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Veselības inspekcija (1 no 2)

Veselības ministrijas pakļautībā esoša valsts pārvaldes
iestāde

Darbības mērķis - īstenot valsts pārvaldes funkcijas
veselības nozares uzraudzībā un kontrolē, lai
nodrošinātu nozari regulējošo NA prasību ievērošanu un
izpildi
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Veselības inspekcija (1 no 2)

Kurzemes KN –
4 SV inspektori
4 higiēnas ārsti

Zemgales KN –
2 SV inspektori 
1 higiēnas ārsts
1 higiēnas ārsta palīgs Latgales KN –

4 SV inspektori
1 higiēnas ārsts

Vidzemes KN –
4 SV inspektori 
1 higiēnas ārsta palīgs

Centrālais birojs Rīgā –
6 SV inspektori
8 higiēnas ārsti
1 higiēnas ārsta palīgs

37 darbinieki:
- 20 SV inspektori
- 14 higiēnas ārsti

- 3 higiēnas ārsta palīgi

SV inspektoru pienākumi –
kontroles skolās: normatīvajos 

aktos noteikto higiēnas un 
epidemioloģiskās drošības 

prasību izpildes izvērtēšana, 
saņemto sūdzību izskatīšana

Higiēnas ārstu pienākumi –
būvniecības prasību un 

dokumentācijas izvērtēšana 
attiecībā uz higiēnas jomu 

skolās, atzinumu 

sagatavošana (piem., 
būvprojekti, gatavība 

ekspluatācijai/ darbības 
uzsākšanai)



Saistošie normatīvie akti (1 no 2)

1) MK 24.11.2009. noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma
izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”

3. Izglītības iestādes vadītāja funkcijas izglītojamo drošības jautājumos ir šādas:

3.1. sadarbībā ar izglītības iestādes dibinātāju, pieaicinot atbildīgo uzraudzības
institūciju speciālistus, ne retāk kā reizi mācību gadā organizēt apskati, lai
novērtētu izglītības iestādes atbilstību drošības prasībām, ja atbildīgā
uzraudzības institūcija nav veikusi pārbaudi pēc savas iniciatīvas. Izglītības
iestādes atbilstības novērtējumu sagatavo atbildīgās uzraudzības institūcijas –
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Veselības inspekcija;

2) MK 14.07.2015. noteikumi Nr.397 “Izglītības iestāžu un citu
Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”

11. Pirms izglītības iestādes vai institūcijas reģistrēšanas dienests
pārliecinās, vai izglītības programmas īstenošanas vietas telpas atbilst
higiēnas un drošības prasībām, tai skaitā būvēm noteiktajām prasībām:

11.1. iesniedzējs ir saņēmis Veselības inspekcijas atzinumu par objekta
gatavību darbības uzsākšanai, kurā sniegts arī objekta higiēnas prasību
novērtējums;

SV inspektoru un higiēnas ārstu iesaiste skolu novērtēšanā un atzinumu
izsniegšanā
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Saistošie normatīvie akti (2 no 2)

3) MK 27.12.2002. noteikumi Nr.610 „Higiēnas prasības
izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības,
vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības,
arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”

Attiecas arī uz skolu internātiem

Neattiecas uz interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības
iestādēm

4. Noteikumu izpildi kontrolē Veselības inspekcija.

5. Higiēnas prasību ievērošanu iestādes ēdināšanas blokā kontrolē Pārtikas un
veterinārais dienests.
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Izsniegto atzinumu skaits 
izglītības iestādēm (izņemot PII)

2018.g. izsniegti 270 atzinumi/ nosacījumi:

✓ Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai/ 
turpināšanai – 171

✓ Nosacījumi higiēnas prasību ievērošanai – 37

✓ Atzinums par objekta gatavību ekspluatācijai – 36

✓ Atzinums par būvprojektu/ atkāpju saskaņošana – 25

✓Atzinums par aizsargjoslas saskaņošanu – 1

Informatīvi: Kopumā VI sagatavo ~9000 dažādus publisko
pakalpojumu higiēniskās novērtēšanas dokumentus katru
gadu
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Veselības inspekcijas 
uzraudzība 

skolās
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Kontroļu veidi

❑ Plānveida

reizi mācību gadā*, uzraudzības plāns, prioritātes

❑ Priekšlikumu izpildes kontrole

kontrolē uzdoto pasākumu izpildes kontrole

❑ Saņemta sūdzība

❑ Saņemta cita informācija

piem., mediji, cita valsts iestāde
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* MK 24.11.2009. noteikumu Nr.1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības
iestādēs un to organizētajos pasākumos” 3.1.p.



Prioritāri kontroles tiek veiktas 
skolās:

❑ konstatētas prasību neatbilstības, kas var radīt
infekcijas izplatīšanās draudus

(telpu mitrās uzkopšanas biežuma ievērošana, tualetes telpu
nodrošinājums ar tualetes papīru, ziepēm un roku susināšanas
līdzekļiem, obligātā pedikulozes un kašķa pārbaužu veikšana,
epidemiologu ziņojumi par grupveida saslimšanu)

❑ kopējais skolas riska reitings ir vidējs un augsts

(pēdējo 3 plānveida kontroļu rezultātu izvērtējums, saņemtas
sūdzības, APL, darbības apturēšana, izteikti brīdinājumi)
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Uzraudzības rezultāti (1 no 3)
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Visām prasībām atbilstošo skolu skaits

Uzraudzības rezultāti (2 no 3)
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Uzraudzības rezultāti (3 no 3)
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Nav nodrošināta karstā ūdens apgāde

Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija nav ierīkota
mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām

vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas

Telpu apdares un aprīkojuma materiāli ir bojāti,
nolietojušies (nav viegli tīrāmi, dezinficējami)

Kašķa un pedikulozes pārbaudes bērniem tiek veiktas
retāk kā reizi mācību gadā vai netiek tās dokumentētas

Mākslīgā apgaismojuma līmenis, t.sk. uz tāfeles nav
pietiekošs

Darbinieku OVP nav kontroles institūcijai pieejamā vietā

Plānveida kontrolēs biežāk konstatēto neatbilstību īpatsvars (%)

2015 2016 2017 2018 2019 3.cet.



Neatbilstību pieauguma 
iemesli

✓ Skaidrojams ar grozījumiem MK noteikumos Nr.610* un
pakāpenisku to ieviešanu

(atsevišķas prasības ar 01.09.2016. kļuva obligātas visām
vispārizglītojošām skolām)

✓ Biežāko konstatēto neatbilstību risinājums skolās primāri
ir saistīts ar finansējumu

(piem., pieplūdes un vilkmes ventilācijas ierīkošana, karstā ūdens
apgādes nodrošināšana visā skolas ēkā, nolietojies inventārs un
telpu apdare)

➢ Problēmas, kas atkārtojas gadu no gada – OVP izziņas (jeb t.s.
vecās PMG) nav uz vietas un izdegušas, mirgojošas spuldzes
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* MK 27.12.2002. noteikumi Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās
vidējās izglītības programmas”



Saņemtās sūdzības par skolām (1 no 2)
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Visvairāk sūdzību ienāk par šādām tēmām:
grauzēji/ insekti telpās
pedikulozes gadījumi
neapmierinoša gaisa kvalitāte/ ventilācija telpās (nav gaisa)
neatbilstoša (maza) telpu platība
par remontdarbiem skolā

! Pieaug sūdzību skaits par neventilētām telpām/
sasmakušu gaisu

Citas biežākās sūdzību tēmas:
neatbilstoša gaisa temperatūra telpās
nepietiekams apgaismojums
liels somu svars
īsi starpbrīži (nepietiekami pusdienām/ vēdināšanai)
nav nodrošināta medmāsa
smakas un mitrums telpās
par pirmās palīdzības sniegšanas kārtību 



Saņemtās sūdzības par skolām (2 no 2)
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Saņemto iesniegumu skaits Pamatoti iesniegumi



Ar 01.01.2020. stājas spēkā 
prasība par mēbelēm MK610

22. Mācību telpas (izņemot mācību telpas profesionālās
izglītības iestādēs) aprīko ar mēbelēm saskaņā ar šo
noteikumu 1.pielikumu.

Jaunā prasības redakcija:

22. Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir
piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot
vērā ergonomikas prasības un principus.

Prasības izpilde no VI puses tiks aprakstīta. Būtisku risku un
neatbilstību gadījumā izpilde tiks ņemta vērā pie kopējā
skolas vērtējuma.
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https://likumi.lv/ta/id/69952


Vadlīnijas “Ergonomikas principi 
izglītības iestādēm”
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1.daļa:
Skolas mācību klases iekārtošana un
skolēna mēbeles (galds un krēsls)

2. daļa:
Skolēna soma, tās svars un ergonomiskas
nešanas principi



Kur atrast informāciju?

www.vi.gov.lv
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Informācija konspektīvā veidā
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Paldies par 

uzmanību!
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