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Kontroles akts: 
kontroli apliecinošs dokuments

kurā:
detalizēti fiksē pārbaudē iegūto

informāciju:
• par normatīvo aktu prasību

ievērošanu objektā,
• produkta un tā

dokumentācijas atbilstību
normatīvo aktu prasībām,
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4.lapa
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normatīvo aktu prasībām,
• uzdotiem neatbilstības

novēršanas termiņiem,
• inspicēšanas amatpersonas

veiktajām darbībām,
• uzdotajiem veicamajiem

pasākumiem objektā
konstatēto neatbilstību
novēršanai.

Kontroles aktu aizpilda divos 
eksemplāros



Tipveida kontroles lapas (TKL) ir 
neatņemama kontroles akta sastāvdaļa

Tipveida kontroles lapas - ir 
kontroli apliecinošs 
dokuments/u komplekts, 
kurā:

• detalizēti fiksē kontroles laikā
iegūto informāciju par
normatīvo aktu prasību izpildi,
atbilstoši konkrētam objektaatbilstoši konkrētam objekta
darbības veidam;

• norāda termiņu neatbilstības 
novēršanai

• Lapu skaits atkarīgs no
normatīvo aktu prasību
apjoma objektam (viens vai
vairāki ministru kabineta
noteikumi)
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Norāda kontroles nodaļu, adresi, tālruni

Kontroles akts ir numurēts ar unikālu 
kārtas numuru

Veselības inspekcijas 
kontroles dokumentācija:

Kontroles akta 1.lapa
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Inspektors izdara slēdzienu  par objekta 
atbilstību normatīvo aktu prasībām

Inspekcija tiek veikta pamatojoties uz 
Veselības inspekcijas nolikumu un 
attiecīgās jomas likumu



Inspektors veic ierakstus  par konstatēto, 
papildus tipveida kontroles lapās   veiktajiem 
pierakstiem 

Veselības inspekcijas 
kontroles dokumentācija:

Kontroles akta 2.lapa
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Kontroles akta 3.lapa

Inspektors uzdod  veikt pasākumus, ja  konstatēta neatbilstība un tas 
nepieciešams riska novēršanai

Ieraksta atbilstošo normatīvo aktu, kas dod pilnvarojumu uzdot 
veicamos pasākumus. 

Uzdots –
norāda tikai tos veicamos 
pasākumus, kuru normatīvā 
akta prasība nav iekļauta 
vai nav TKL un/vai ir 
konstatētas normatīvo aktu 
prasību neatbilstības, kas 
tiek paskaidrotas Papildus 
sadaļā. 
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Inspektors veic ierakstu  par aizpildītām  tipveida kontroles lapām 

Uzdodošajā sadaļā arī veic 
ierakstus: 
34.1. novērst TKL konstatētās 

neatbilstības noteiktajā 
termiņā; 

34.2. nodot kontroles aktu 
objekta atbildīgajai 
personai (ja objekta 
vadītājs vai tā 
pilnvarotais darbinieks 
kontroles laikā neatrodas 
objektā); 

34.3. informēt par izpildītajiem 
pasākumiem Inspekciju. 



Kontroles akta 4.lapa

Inspektors norāda un kontroles aktam pievieno nepieciešamos dokumentus, veic noteiktas 
darbības, piemēram, dokumentu kopēšanu

Nodrošināta iespēja Objekta pārstāvim  veikt piezīmes  par inspekcijas norisi,  
inspektora uzvedību, konstatēto un citu svarīgu informāciju
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Norāda inspektora amatu, vārdu, uzvārdu un parakstās

Objekta pārstāvis norāda amatu, vārdu, uzvārdu un parakstās par to, ka 
viņam ir izskaidrots konstatētais, izpildes termiņi un saņēmis kontroles 
aktu



Tipveida kontroles lapas (TKL)

Norāda ziņas par objektu

Veidlapas identifikators

Vērtējuma paskaidrojums (A, B, C, ─, X) 
un normatīvie akti, kas nosaka prasības
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Katrai prasībai  pretī  norādīts normatīvais 
akts un konkrēts punkts, kur noteikta  
prasība 

Ja inspektors konstatē neatbilstību, 
ieraksta novēršanas termiņuInspektors ieraksta kontroles 

laikā konstatēto, novērtē  risku  
un ieraksta vērtējumu prasības 
izpildei – A, B, C,

Īsi formulēta normatīvā akta prasība



Plašāka informācija par Veselības inspekciju www.vi.gov.lv.


