievērošanu; 

 nekvalitatīvo zāļu atsaukšanu; 

 zāļu, tai skaitā narkotisko un psihotropo zāļu, 

izmantošanas pamatotību ārstniecības procesā. 

 

 
Sabiedrības veselības joma 

 

Veselība inspekcijas galvenie uzdevumi sabiedrības veselības 

jomā ir: 

Vides veselības, epidemioloģiskās drošības un ķīmisko vielu, 

ķīmisko maisījumu un kosmētikas līdzekļu tirgus 

uzraudzība: 

 

Vides veselības jomā Inspekcija uzrauga tādu vides faktoru 

uzraudzību, kas var ietekmēt iedzīvotāju veselību: 

 

 veicot dzeramā ūdens un peldvietu ūdens kvalitātes 

monitoringu; 

 novērtējot produktu un būvniecības objektu atbilstību 

higiēnas prasībām; 

 kontrolē saimnieciskās darbības iekārtu un 

transportlīdzekļu radītā akustiskā trokšņa pieļaujamo 

normatīvu un trokšņa robežlielumu ievērošanu, kā arī 

pieļaujamo vibrācijas lielumu ievērošanu dzīvojamo 

un publisko ēku telpās; 

 normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vai pēc 

fiziskas vai juridiskas personas pieprasījuma novērtē 

būvprojekta un objekta atbilstību higiēnas prasībām, 

kā arī izvērtē ķīmisko vielu riskus cilvēka veselībai. 

 
 

Epidemioloģiskās drošības jomā uzrauga un kontrolē: 

 

 higiēnas prasību izpildi, t.sk. skolās un bērnudārzos; 

 infekcijas slimību profilakses un pretepidēmijas 

pasākumu izpildi; 

 dzeramā ūdens nekaitīguma nodrošināšanas prasību 

izpildi publiskajos dzeramā ūdens apgādes objektos 

no ūdens ņemšanas vietas līdz patērētājam, kā arī 

kontrolē dzeramā ūdens ņemšanas vietu aizsardzības 

prasību izpildi. 

 

 

Ķīmisko vielu, ķīmisko produktu un kosmētikas līdzekļu 

tirgus jomā: 

 

 nodrošina kosmētikas līdzekļu tirgus uzraudzību; 

 uzrauga un kontrolē normatīvo aktu ievērošanu 

ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu (tai skaitā 

mazgāšanas līdzekļu un biocīdu) tirdzniecībā. 

 

 

 

 

Plašāka informācija par Veselības inspekcijas 

kompetences jomām un pakalpojumiem:  

 

www.vi.gov.lv  

http://www.vi.gov.lv/

