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Psihiatriskā palīdzība  
bez pacienta piekrišanas

(Informācija pacientiem un tuviniekiem)

Psihiatrisko palīdzību Latvijā nodrošina tiešās nozares speciā-
lists, tāpēc, lai ārstētos pie psihiatra, nav vajadzīgs ģimenes ārs-
ta nosūtījums. Personām ar psihiskās veselības traucējumiem 
psihiatra konsultācijas (izņemot privāto psihiatru pakalpoju-
mus) un psihiatriskā palīdzība psihoneiroloģiskajās slimnīcās ir 
bezmaksas. 

Personām ar psihiskās veselības traucējumiem ir tiesības sa-
ņemt medicīnisko palīdzību un aprūpi tādā kvalitātē, kāda at-
bilst pieņemtajiem vispārējās medicīnas standartiem.
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Kur noteikts, kā iespējama ārstēšanās?

LR Ārstniecības likuma XI nodaļā sniegti pamatnoteikumi: 
•	 67.	pantā	noteikts,	ka	psihiatriskā	palīdzība	balstās	uz	brīv-

prātības principu. 
•	 Pacientu	var	stacionēt	ar viņa rakstveida piekrišanu, pamato-

joties uz konstatētajiem psihiskajiem traucējumiem un psihi-
atra motivētu lēmumu par psihiskās veselības izmeklēšanas, 
ārstēšanas un rehabilitācijas nepieciešamību psihiatriskajā 
ārstniecības iestādē. Pacienta piekrišanu stacionēšanai pie-
vieno medicīniskajai dokumentācijai.
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Kad var tikt sniegta psihiatriskā palīdzība  
bez pacienta piekrišanas?

•	 Ja	pacients	ir	draudējis vai draud, centies vai cenšas nodarīt 
sev vai citai personai miesas bojājumus vai ir izturējies vai iz-
turas varmācīgi pret citām personām un ārstniecības perso-
na konstatē, ka pacientam ir psihiskās veselības traucējumi, 
kuru iespējamās sekas varētu būt nopietni miesas bojājumi 
pacientam pašam vai citai personai;

•	 Ja	pacients ir izrādījis vai izrāda nespēju rūpēties par sevi vai 
savā aizbildnībā esošām personām un ārstniecības persona 
konstatē, ka pacientam ir psihiskās veselības traucējumi, 
kuru iespējamās sekas varētu būt nenovēršamas un iespēja-
ma nopietna personas veselības pasliktināšanās.
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Kā notiek psihiatriskās palīdzības sniegšana  
bez pacienta piekrišanas?

•	 Ja	vien	tas	ir	iespējams,	pacientam	ir	jāizskaidro	šādas	psihiat-
riskās palīdzības sniegšanas nepieciešamība. Pacientam ir tiesī-
bas saņemt informāciju par savām tiesībām un pienākumiem.

•	 Psihiatru	 konsilijam	72 stundu laikā jāizmeklē pacients un 
jāpieņem lēmums par psihiatriskās palīdzības sniegšanu 
psihiatriskajā slimnīcā bez pacienta piekrišanas vai arī par šīs 
palīdzības pārtraukšanu.

•	 Psihiatru	konsilijam	nekavējoties jāpaziņo savs lēmums pa-
cientam.	 Ja	psihiatru	 konsilijs	 ir	pieņēmis	 lēmumu	par	psi-
hiatriskās palīdzības sniegšanu, par to jāinformē pacienta 
likumiskais pārstāvis.	Ja	pacientam	nav	likumiskā	pārstāvja,	
par pieņemto lēmumu psihiatru konsilijam jāinformē pacien-
ta laulātais vai viens no pacienta tuvākajiem radiniekiem 
(vecāki, pilngadīgie bērni, brāļi vai māsas) vai, pēc pacienta 
lūguma, cita persona. Lemjot par personu, kurai paziņojams 
lēmums par psihiatriskās palīdzības sniegšanu, pēc iespējas 
ņem vērā pacienta viedokli.

•	 Psihiatriskajai	 slimnīcai	 rakstveidā 24 stundu laikā jāinfor-
mē rajona (pilsētas) tiesa, nosūtot tai lēmuma norakstu un 
psihiatriskās slimnīcas rīcībā esošo dokumentu kopijas, kas 
pamato pacienta ievietošanu psihiatriskajā slimnīcā, kā arī 
sniedz informāciju par pacienta pārstāvi, ja tāds ir.

•	 Psihiatriskajai	slimnīcai	pēc	pacienta	pārstāvja	vai	advokāta	
lūguma jānodrošina iespēja  tikties ar pacientu, lai sniegtu 
konsultāciju.
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•	 Tiesnesim	nekavējoties pēc minētā lēmuma un tam pievie-
noto dokumentu saņemšanas, izmantojot pieejamos sakaru 
līdzekļus (telefons, fakss, elektroniskais pasts), kā arī vienlai-
kus nosūtot attiecīgu paziņojumu pa pastu, jāinformē rajo-
na (pilsētas) prokuratūra (atbilstoši psihiatriskās ārstniecības 
iestādes atrašanās vietai), pacienta pārstāvis un psihiatriskā 
ārstniecības iestāde par iesniegto materiālu izskatīšanas 
dienu, laiku un vietu.

•	 Materiālus	par	psihiatriskās	palīdzības	sniegšanu bez pa-
cienta piekrišanas tiesa izskata 72 stundu laikā pēc psihi-
atru konsilija lēmuma saņemšanas.

•	 Ja	 pacientam	 nav	 pārstāvja,	 tiesnesim pēc minēto doku-
mentu saņemšanas nekavējoties jālūdz Latvijas Zvērinātu 
advokātu padome pacienta interešu pārstāvībai norīkot 
zvērinātu advokātu un vienlaikus jāinformē Latvijas Zvēri-
nātu advokātu padome par iesniegto materiālu izskatīšanas 
dienu, laiku un vietu.

•	 Pēc	prokurora,	pacienta	pārstāvja	vai	advokāta	lūguma	tie-
sai jānodrošina iespēja  iepazīties ar minēto lēmumu un tam 
pievienotajiem dokumentiem.

•	 Tiesas	sēde	notiek	psihiatriskajā	slimnīcā,	un	tajā	piedalās	
pacients (ja to pieļauj viņa veselības stāvoklis), prokurors, 
pacienta pārstāvis vai advokāts.

•	 Tiesnesis	 pēc	 sava	 ieskata	 vai	 arī	 pēc	 prokurora,	 pacienta	
pārstāvja vai advokāta motivēta lūguma var izlemt par ma-
teriālu izskatīšanas atlikšanu uz laiku, kas nav ilgāks par 48 
stundām, ja materiālus nav iespējams izskatīt tāpēc, ka nav 
ieradusies kāda no minētajām personām vai nepieciešams 
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iegūt	 papildu	 pierādījumus.	 Tiesneša	 lēmums	 nav	 pārsū-
dzams, izņemot lēmumu, kurā nav noteikts laiks materiālu 
izskatīšanai.

•	 Izskatot	 materiālus,	 tiesnesis	 uzklausa	 psihiatru	 konsilija	
pārstāvi, pacienta pārstāvi vai advokātu, pacientu (ja tas ir 
iespējams), kā arī prokuroru un pieņem lēmumu uz laiku līdz 
diviem mēnešiem apstiprināt psihiatru konsilija lēmumu par 
psihiatriskās palīdzības sniegšanu vai par atteikumu apstip-
rināt psihiatru konsilija lēmumu.

•	 Tiesnesis	lēmumu	nekavējoties	paziņo	personām,	kuras	pie-
dalījušās materiālu izskatīšanā. Lēmuma norakstu izsniedz 
pacientam, pacienta pārstāvim vai advokātam, kā arī psihi-
atriskajai	 ārstniecības	 iestādei	 un	 prokuroram.	 Ja	 lēmumu	
nav iespējams nekavējoties (pēc materiālu izskatīšanas par 
psihiatriskās palīdzības sniegšanu bez pacienta piekrišanas) 
noformēt rakstveidā, tā norakstu minētajām personām no-
sūta pa pastu ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc lēmuma 
paziņošanas. Lēmums izpildāms nekavējoties.

•	 Minētās	personas,	kā	arī	pacients	10 dienu laikā no tiesneša 
lēmuma paziņošanas dienas var tiesas priekšsēdētājam ie-
sniegt rakstveida sūdzību, bet prokurors – protestu. Iesnieg-
to sūdzību vai protestu tiesas priekšsēdētājs izskata 10 dienu 
laikā no sūdzības vai protesta iesniegšanas termiņa beigām. 
Izskatot sūdzību vai protestu, tiesas priekšsēdētājs vērtē tikai 
sūdzībā vai protestā ietvertos argumentus.

•	 Ja	tiesas	priekšsēdētājs	atzīst,	ka	tiesneša	lēmums	nav	pama-
tots,	viņš	pieņem	lēmumu	par	tā	atcelšanu.	To	nekavējoties	
paziņo psihiatriskajai ārstniecības iestādei, prokuroram, kā 
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arī sūdzības iesniedzējam. Lēmuma norakstu nosūta pro-
kuroram, pacientam, pacienta pārstāvim vai advokātam, kā 
arī psihiatriskajai ārstniecības iestādei ne vēlāk kā nākamajā 
darbdienā no lēmuma pieņemšanas dienas.

•	 Ja	pacientu	ārstējošais	ārsts	atzinis,	ka	psihiatriskās	palīdzī-
bas sniegšana bez pacienta piekrišanas turpmāk nav nepie-
ciešama, psihiatriskās palīdzības sniegšanu pārtrauc pirms 
tiesneša lēmumā noteiktā termiņa beigām. 

•	 Ja	pacientam	pēc	 tiesas	noteiktā	divu	mēnešu	 termiņa	vēl	
ir nepieciešama turpmāka ārstēšanās psihiatriskajā slimnīcā, 
tad ne vēlāk kā septiņas dienas pirms tiesneša lēmumā no-
teiktā termiņa beigām psihiatru konsilijam pacients atkār-
toti jāizmeklē un jāpieņem lēmums. 

•	 Ja	psihiatru	konsilijs	ir	pieņēmis	lēmumu	par	nepieciešamī-
bu turpināt sniegt pacientam bez viņa piekrišanas psihiatris-
ko palīdzību psihiatriskajā ārstniecības slimnīcā uz laiku līdz 
sešiem mēnešiem, psihiatriskajai slimnīcai jāinformē tiesa. 
Tiesnesim	 jāizskata	 lieta	un	 jāpieņem	 lēmums	par	konsilija	
lēmuma apstiprināšanu vai par atteikumu apstiprināt konsi-
lija lēmumu.

•	 Termiņu	psihiatriskās	palīdzības	sniegšanai	bez	pacienta	pie-
krišanas skaita no brīža, kad pacients noteiktajos gadījumos 
nogādāts psihiatriskajā ārstniecības iestādē, lai saņemtu psi-
hiatrisko palīdzību bez viņa piekrišanas.

•	 Pacientam,	 kas	 pret	 savu	 gribu	 tiek	 ārstēts	 psihiatriskajā	
slimnīcā, ir visas likumos noteiktās tiesības, izņemot tās tiesī-
bas, kuras jāierobežo psihiatriskās palīdzības sniegšanas bez 
pacienta piekrišanas dēļ. Par šīm tiesībām medicīniskajam 
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personālam jāinformē pacients pēc iespējas drīzāk. Psihiat-
riskajai slimnīcai ir pienākums pacienta sūdzības (iesniegu-
mus) nekavējoties nosūtīt adresātam.

•	 Ja	 persona	 psihisko	 traucējumu	 vai	 psihiskās	 slimības	 dēļ	
pārkāpj sabiedrisko kārtību, tās aizturēšanu, nogādāšanu 
un uzraudzību pie psihiatra veic policijas darbinieki saskaņā 
ar LR likumu “Par policiju”. 
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Kur vērsties pēc palīdzības?

Veselības inspekcija 
(izveidota, apvienojot Valsts sanitāro inspekciju, Valsts farmācijas 
inspekciju un Medicīniskās aprūpes un darbspējas kvalitātes 
kontroles inspekciju)

Sadovņikova iela 20, Rīga, LV 1003, 
tālr.:	67221244,	fakss:	67819672,	
e-pasts: vi@vi.gov.lv
www.vi.gov.lv 

Tiesībsargs	
Baznīcas iela 25
Rīga, LV 1010
tālr.:	67686768,	80008899	(bezmaksas),	
fakss:	67244074
e-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra 
bezmaksas informatīvais tālrunis par veselības aprūpi 
(cenām, aprūpes organizāciju, rindām, ģimenes ārstiem u.c.) 

tālr.:		80001234		(bezmaksas)
www.voava.gov.lv

Zāļu cenu valsts aģentūra – 
informācija par kompensējamiem medikamentiem;

tālr.:	67876128
www.zcva.gov.lv 
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Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem  
ar garīgiem traucējumiem “ZELDA””
Sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas iedzīvotājiem 
konsultācijas laiks jāsaskaņo, iepriekš piesakoties pa tālruni. 

Mārupes	4–41,	Rīga,	LV	1002
tālr.:	67442828
e-pasts: zelda@zelda.org.lv 
www.zelda.org.lv 

 
RAKUS Pacientu Ombuds
sniedz konsultācijas pacientu tiesību jautājumos

Hipokrāta	iela	4,	Rīga,	LV	1073
tālr.:	28646268
e-pasts: ombuds@pacientuombuds.lv
www.pacientuombuds.lv

Biedrība krīzes centrs “Skalbes” 
sniedz psiholoģisko palīdzību krīzes situācijās, piemēram, 
depresijas gadījumā vai pēc pašnāvības mēģinājuma

Kungu	iela	34
Rīga, LV 1050
tālr.:	67222922
www.skalbes.lv 

Biedrība “Gaismas stars”
Atbalsta grupa personām ar garīgās veselības traucējumiem 
un to piederīgajiem

Pērnavas	iela	62,	3.	stāvā
Rīga, LV 1009
tālr.:	67272873
e-pasts: gaismasstars@inbox.lv 


