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1. Kas ir medicīniska
rakstura piespiedu 
līdzeklis?

Ja	Tev	ir	garīga	rakstura	traucējumi	un	to	ietekmē	esi	izdarījis	no-
ziegumu,	Tev	var	piemērot	kādu	medicīniska	rakstura	piespiedu	
līdzekli.	Tas	nozīmē,	ka	Tevi	nevar	sodīt	par	izdarīto	noziegumu,	
bet	 Tev	 ir	 nepieciešama	medicīniskā	 palīdzība,	 lai	 nākotnē	 Tu	
vairs	neizdarītu	noziegumus.	Medicīniska	rakstura	piespiedu	 lī-
dzeklis	nav	sods.	

1.1. Kādos gadījumos var piemērot medicīniska 
rakstura piespiedu līdzekli?

Ir	jāizpildās	vairākiem	kritērijiem,	lai	piemērotu	medicīniska	rakstura	
piespiedu	līdzekli:

•	 Tu	esi	 izdarījis	tādu	noziegumu,	kas	 ir	bīstams	sabiedrībai,	pie-
mēram,	izdarījis	miesas	bojājumus;

•	 Tu	esi	 atzīts	 par	 ierobežoti	 pieskaitāmu	 vai	 nepieskaitāmu	no-
zieguma	izdarīšanas	brīdī	VAI	esi	saslimis	ar	psihisku	saslimšanu	
pēc	nozieguma	izdarīšanas;

•	 Tev	ir	garīga	rakstura	traucējumi	–	psihiska	saslimšana	vai	inte-
lektuālās	attīstības	traucējumi;

•	 Tu	esi	bīstams	sabiedrībai.

Izvērtējumu	 par	 Tavu	 bīstamību	 un	 garīga	 rakstura	 traucējumiem	
sniegs	psihiatrs.

Krimināllikuma 68. pants
Kriminālprocesa likuma 592. panta pirmā daļa



 5

1.2. Ko nozīmē ierobežoti pieskaitāms vai       
nepieskaitāms?

● Ierobežoti	pieskaitāma	ir	tāda	persona,	kura	savu	garīga	rakstura	
traucējumu	dēļ	nevar	pilnībā	saprast	 savu	 rīcību	un	 to	kontrolēt.	
Savukārt	nepieskaitāma	ir	tāda	persona,	kura	savu	garīga	rakstura	
traucējumu	dēļ	pilnībā	nesaprot,	ko	dara	un	nevar	arī	savu	rīcību	
kontrolēt.

● Lai	noteiktu,	vai	esi	bijis	 ierobežoti	pieskaitāms	vai	nepieskaitāms	
nozieguma	izdarīšanas	brīdī,	ir	jāveic	tiesu	psihiatriskā	ekspertīze.	
Šo	ekspertīzi	veic	psihiatrs.

Krimināllikuma 13. un 14. pants,
Kriminālprocesa likuma 596. pants 

1.3. Kādi ir medicīniska rakstura piespiedu 
līdzekļu veidi?

Ja Tu esi bīstams sabiedrībai,	tiesa	var	nozīmēt	vienu	no	trim	medicī-
niska	rakstura	piespiedu	līdzekļiem:

a)	 ambulatoru	ārstēšanu	medicīnas	 iestādē.	Tu	vari	dzīvot	mājās,	
bet	Tev	ir	regulāri	jāiet	pie	psihiatra;

b)	 ārstēšanos	psihiatriskajā	slimnīcā.	Tu	atradīsies	slimnīcā.	Tev	būs	
jāievēro	visi	 iekšējās	kārtības	noteikumi.	No	slimnīcas	Tu	drīks-
tēsi	iet	prom	tikai	tad,	kad	tiesa	būs	pieņēmusi	lēmumu,	ka	vari	
doties	mājās;

c)	 ārstēšanos	speciālā	psihiatriskajā	slimnīcā	ar	apsardzi.	

Ja Tu neesi bīstams sabiedrībai,	tiesa	var	uzdot	Taviem	radiniekiem	
par	Tevi	parūpēties.	Tas	ir	iespējams	tikai	tad,	ja	radinieki	piekrīt	par	
Tevi	parūpēties.	Tad	Tu	dzīvosi	mājās.	



6

2. Kā notiek lēmuma 
pieņemšana par medicīniska 
rakstura piespiedu līdzekļa 
piemērošanu?

Ja	Tu	esi	izdarījis	noziegumu,	policija	uzsāks	kriminālproce-
su.	 Policija	 noskaidros	 nozieguma	 apstākļus.	 Gadījumā,	 ja	
Tev	ir	garīga	rakstura	traucējumi,	policija	nozīmēs	tiesu	psi-
hiatrisko	ekspertīzi.	Ekspertīzē	noteiks,	vai	nozieguma	izda-
rīšanas	brīdī	Tu	saprati,	ka	pārkāp	likumu.	

Eksperts	sniegs	atzinumu.	Tajā	būs	rakstīts,	vai	nozieguma	
izdarīšanas	brīdī	 esi	bijis	 ierobežoti	pieskaitāms	vai	nepie-
skaitāms.	Persona,	kas	izskata	Tavu	lietu,	ir	procesa	virzītājs.	
Procesa	virzītājs	pieņems	lēmumu,	vai	Tevi	var	saukt	pie	at-
bildības.	Ja	procesa	virzītājs	uzskatīs,	ka	Tevi	nevar	saukt	pie	
atbildības,	 tiks	pieņemts	 lēmums	nozīmēt	Tev	medicīniska	
rakstura	piespiedu	līdzekli.		

Procesa	virzītājs	 ir	 tā	persona,	kura	 tajā	brīdī	 izskata	 lietu.	
Procesa	virzītājs	var	būt	policija,	prokurors	vai	tiesa.

Jautājumu,	 vai	 un	 kādu	medicīniska	 rakstura	 piespiedu	 lī-
dzekli	piemērot,	izskatīs	tiesas	sēdē.

Kriminālprocesa likuma 596. pants



 7

2.1. Vai Tevi var ievietot psihiatriskajā slimnīcā, pirms 
tiesa pieņēmusi lēmumu?

● Kamēr	notiek	izmeklēšana	un	lieta	vēl	nav	nosūtīta	uz	tiesu,	ja	ga-
rīgu	traucējumu	dēļ	esi	bīstams	sabiedrībai,	Tevi	var	ievietot	psihi-
atriskajā	slimnīcā	uz	laiku	līdz	sešiem	mēnešiem.	Noteikto	termiņu	
tiesnesis	 var	 pagarināt	 ne	 vairāk	 kā	 par	 sešiem	mēnešiem	 vienā	
pagarinājumā,	 ja	 Tu	 savas	 saslimšanas	dēļ	 vēl	 arvien	esi	bīstams	
sabiedrībai.	

● Ja	izmeklēšanas	tiesnesis	uzskatīs,	ka	Tu	neesi	bīstams	sabiedrībai,	
Tev	var	piemērot	citu	drošības	līdzekli,	kas	ir	paredzēts	likumā.

Kriminālprocesa likuma 599. pants

2.2. Kādas ir Tavas tiesības?

Tev ir tiesības:

•	 uz	 valsts	 apmaksāta	 zvērināta	 advokāta	 palīdzību.	 To	 nozīmēs	
tiesa,	un	Tev	ir	tiesības	tikties	ar	zvērināto	advokātu	pirms	tiesas	
sēdes;

•	 iepazīties	ar	visiem	lietas	materiāliem;
•	 piedalīties	 tiesas	 sēdē.	 Eksperts	 sniegs	 savu	 vērtējumu,	 vai	 Tu	

vari	piedalīties	lietas	izskatīšanā.	Ja	Tavs	veselības	stāvoklis	būs	
slikts,	tad	tiesas	sēdē	Tu	piedalīties	nevarēsi;

•	 izteikt	lūgumus;
•	 izteikt	savu	viedokli	par	lietas	izskatīšanu	un	uzdot	jautājumus;
•	 saņemt	tiesas	lēmumu;
•	 iesniegt	sūdzību	par	tiesas	lēmumu.

Ja	Tu	pats	nevarēsi	piedalīties	tiesas	sēdē,	 tad	Tavā	vietā	piedalīsies	
pārstāvis	un	zvērināts	advokāts.	Par pārstāvi var kļūt:

•	 Tavs	aizgādnis,	ja	Tev	ir	ierobežota	rīcībspēja;
•	 sieva	vai	vīrs;
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•	 māte	vai	tēvs;
•	 brālis	vai	māsa;
•	 meita	vai	dēls,	ja	ir	pilngadīgi;
•	 nevalstiskās	organizācijas	pārstāvis;
•	 Bāriņtiesas	pārstāvis.

! 	Lēmumu	par	pārstāvi	pieņems	procesa	virzītājs.	Tavs	viedoklis	arī	ir	
jāņem	vērā,	izvēloties,	kādu	pārstāvi	Tev	iecelt.

Kriminālprocesa likuma 91. pants

2.3. Vai Tu vari pārsūdzēt procesa virzītāja lēmumu?

Tu	vari	iesniegt	sūdzību	par	procesa	virzītāja	lēmumu,	ja	Tavas	tiesī-
bas	vai	intereses	ir	aizskartas.	

Sūdzību vari iesniegt:

1)	par izmeklētāja lēmumu	–	uzraugošajam	prokuroram;
2)	par prokurora rīcību vai lēmumu	–	virsprokuroram;
3)	par izmeklēšanas tiesneša rīcību vai lēmumu	–	tiesas	

priekšsēdētājam;
4)	par tiesneša rīcību –	tiesas	priekšsēdētājam.

! 	Lēmumā	ir	obligāti	jābūt	norādītam,	cik	ilgā	laikā,	kur	un	kam	Tu	vari	
iesniegt	sūdzību.	

Kriminālprocesa likuma 336.-339. pants
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3. Medicīniska rakstura 
piespiedu līdzekļa 
piemērošana

Tiesa, lemjot par Tev piemērojamo medicīniska rakstura pie-
spiedu līdzekli, ņem vērā:

•	 tiespsihiatriskās	ekspertīzes	atzinumu;	
•	 tiesas	sēdes	dalībnieku	viedokli;	
•	 eksperta	viedokli;
•	 Tavu	vai	Tava	pārstāvja,	prokurora	un	citu	personu	

viedokli.

Tiesa	var	noteikt	citu	medicīniska	rakstura	piespiedu	līdzekļa	vei-
du,	nekā	tas	ir	paredzēts	tiespsihiatriskās	ekspertīzes	atzinumā,	
vai	arī	var	 to	nepiemērot.	Tiesai	savs	 lēmums	 jāpamato.	 Ja	 tie-
sas	 lēmums	 ir	Tev	 labvēlīgs,	proti,	paredz	mazāku	 tiesību	 iero-
bežošanu,	nekā	tas	tika	 ieteikts	tiespsihiatriskās	ekspertīzes	at-
zinumā,	tiesa	var	nenoteikt	atkārtotu	vai	papildu	tiespsihiatrisku	
ekspertīzi.

3.1. Kur var piemērot medicīniska rakstura piespiedu 
līdzekli?

Tiesa var noteikt trīs medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus:

1) ambulatora	ārstēšana	medicīnas	iestādē;
2)	ārstēšana	vispārēja	tipa	psihiatriskajā	slimnīcā	(nodaļā);
3)	ārstēšana	specializētā	psihiatriskajā	slimnīcā	(nodaļā)	ar			

apsardzi.
Krimināllikuma 68. panta pirmā daļa
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3.2. Kā pārsūdzēt tiesas lēmumu par medicīniska 
rakstura piespiedu līdzekļa piemērošanu?

Tiesa	Tev	nosūtīs	 lēmuma	norakstu,	kurā	būs	norādīts,	kur	un	kādā	
termiņā	to	var	pārsūdzēt,	iesniedzot	apelācijas	sūdzību.

3.3. Uz cik ilgu laiku var piemērot?

Medicīniska	rakstura	piespiedu	līdzekļa	piemērošanas	ilgums	ir	atka-
rīgs	no	Tava	veselības	stāvokļa	un	uzvedības.	Likumā	nav	noteikti	kon-
krēti	termiņi,	cik	ilgi	tie	jāpiemēro,	bet	medicīniska	rakstura	piespiedu	
līdzekli	nevar	piemērot	ilgāk,	kā	tas	ir	nepieciešams.

3.4. Kādos gadījumos tiesa var atcelt vai grozīt 
piemēroto līdzekli?

Tikai	tiesa	var	izbeigt	vai	grozīt	medicīniska	rakstura	piespiedu	līdzekli.	
Tiesa	var	izbeigt	medicīniska	rakstura	piespiedu	līdzekli	vai	grozīt	uz	
mazāk	ierobežojošu,	ja:

•	 Tu	esi	izveseļojies;
•	 Tavs	veselības	stāvoklis	ir	uzlabojies;
•	 Tavs	veselības	stāvoklis	ir	tā	mainījies,	ka	vairs	neesi	bīstams	

sabiedrībai.

PIeMērS!
Tev tiesa piemēroja ārstēšanos vispārēja tipa psihiatriskajā 
slimnīcā (nodaļā), un Tavs veselības stāvoklis ir būtiski uzla-
bojies, tiesa Tev var piemērot ārstēšanos medicīnas iestādē 
(ambulatori pie psihiatra) vai pilnībā atcelt piemēroto medi-
cīniska rakstura piespiedu līdzekli.
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! 	Tiesa	var	grozīt	medicīniska	rakstura	piespiedu	līdzekli	uz	vairāk	ie-
robežojošu,	ja	esi	bīstams	sabiedrībai,	kā	arī	gadījumos,	ja	Tu	nepildi	
tiesas	noteikto	medicīniska	rakstura	piespiedu	līdzekli.	

PIeMērS!
Tev tiesa piemēroja ambulatoro ārstēšanos medicīnas ies-
tādē, bet neesi bijis pie sava ārsta noteiktajā laikā, rezultātā 
tiesa Tev var piemērot ārstēšanos vispārēja tipa psihiatris-
kajā slimnīcā (nodaļā) par tiesas lēmuma nepildīšanu.

Krimināllikuma 69. panta 4., 4.1 un 5.daļa,
Kriminālprocesa likuma 607. pants

3.5. Kā notiek medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu 
atcelšana vai grozīšana?

To	izlemj	tiesa	(pirmās	instances	tiesa)	14	dienu	laikā	pēc	ārsta	speciā-
lista	vai	ārstu	konsilija	atzinuma,	vai	tiesu	psihiatrijas	eksperta	atzinu-
ma	saņemšanas	dienas.

● Pieteikumu	par	medicīniska	 rakstura	piespiedu	 līdzekļa	grozīšanu	
vai	atcelšanu	var	iesniegt:

•	 Tu;
•	 Tavs	 pārstāvis	 (par	 Tavu	 pārstāvi	 var	 būt	 aizgādnis;	 laulātais;	

māte,	 tēvs	 vai	 aizbildnis;	 viens	 no	 vecvecākiem,	 pilngadīgie	—	
brālis	vai	māsa,	dēls	vai	meita	vai	cits	tuvinieks);

•	 prokurors;
•	 tādas	nevalstiskās	organizācijas	pārstāvis,	kura	veic	personu	ar	

garīgiem	traucējumiem	tiesību	aizsardzības	funkcijas;
•	 bāriņtiesas	pārstāvis.
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● Tiesas	sēdē	par	medicīniska	rakstura	piespiedu	līdzekļa	grozīšanu	
vai	atcelšanu	piedalās:

•	 prokurors;
•	 aizstāvis	un	personas	pārstāvis;
•	 Tu,	ja	vien	saskaņā	ar	ārsta	(eksperta)	atzinumu	tas	nebūtu	pie-

ļaujams	vai	nebūtu	ieteicams	Tava	veselības	stāvokļa	dēļ;
•	 ārstniecības	iestādes	pārstāvis;	
•	 persona,	kura	ierosinājusi	jautājuma	izskatīšanu.

! Tiesa	var	pieņemt	lēmumu	par	tiesu	psihiatrisko	ekspertīzi,	ja	tiesai	
ir	šaubas	par	ārsta	speciālista	vai	ārstu	konsilija	atzinumu.	Tiesas	sēdē	
tiesa	uzklausa	visu	klātesošo	personu	viedokli.	Ja	Tu	tiesas	sēdē	nepie-
dalies,	pamatojoties	uz	ārsta	(eksperta)	atzinumu,	savu	viedokli	tiesai	
vari	izteikt	rakstiski.

Kriminālprocesa likuma 91.pants un 608.pants

3.6. Kā iesniegt sūdzību?

● Ja	Tevi	neapmierina	tiesas	lēmums	un	uzskati,	ka	tiesa	ir	pārkāpusi	
Tavas	 tiesības,	Tu	vari	 lēmumu	pārsūdzēt.	Šādā	gadījumā	vari	 ie-
sniegt	kasācijas	sūdzību.	Tā	jānosūta	tiesai,	kura	taisīja	spriedumu.

● Kasācijas	sūdzībā	Tu	vari	rakstīt	tikai	par	tiesas	pieļautiem	likuma	
pārkāpumiem.	 Tiesa	 neizskatīs	 lietu,	 ja	 Tu	 rakstīsi	 par	 pierādīju-
miem	un	tiesas	sniegto	vērtējumu	par	pierādījumiem.

● Kasācijas	instances	nolēmums	nav	pārsūdzams.

● Ik	pēc	trīs	mēnešiem	no	iepriekšējā	tiesas	nolēmuma,	Tev	ir	tiesības	
atkal	vērsties	tiesā	un	lūgt,	lai	Tavu	lietu	izskata	no	jauna.

Kriminālprocesa likuma 608. pants
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4. Tavas tiesības 
psihiatriskajā slimnīcā

4.1. Kādas ir Tavas tiesības psihiatriskajā slimnīcā?

! Tavas	 tiesības	 ir	noteiktas	Pacientu	 tiesību	 likumā	un	Ārstniecības	
likumā.	

Tev ir tiesības:

•	 saņemt	informāciju	par	savām	tiesībām	un	pienākumiem;
•	 saņemt	informāciju	par	ārstēšanu,	piemēram,	kāda	ir	Tev	noteik-

tā	diagnoze,	kāda	ir	nozīmētā	terapija	un	kādas	zāles	izmantos	
ārstēšanā;

•	 iepazīties	ar	saviem	medicīniskajiem	dokumentiem;
•	 lūgt	nomainīt	ārstu;
•	 saņemt	un	nosūtīt	vēstules;
•	 saņemt	pasta	sūtījumus;
•	 izmantot	savu	telefonu	un	savu	datoru;
•	 tikties	ar	radiniekiem	un	citām	personām;
•	 katru	dienu	iziet	pastaigā;
•	 tikties	ar	savu	atbalsta	personu.

Tev slimnīcā ir pienākumi:

•	 rūpēties	par	savu	veselību;
•	 izstāstīt	ārstam,	ar	kādām	slimībām	Tu	slimo;
•	 izstāstīt	ārstam,	kādas	zāles	Tu	lieto;
•	 ievērot	iekšējās	kārtības	noteikumus;
•	 netraucēt	citus	pacientus;
•	 izturēties	pieklājīgi	un	ar	cieņu	pret	slimnīcas	darbiniekiem.

Ārstniecības likuma 69.1 panta pirmā daļa
Pacientu tiesību likuma 4., 5., 6., 9. un 15. pants
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4.2. Vai Tavas tiesības var ierobežot?

● Ārsts	var	aizliegt	Tev	satikties	ar	 radiniekiem	vai	citām	personām	
un	iziet	ikdienas	pastaigā,	ja	Tu	esi	vardarbīgs	un	vari	nodarīt	pāri	
sev	vai	citiem.	Šo	lēmumu	ārsts	ierakstīs	Tavā	medicīniskajā	doku-
mentācijā,	kur	uzrakstīs	arī	laiku,	cik	ilgi	Tu	nevarēsi	izmantot	savas	
tiesības.	

● Aizliegumu	 drīkst	 izmantot	 tikai	 tik	 ilgi,	 kamēr	 pastāv	 apdraudē-
jums.	Ja	draudi	vairāk	nepastāv,	tad	aizliegumi	ir	jāatceļ.	Šo	lēmumu	
ārstam	ir	jāieraksta	medicīniskajā	dokumentācijā.

Ārstniecības likuma 69.1 panta otrā daļa
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5. Piespiedu līdzekļi

Piespiedu	līdzekļi	ir	metodes,	kuras	var	izmantot,	ja	Tu	radi	ap-
draudējumu	sev	vai	citiem,	piemēram,	izsaki	draudus	nogalināt,	
uzvedies	agresīvi,	un	Tevi	nav	iespējams	nomierināt.	

Ārstniecības likuma 69.1 panta sestā un septītā daļa

5.1. Kādus piespiedu līdzekļus var izmantot?

Likumā	ir	noteikti	četri	piespiedu	līdzekļu	veidi:

•	 fiziska ierobežošana,	izmantojot	fizisku	spēku,	lai	ierobežotu	Ta-
vas	kustības;

•	 mehāniska ierobežošana,	 piemēram,	 piesiet	 ar	 speciālām	 sai-
tēm	vai	siksnām	pie	gultas;

•	 medikamentu ievadīšana pret Tavu gribu.	Lai	to	izdarītu	slim-
nīcas	darbinieki	drīkst	Tevi	fiziski	ierobežot	vai	piesiet	pie	gultas;

•	 ievietošana novērošanas palātā.

Ārstniecības likuma 69.1 panta sestā daļa

5.2. Cik ilgi var piemērot piespiedu līdzekļus?

● Piespiedu	līdzekļu	izmantošanas	ilgums	ir	atkarīgs	no	tā,	kāds	pie-
spiedu	līdzeklis	ir	izvēlēts.	Visus	piespiedu	līdzekļus	drīkst	izmantot	
tikai	tik	ilgi,	cik	ilgi	pastāv	apdraudējums.	Ja	ar	savu	rīcību	vairs	ne-
radi	draudus,	tad	piespiedu	līdzekļu	izmantošana	ir	jāizbeidz.

● Ierobežošanu	iespēju	robežās	neveic	citu	pacientu	klātbūtnē,	tā	ne-
drīkst	notikt	ar	citu	pacientu	iesaisti,	kā	arī	to	nevar	veikt	sodīšanas	
nolūkā.
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● Piemērojot	mehānisko	ierobežošanu,	nepārtraukti	ierobežotā	stā-
voklī,	Tu	vari	atrasties	ne	ilgāk	kā	divas	stundas	vienā	ierobežoša-
nas	reizē	un	Tavu	veselības	stāvokli	jāpārbauda	ne	retāk	kā	ik	pēc	
15	minūtēm.	Ja	turpini	radīt	apdraudējumu,	atkārtota	ierobežošana	
pieļaujama	ne	agrāk	kā	pēc	10-15	minūtēm.

! 	Tu	vari	atrasties	novērošanas	palātā	ne	ilgāk	kā	4	stundas,	un	Tavu	
veselības	stāvokli	jāpārbauda	ik	pēc	15	minūtēm.	Atkārtota	ievietoša-
na	pieļaujama	ne	agrāk	kā	pēc	24	stundām.

Ārstniecības likuma 69.1 panta astotā daļa
Ministru Kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr.453 “Noteikumi par kārtību, kādā 

ierobežojami pacienti, un priekšmetiem, kurus aizliegts turēt psihiatriskajā 
ārstniecības iestādē” 

5.3. Kurš var pieņemt un izpildīt lēmumu par piespiedu 
līdzekļiem?

Lēmumu	drīkst	pieņemt	tikai	ārsts.	Lēmums	ir	jāieraksta	Tavā	medicī-
niskajā	dokumentācijā.	

Šajā	lēmumā	jānorāda:

•	 kāpēc	ierobežojošais	līdzeklis	piemērots;
•	 kādu	ierobežojošo	līdzekli	ārsts	piemēro;
•	 kad	ir	uzsākta	un	pabeigta	ierobežojošā	līdzekļa	piemērošana;
•	 vai	un	kādi	miesas	bojājumi	ir	nodarīti	un	kam.

! 	Lēmumu	izpildīs	ārstniecības	persona.	Ārstniecības	persona	var	būt	
ārsts,	ārsta	palīgs,	medmāsa	un	medmāsas	palīgs.

Ārstniecības likuma 69.1 panta astotā daļa
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6. Sūdzību iesniegšana

Kas jādara, ja tika aizskartas Tavas tiesības?

● Par	piemērotajiem	ierobežojošajiem	līdzekļiem	Tu	vari	iesniegt	sū-
dzību	slimnīcas	vadītājam.	Sūdzību	Tu	vari	iesniegt	viena	mēneša	lai-
kā,	skaitot	no	ārsta	lēmuma	pieņemšanas	brīža.	Ja	šo	termiņu	nokavē-
si,	sūdzību	vairs	nevarēsi	iesniegt.	

Slimnīcas	vadītajam	ir	jāizskata	Tava	sūdzība	septiņu	dienu	laikā.	Pēc	
tam	slimnīcas	vadītājs	pieņems	lēmumu.	Tajā	būs	rakstīts:

•	 datums,	kad	lēmums	ir	pieņemts;
•	 kāds	piespiedu	līdzeklis	tika	piemērots;
•	 kad	saņemta	un	izskatīta	sūdzība;
•	 vai	sūdzība	ir	pamatota,	proti,	vai	lēmums	ir	jāatceļ	vai	nē.

●  Ja	Tevi	neapmierinās	slimnīcas	vadītāja	lēmums,	Tu	varēsi	iesniegt	
sūdzību	Veselības	inspekcijā.	Sūdzība	ir	jāiesniedz	viena	mēneša	laikā	
no	slimnīcas	vadītāja	lēmuma	pieņemšanas	dienas.	Veselības	inspek-
cijai	jāizskata	sūdzība	20	dienu	laikā	un	jāpieņem	lēmums.

! Veselības	 inspekcijas	 lēmumu	 varēsi	 pārsūdzēt	 slimnīcai	 tuvākajā	
rajona	 (pilsētas)	 tiesā	 viena	mēneša	 laikā	 no	 lēmuma	pieņemšanas	
dienas.	Rajona	(pilsētas)	tiesas	lēmumu	nevar	pārsūdzēt.

Ārstniecības likuma 69.1 panta 10.daļa

SVarīgI!
Ārstam ir tiesības aizliegt Tev satikties ar radiniekiem un citām 
personām un ikdienas pastaigu, ja pastāv tieši draudi, ka Tu vari 
nodarīt miesas bojājumus sev vai citām personām. Ārsts savu 
lēmumu ieraksta medicīniskajā dokumentācijā.
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7. Tiesības uz informāciju 
par sevi!

Tu vari pieprasīt informāciju: 

•	 par	ārsta	vai	citu	ārstniecības	personu	(ārsts,	ārsta	palīgs,	
medmāsa,	medmāsas	palīgs)	vārdu,	uzvārdu,	amatu,	
specialitāti	un	kvalifikāciju;

•	 par	sevi,	kas	ir	slimnīcas	rīcībā;
•	 par	Tavu	veselības	stāvokli;
•	 Tavas	slimības	diagnozi;
•	 ārstēšanas	plānu;
•	 Tavas	ārstēšanas	prognozēm,	rezultātiem	un	sekām;
•	 nozīmētajiem	medikamentiem,	to	iedarbību	un	blakus	

parādībām;

Kad	pārtrauc	ārstēšanos	slimnīcā,	Tev	ir	tiesības	saņemt	rakstis-
ki	 informāciju	par	Tev	 sniegtajiem	ārstniecības	pakalpojumiem	
un	medikamentiem.	Tev	ir	tiesības	saņemt	informāciju	par	sevi	
un	ārstēšanas	gaitu	Tev	 saprotamā	veidā.	 Informācija	 rakstiski	
vienmēr	būs	latviešu	valodā,	bet	Tev	ir	tiesības	saņemt	mutisku	
skaidrojumu	valodā,	kuru	Tu	saproti.	Ja	nevari	dokumentu	izlasīt,	
to	Tev	nolasīs	un	izskaidros	ārsts.	Ārsts	izskaidros	medicīniskos	
terminus	Tev	 saprotamā	veidā,	 atbilstoši	 Tavam	vecumam,	 sa-
pratnei	un	pieredzei.	Ja	rodas	neskaidrības, jautā	savam	ārstam.

Kā pieprasīt informāciju?

● Savam	ārstam	vai	citām	ārstniecības	personām	slimnīcā	Tu	vari	pie-
prasīt	 informāciju	mutiski,	 rakstveidā	vai	ar	 tādām	darbībām,	kas	
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norāda,	ka	Tu	vēlies	saņemt	šo	informāciju.	Tie	var	būt	gadījumi,	ja	
nevari	parunāt	un	uzrakstīt,	ko	Tev	vajag.

● Tava	medicīniskā	dokumentācija	glabājas	slimnīcā	vai	ambulatorajā	
nodaļā,	ja	tajā	esi	saņēmis	palīdzību.	Ar	saviem	medicīniskajiem	do-
kumentiem	Tu	vari	iepazīties	pie	sava	ārsta,	kad	vēl	esi	slimnīcā	kā	
pacients,	gan	arī	vēlāk,	kad	slimnīcā	vairs	neatrodies.	Tev	ir	tiesības	
palūgt	medicīnisko	dokumentu	kopijas	un	izrakstus.	Par	kopijām	ir	
jāmaksā.	Katrā	slimnīcā	ir	noteikta	sava	cena	kopiju	izgatavošanai.	
Pieprasītos	dokumentus	slimnīca	vai	cita	ārstniecības	 iestāde	Tev	
izsniegs	trīs	darba	dienu	laikā.	

Pacientu tiesību likuma 9. pants

SVarīgI!
Tev var atteikt sniegt informāciju par Tevi tikai gadījumā, ja ār-
stam ir ziņas, ka šī informācija apdraud Tavu vai citu personu 
dzīvību vai veselību.

Ārstniecības likuma 4. pants

Kādam ir jābūt atteikumam?

● Atteikumu	sniegt	informāciju	par	Tevi	ārsts	var	pateikt	mutiski.	Tev	
ir	tiesības	pieprasīt,	lai	ārsts	šo	atteikumu	sniedz	rakstveidā.	Attei-
kumā	jābūt	norādītam	iemeslam,	kādēļ	informācija	par	Tevi	netiek	
sniegta.	 Ja	 Tevi	 neapmierina	 atteikuma	 iemesls,	 Tu	 vari	 iesniegt	
sūdzību	slimnīcas	vadītājam.	Sūdzību	par	šo	atteikumu	Tu	vari	ie-
sniegt	viena	mēneša	laikā.	

● Ja	Tevi	neapmierina	slimnīcas	vadītāja	 lēmums,	viena	mēneša	 lai-
kā	Tu	vari	 iesniegt	 sūdzību	Veselības	 inspekcijā.	Savā	 iesniegumā	
precīzi	apraksti	konkrēto	situāciju.	Sūdzība	Veselības	inspekcijā	jā-
iesniedz	viena	mēneša	laikā	no	slimnīcas	vadītāja	lēmuma	pieņem-
šanas	dienas.	Veselības	 inspekcija	 izskatīs	Tavu	sūdzību	20	dienu	
laikā	un	par	pieņemto	lēmumu	Tevi	informēs.	

Ārstniecības likuma 69.1 panta otrā daļa
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8. Kur var saņemt
palīdzību?

●  Veselības inspekcija
Izskata sūdzības un sniedz atzinumus par veselības aprūpes kvalitāti

Adrese:	Klijānu	iela	7,	Rīga,	LV-1012
Tālrunis	(informācijai):	67819671	
Tālrunis	(par	veselības	aprūpes	kvalitāti):	67221244
Fakss:	67819672	
E-pasts:	vi@vi.gov.lv	
Mājaslapa:	www.vi.gov.lv

●  Lr Tiesībsargs
Izskata sūdzības un sniedz atzinumus par cilvēktiesību pārkāpumiem

Adrese:	Baznīcas	iela	25,	Rīga,	LV-1010
Tālrunis:	67686768
Fakss:	67244074
E-pasts:	tiesībsargs@tiesibsargs.lv	
Mājaslapa:	www.tiesibsargs.lv	

●  Ģenerālprokuratūra
Izskata sūdzības par noziedzīgiem nodarījumiem un par prokuroru pie-
ņemtiem lēmumiem

Adrese:	Kalpaka	bulvāris	6,	Rīga
Tālrunis:	67044400
E-pasts:	gen@lrp.gov.lv
Mājaslapa:	www.lrp.gov.lv 
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●  Specializētā vairāku nozaru prokuratūra
Izskata sūdzības par pārkāpumiem slēgta tipa iestādēs (tajā skaitā arī par 
psihiatriskajām slimnīcām, ja cilvēkam piemērots medicīniska rakstura 
piespiedu līdzeklis)

Adrese:	Dzirnavu	iela	113,	Rīga,	LV-1011 
Tālrunis:	67044685
E-pasts:	spec@lrp.gov.lv
Mājaslapa:	www.lrp.gov.lv

●  Nacionālais veselības dienests
Ārstniecības	riska	fonds	– izskata iesniegumus un pieņem lēmumus par 
atlīdzību pacientam par viņam nodarīto kaitējumu dzīvībai vai veselībai 
(arī morālo kaitējumu)

Adrese:	Cēsu	iela	31	k-3,	6.	ieeja,	Rīga,	Latvija,	LV-1012
Tālrunis	(sekretariāts):	67043700
Bezmaksas	informatīvais	tālrunis:	80001234
Fakss:	67043701
E-pasts:	nvd@vmnvd.gov.lv	
Mājaslapa:	www.vmnvd.gov.lv

●  Juridiskās palīdzības administrācija
Administrē bezmaksas valsts nodrošināto juridisko palīdzību 

Adrese:	Pils	laukums	4,	Rīga,	LV-1050
Tālrunis:	80001801
E-pasts:	jpa@jpa.gov.lv	
Mājaslapa:	www.jpa.gov.lv	
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●  Zvērinātu advokātu padome
Izskata sūdzības par pārkāpumiem zvērinātu advokātu darbā

Adrese:	Elizabetes	iela	63-1,	Rīga,	LV-1050
Tālrunis:	67358487 
Fakss:	67358488	 
E-pasts:	padome@advokatura.lv
Mājaslapa:	advokatura.lv	

●  Biedrība “resursu centrs cilvēkiem ar
garīgiem traucējumiem “ZeLDa””
Sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas cilvēkiem ar garīga rakstura 
traucējumiem un viņu tuviniekiem

Adrese:	Mārupes	iela	4-31,	Rīga,	LV-1002
Tālrunis:	67442828;	22062460;	27650303
Fakss:	67442328
E-pasts:	zelda@zelda.org.lv
Mājaslapa:	www.zelda.org.lv	
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