
Par Rīgas veselības centru: RVC pakalpojumi:
 

2014. gada 14. jūlijā, apvienojot vairākas  
Rīgas pašvaldības veselības aprūpes 
iestādes:

•  "Bolderājas poliklīniku"
•  "Iļģuciema poliklīniku"
•  "Torņakalna poliklīniku"
•  veselības centru "Imanta"
•  bērnu veselības centru "Ķengarags"
•  primārās veselības aprūpes centru 
"Ziepniekkalns"

tika izveidots Rīgas veselības centrs.

Veselības aprūpe Rīgas iedzīvotājiem 
joprojām tiks nodrošināta visās iepriekšējās  
iestādēs, kur Jūs varēsiet saņemt visplašākās 
speciālistu konsultācijas, diagnostikas un 
rehabilitācijas pakalpojumus.

Rīgas veselības centra sadarbības partneri ir 
Rīgas 1. slimnīca, Rīgas 2. slimnīca un Rīgas 
dzemdību nams, kur nepieciešamības 
gadījumā organizēsim diagnostiku un 
ārstēšanu. Tas būtiski ļaus saīsināt diagnos-
tikas un ārstēšanas laiku, lai jūs ātrāk varētu 
atgūt veselību, darba spējas. 

Mēs esam Jums tuvāk!

Ārstu – speciālistu konsultācijas 
bērniem un pieaugušiem

•  Ginekologs
•  Oftalmologs
•  Otolaringologs
•  Endokrinologs
•  Alergologs
•  Ķirurgs
•  Neirologs
•  Urologs
•  Kardiologs 
•  un citi

Diagnostiskie izmeklējumi

•  Rentgena izmeklējumi
•  Ultrasonogrāfija
•  Elektrokardiogrāfija

Rehabilitācija 

•  Fizioterapija
•  Masāža
•  Ūdens dziedniecība
•  Slinga terapija
•  Kinezioloģiskā teipošana - jaunums!

Fizikālā terapija

•  Lāzerterapija
•  Gaismas terapija
•  Ultraīsviļņu un mikroviļņu terapija

Procedūru un vakcinācijas kabineti

•  Valsts apmaksātā un maksas 
vakcinācija

Zobārstniecība

•  Bērnu un pieaugušo zobārstniecība
•  Zobu higiēna
•  Zobu protezēšana

Klīniskā laboratorija

Primārā veselības aprūpe
 

•  Ģimenes ārsti
•  Dežūrārsts bērniem un pieaugušiem

Maksas medicīniskās komisijas
 

•  Obligātās veselības pārbaudes
•  Medicīniskās grāmatiņas
•  Šoferu medicīniskās komisijas
•  Šaujamieroču nēsāšanas atļaujas



RVC Administrācijas kontakti:
tālrunis 67677514, fakss 67677520.
e-pasts: rvc@pvac.sia.lv

http://www.rigasveseliba.lv

Imantas 8.līnija 1, k-1    
Reģistratūra: 67410952,  67411956
mob. 26145281

Kaņiera iela 13, 
Reģistratūra : 67250607, mob. 29486568 

Kapteiņu iela 7,
Reģistratūra : 67433278, mob. 22011623

Buļļu iela 7, 
Reģistratūra: 67468292, mob. 26686956
Sēlpils 15, 
Reģistratūra: 67455010, mob. 26491711

Valdeķu iela 57, 
Reģistratūra: 67677515, mob. 26814406

Kokles iela 12,
Reģistratūra: 67612274, mob. 29611414

Darba laiki:
darba dienās: 8.00 – 20.00
sestdienās: 8.00 – 15.00 

Filiāļu adreses:

www.rigasveseliba.lv


