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RC ZELDA PĀRSKATS 

par personām ar garīga rakstura traucējumiem aktuālajām problēmām 

Kristīne Ribenere, RC ZELDA juriste-atbalsta persona 

 

Biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” (turpmāk – RC 

ZELDA) laika posmā no 2018. gada 6. jūlija līdz 2018. gada 30. novembrim īstenoja 

Labklājības ministrijas atbalstītu projektu “Cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem interešu 

aizstāvība un sabiedrības izpratnes veicināšana” (turpmāk – projekts). Viens no projekta 

mērķiem bija nodrošināt bezmaksas juridisko palīdzību cilvēkiem ar garīga rakstura 

traucējumiem (tiešā mērķa grupa) un viņu tuviniekiem vai citām personām, kurām 

nepieciešama palīdzība personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību un interešu aizsardzībā 

(netiešā mērķa grupa), kā arī analizēt konstatētās problēmas. 

Laika posmā no 2018. gada 6. jūlija līdz 2018. gada 30. novembrim sniegtas 243 konsultācijas 

114 lietās.  

Tēmas Lietas  Konsultācijas 

Tiesības uz pienācīgu dzīves līmeni un sociālo aizsardzību 35 63 

Privātās dzīves neaizskaramība 16 36 

Tiesības uz vienlīdzīgu rīcībspēju 13 23 

Cieņa pret dzīvesvietu un ģimeni 11 31 

Tiesības uz pieeju tiesai 10 35 

Tiesības uz brīvību un drošību 9 20 

Dažādi jautājumi 8 13 

Darbs un nodarbinātība 5 8 

Tiesības uz izglītību 3 6 

Tiesības uz veselību 2 3 

Tiesības uz individuālu pārvietošanos 1 2 

Vārda un uzskatu brīvība un pieeja informācijai 1 3 

Kopā 114 243 
1.attēls – sniegtās juridiskās palīdzības iedalījums pa tēmām pēc lietu un konsultāciju skaita 

Aktuālās tēmas ir tiesības uz pienācīgu dzīves līmeni un sociālo aizsardzību, privātās dzīves 

neaizskaramība un tiesības uz vienlīdzīgu rīcībspēju (tēmas formulētas ANO Konvencijas par 

personu ar invaliditāti tiesībām kontekstā). 

No tiešās mērķa grupas pēc juridiskās palīdzības minētajā laika posmā vērsušās 67 personas ar 

garīga rakstura traucējumiem. No tām 55 personas bija ar psihiskām saslimšanām, bet 12 – ar 

intelektuālās attīstības traucējumiem. 
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2.attēls – tiešās mērķa grupas sadalījums pēc traucējumu rakstura un dzimuma 

 

No netiešās mērķa grupas pēc juridiskās palīdzības vērsās 47 personas, no kurām 36 ir cilvēku 

ar garīga rakstura traucējumiem tuvinieki (vecāki, vecvecāki, bērni, brāļi, māsas, citi radinieki).  

 

3.attēls – netiešās mērķa grupas sadalījums pēc dzimuma 

 

Netiešās mērķa grupas konsultācijas visvairāk bija par personu ar psihiskām saslimšanām 

tiesību un interešu aizsardzību. Dažkārt nākas izvērtēt konsultējamo tuvinieku intereses – vai 

viņu mērķis tiešām ir aizsargāt cilvēka ar garīga rakstura traucējumiem tiesības un intereses vai 

tomēr savējās. Nereti uz konsultācijām vēlas pieteikties arī tādas personas, kas nav ne tiešā, ne 

netiešā mērķa grupa, bet gan vienkārši vēlas izmantot bezmaksas juridisko palīdzību. Šādos 

gadījumos juridiskā palīdzība netiek nodrošināta. 
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4.attēls – netiešās mērķa grupas sadalījums pēc pārstāvēto personu grupas 

Vidēji mēnesī sniegtas 48,6 konsultācijas. Konsultāciju apjoms projekta pēdējos divos mēnešos 

ir palielinājies. 

 

5.attēls – sniegto konsultāciju skaits laika periodā no 2018.gada 6.jūlija līdz 2018.gada 30.novembrim 

 

Juridiskā palīdzība tiek sniegta RC ZELDA birojā Rīgā gan konsultējot telefoniski, gan 

tiekoties klātienē un sagatavojot nepieciešamos dokumentus. Taču pēc juridiskās palīdzības 

vēršas cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem vai viņu tuvinieki vai citas personas, kurām 

nepieciešama palīdzība personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību un interešu aizsardzībā 

arī no citiem Latvijas reģioniem. Atsevišķos gadījumos tiek nodrošināta arī pārstāvība valsts un 

pašvaldību iestādēs un tiesās. 
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6.attēls – sniegtās juridiskās palīdzības sadalījums pēc plānošanas reģioniem 

 

Ņemot vērā to, ka juridiskās konsultācijas nepieciešamas arī ārpus Rīgas dzīvojošajiem 

cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem vai viņu tuviniekiem vai citām personām, kurām 

nepieciešama palīdzība personu ar garīga rakstura traucējumiem tiesību un interešu aizsardzībā, 

ietaupot laika resursus, visērtākais veids ir telefoniska vai elektroniska saziņa. Taču, ja juridiskā 

palīdzība ir saistīta ar dokumentu izpēti un tālākām veicamajām darbībām, tad visbiežāk 

komunikācija notiek klātienē. 

 

7.attēls – sniegto konsultāciju formāts 

 

No 8. attēla redzams, ka konsultācijas lielākoties notiek latviešu valodā – 65%, bet salīdzinoši 

daudziem - 35% gadījumos - ir nepieciešama konsultācija krievu valodā. Saprotams, ka valsts 

valoda ir latviešu valoda un valsts, pašvaldību iestādēs, tiesās dokumenti iesniedzami un procesi 

notiek valsts valodā. Objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, intelektuālās attīstības traucējumu dēļ) 

ne visiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir iespēja iemācīties latviešu valodu. 
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Diemžēl konsultāciju laikā nākas uzklausīt sūdzības par to, ka iestādēs bieži ir formāla 

attieksme un nevēlēšanās uzklausīt šos cilvēkus valodas barjeras dēļ. Ne vienmēr cilvēkiem ar 

garīga rakstura traucējumiem ir kāds tuvinieks vai draugs, kurš varētu uzņemties tulka 

pienākumus. Savukārt, samaksāt par tulka pakalpojumiem ierobežoto naudas līdzekļu dēļ viņi 

nevar. Tas nozīmē, ka valodas barjeras un bieži vien arī sarežģītās ierēdnieciskās terminoloģijas 

lietojuma dēļ cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem nespēj pilnvērtīgi realizēt un aizstāvēt 

savas tiesības. 

 

8.attēls – sniegto konsultāciju sadalījums pēc valodas 

 

Iztirzājot sīkāk aktuālās tēmas, no tām var izdalīt vairākas apakštēmas:  

1) ātro kredītu problēma un ar to saistīto parādu piedziņas process; 

2) darbinieku attieksme psihiatriskajās slimnīcās; 

3) medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa piemērošana; 

4) audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa piemērošana bērniem ar autiska spektra 

traucējumiem; 

5) rīcībspējas ierobežošanas process (procesa ilgums, kas liedz piekļuvi naudas 

līdzekļiem); 

6) nodarbinātība; 

7) aizgādņa ierobežojums izmantot E-veselība sistēmu. 

Ātro kredītu jūgā 

Vienkāršotais nebanku kredītu noformēšanas process ir radījis virkni sarežģījumu daudzu 

cilvēku dzīvēs. Šī problēma ir aktuāla gan personām ar psihiskām saslimšanām, gan personām 

ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Lai gan īstermiņa aizdevumu jeb ātro kredītu mērķis ir 

operatīvi iegūt naudas līdzekļus, ja pēkšņi radušies neparedzēti izdevumi, cilvēki ar garīga 

rakstura traucējumiem ātros kredītus visbiežāk noformē impulsīvas rīcības rezultātā, piemēram, 

pievilcīgi izveidotas, uzrunājošas reklāmas ietekmē. Turklāt reklāmas mēdz būt maldinošas, kas 

sola vieglu un ātru problēmu risinājumu, bet patiesībā cilvēki uzņemas kredītsaistības ar lieliem 

procentiem, jo kredītlīgumu saturs bieži vien netiek izlasīts pirms tā parakstīšanas. Tā kā parasti 
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vienīgie ienākumi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir sociālā nodrošinājuma pabalsts 

invaliditātes gadījumā vai invaliditātes pensija, kredītsaistības viņi nespēj izpildīt, iestājas  

juridiskās sekas.  

Tiešsaistes aizdevuma pakalpojumus var saņemt attālināti, izmantojot internetu. Tas nozīmē, ka 

ir samērā vienkārši izmantot citu personu apliecinošu dokumentu, lai noformētu uz viņa vārda 

kredītu. 

Vēl neapskaužamākā situācijā nonāk tās personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem 

pieder nekustamais īpašums. 

Piemērs 

Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība vērsās tiesā ar maza apmēra prasību par naudas 

piedziņu no N., kā rezultātā tika izsniegts izpildu raksts un tas iesniegts piespiedu parāda 

piedziņai zvērinātam tiesu izpildītājam. Tā kā N. pieder dzīvoklis, uz nekustamo īpašumu 

zemesgrāmatā tika reģistrēta piedziņas atzīme par labu dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajai 

sabiedrībai, un zvērināts tiesu izpildītājs izziņoja dzīvokļa izsoli. 

Savukārt, SIA “Latvijas Hipotēka” vērsās pie N. ar vēstuli: “Pēc mūsu rīcībā esošās, publiski 

pieejamās informācijas, tiks izsolīts Jums piederošais īpašums. SIA “Latvijas Hipotēka” nevērš 

nekāda veida piedziņu pret Jums piederošo īpašumu. SIA “Latvijas Hipotēka” piedāvā 

juridisku un finanšu palīdzību ar to saistīto sarežģījumu risināšanā, piemēram, sniegsim 

bezmaksas konsultāciju, kurā palīdzēsim rast Jums piemērotāko risinājumu – nozīmētās 

izsoles atcelšanu, palīdzību kredīta un pārkreditācijas noformēšanā, palīdzību komunālo 

maksājumu parāda dzēšanā, vienošanos ar kreditoru un izpildu lietas izbeigšanu, nekustamā 

īpašuma uzpirkšanu, cita veida juridiskos, finanšu un ar nekustamo īpašumu saistītus 

pakalpojumus (maksātnespējas pieteikumi, mantojuma lietas, īpašuma vērtēšana). Aicinām 

sazināties ar mums, lai rastu individuāli pielāgotu risinājumu Jūsu vajadzībām!”  

N. noslēdza ar SIA “Latvijas Hipotēka” nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, ar kuru 

“savstarpēji vienojoties, nekustamais īpašums ir novērtēts un tiek pārdots par EUR 2500 

(pirkuma maksa). Pirkuma maksu pircējs samaksā sekojošā kārtībā:  

1. EUR 500 zvērinātam tiesu izpildītājam, dzēšot pārdevēja parādsaistības un uz nekustamo 

īpašumu nostiprināto atzīmi.  

2.  EUR 500 tiek pārskaitīti uz pārdevēja bankas kontu 20 darba dienu laikā pēc pircēja 

īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu nostiprināšanas zemesgrāmatā.  

3. EUR 1500 apmērā kā daļa no pirkuma maksas, ņemot vērā nākamajā punktā noteikto (Daļa 

izdevumi, kas saistīti ar līguma noslēgšanu un jaunu īpašumtiesību reģistrāciju, tai skaitā, 

juridisko pakalpojumu dokumentu sastādīšanā, pārstāvībā publiskajos reģistros, pie notāra 

apmaksa, zvērināta notāra atlīdzība, zemesgrāmatu kancelejas un nodevas, nekustamā īpašuma 

nodokļa samaksa, komisijas maksas apmaksas saistības gulstas uz pircēju.) tiek samaksāta 

pārdevējam šādā kārtībā: pircējs apmaksā visus izdevumus, kas saistīti ar līguma noslēgšanu 

un īpašumtiesību maiņas reģistrāciju, tai skaitā, juridisko pakalpojumu dokumentu sastādīšanā, 

pārstāvībā publiskajos reģistros, pie notāra apmaksas, zvērināta notāra atlīdzība, 

zemesgrāmatu kancelejas un valsts nodevas, komisijas maksas.”  

Pēc pusotra mēneša tika veikti grozījumi nekustamā īpašuma pirkuma līgumā, grozot pirkuma 

samaksas kārtību - samazinot pārdevējam pārskaitāmo summu uz EUR 298,43 un palielinot 

zvērinātam tiesu izpildītājam pārskaitāmo summu uz EUR 869,70, kā arī nosakot pirkuma 

maksu EUR 2700. 
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Lai gan līgumā ir atrunāts, ka tas ir noslēgts bez viltus, maldības un spaidiem, kas ir katra 

darījuma būtiska sastāvdaļa, līguma nosacījumi neatbilst pircēja interesēm. Atbilstoši 

29.03.2011. Ministru kabineta noteikumiem Nr.245 „Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) 

patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai” Patērētāju tiesību aizsardzības centrs šim 

komersantam, kas sniedz patērētāju kreditēšanas pakalpojumus, ir izsniedzis speciālo atļauju 

(licence). Iespējams, attiecībā uz SIA „Latvijas Hipotēka” darbību būtu nepieciešama 

pastiprināta uzraudzība. Minēto noteikumu 38.7. punkts paredz, ka Patērētāju tiesību 

aizsardzības centrs ir tiesīgs pieņemt lēmumu par kapitālsabiedrībai izsniegtās speciālās atļaujas 

(licences) darbības apturēšanu uz laiku līdz sešiem mēnešiem, ja kapitālsabiedrības darbība 

patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanā neatbilst patērētāju tiesību aizsardzību 

regulējošo normatīvo aktu prasībām. 

Ieturējumu samērojamība  

Saskaņā ar Civilprocesa likuma 557. pantu viens no piespiedu izpildes līdzekļiem ir piedziņas 

vēršana uz naudu, kas parādniekam pienākas no citām personām (darba samaksu, tai 

pielīdzinātiem maksājumiem, citiem parādnieka ienākumiem, noguldījumiem kredītiestādēs vai 

pie citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem). Civilprocesa likuma 555. panta septītās daļas 

2. punkts paredz, ka tiesu izpildītājs jebkurā izpildes procesa stadijā var apķīlāt parādnieka 

mantu, tai skaitā apķīlāt naudas līdzekļus un noguldījumus kredītiestādē vai pie citiem 

maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, naudas līdzekļus, kas pienākas no citām personām, vai 

mantu, kas atrodas pie citām personām. Tomēr ne uz visiem parādniekam ienākošajiem naudas 

līdzekļiem ir vēršama piedziņa. Summas, uz kurām nevar vērst piedziņu, ir norādītas 

Civilprocesa likuma 596. pantā. Tostarp, likums paredz, ka uz sociālās palīdzības pabalstiem 

piedziņu vērst nevar. 

Piemērs 

Zvērināta tiesu izpildītāja lietvedībā atrodas 12 izpildu lietas par dažādu parādu piedziņu no 

V.. Atbilstoši iepriekšminētajām Civilprocesa normām tiesu izpildītājs ir nosūtījis rīkojumus 

kredītiestādēm un VAS „Latvijas Pasts” par V. naudas līdzekļu apķīlāšanu piedzenamo parādu 

un sprieduma izpildes izdevumu apmērā. Tā kā V. saņem sociālā nodrošinājuma pabalstu 

invaliditātes gadījumā EUR 128.06 apmērā Pasta norēķinu sistēmas kontā jeb PNS kontā, tad 

VAS „Latvijas Pasts” pieņēma izpildei tiesu izpildītāja 12 rīkojumus. Tas nozīmē, ka saskaņā 

ar Pasta pakalpojumu tarifu 5.2.8.punktā norādīto VAS „Latvijas Pasts” ietur no parādnieka 

PNS konta pakalpojuma maksu par zvērināta tiesu izpildītāja rīkojuma pieņemšanu izpildei 

EUR 15 apmērā par katru saņemto rīkojumu. Pēc pakalpojumu maksas par tiesu izpildītāja 8 

rīkojumu pieņemšanu izpildei un par skaidras naudas izmaksas pakalpojuma maksas 

ieturēšanas (128.06 - 1.28 -15*8) no PNS konta jūlijā V. varēja izņemt EUR 6.78!!! Savukārt, 

augustā – EUR 66.78 (128.06 - 1.28 - 15*4)! Savukārt, VAS „Latvijas Pasts” rakstiskā atbildē 

par ieturējumu apmēru norādīja, ka saskaņā ar Pasta pakalpojumu tarifu ieturējumi veikti 

pareizi un ieturējumu ierobežojumi neattiecas uz pakalpojumu maksas piemērošanu.  

Šāda prakse vērtējama kā nesamērīgs tiesību ierobežojums.  

Uzturēšanās apstākļi un darbinieku attieksme psihiatriskajās slimnīcās 

Neatkarīgi no veselības stāvokļa jebkura persona ir tiesīga saņemt cieņpilnu attieksmi un 

nediskriminējošu izturēšanos pret viņu. Turklāt ārstēšanās psihiatriskajā slimnīcā mērķim jābūt 

garīgās veselības uzlabošanas veicināšanai. RC ZELDA arvien saņem sūdzības par to, ka, 
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ārstējoties psihiatriskajā slimnīcā, aprūpējošais personāls pret pacientiem izturoties augstprātīgi, 

reizēm pat pazemojoši. Pacientiem jāuzturas palātās pa sešiem vai pat vairāk cilvēkiem 

vienlaicīgi. Telpas tiekot reti vēdinātas, un dažiem pacientiem tādās ir jāuzturas ilgstoši, jo 

atbilstoši uzvedībai viņi var netikt izlaisti slimnīcas teritorijā pastaigāties. Bieži vien pacienti 

netiek pastaigās tikai tāpēc, ka nav sanitāra, kas varētu viņus pavadīt un uzraudzīt. 

Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana un uzraudzība 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta lēmumā
1
 norādīts, ka, 

“tulkojot Kriminālprocesa likuma 607. panta pirmo daļu
2
 kopā ar Krimināllikuma 69. panta 

pirmo un otro daļu
3
, Augstākā tiesa secina, ka pamats medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa 

grozīšanai uz mazāk ierobežojošu ir šīs personas veselības stāvokļa uzlabošanās, saglabājoties 

bīstamībai sabiedrībai. Savukārt, medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa atcelšanas pamati ir 

divi: 1) persona ir izveseļojusies; 2) veselības stāvoklis citādi mainījies tiktāl, ka tā vairs nav 

bīstama sabiedrībai. Bīstamība sabiedrībai ir vērtējams jēdziens. To sākotnēji izvērtē eksperti, 

ārsts speciālists, ārstu konsīlijs, bet galīgo vērtējumu sniedz tiesa.” Tas nozīmē, ka likumā 

ietvertais jēdziens “bīstams sabiedrībai” ir ģenerālklauzula, kas ir jāpiepilda ar konkrētu saturu 

un to parasti konkretizē kazuistiskā ceļā. RC ZELDA ieskatā būtu nepieciešams papildus 

visaptverošs pētījums par Latvijas tiesu praksi, piemērojot medicīniska rakstura piespiedu 

līdzekļus un nosakot jēdziena saturu “bīstams sabiedrībai”, ņemot vērā lietas faktiskos 

apstākļus. 

RC ZELDA praksē pēc juridiskās palīdzības vairākkārt ir vērsušās personas, kurām ir piemēroti 

medicīniska rakstura piespiedu līdzekļi (ambulatorā ārstēšanās). Turklāt, ar vairumu no tām 

komunikācija notiek ilgstoši un ir novērots, ka viņas spēj iekļauties sabiedrībā, izpildīt 

solījumus, adekvāti komunicēt, neradot draudus apkārtējiem. Kā vienu no piemēriem var minēt 

V., kurai 2018. gada jūnijā tiesa nolēma turpināt medicīniska rakstura piespiedu līdzekļa 

piemērošanu (ārstēšanos ambulatori), norādot, ka personai nav zudusi sabiedriskā bīstamība. V. 

regulāri apmeklē psihiatru, dzīvo patstāvīgi sociālajā dzīvoklī, maksā rēķinus, darina rokdarbus, 

aktīvi iesaistās sabiedriskajā dzīvē, piedaloties dažādos pasākumos. Rodas jautājums, kādā 

veidā šobrīd V. ir bīstama sabiedrībai un vai šis tiesas lēmums nav pretrunā ar V. 

cilvēktiesībām?  

                                                           
1
 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada [..] lēmums Lieta Nr.[..], SKK-

[D]/2017 (slēgtas lietas statuss). Pieejams: http://www.at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-

arhivs/kriminallietu-departaments/klasifikators-pec-lietu-kategorijam/kriminalprocesa-likums/55nodala-

kriminalprocess-nosakot-mediciniska-rakstura-piespiedu-lidzeklus-592-609pants?lawfilter=1  
2
 Kriminālprocesa likuma 607. pants. Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu atcelšanas vai grozīšanas 

pamats. (1) Ja persona, kurai noteikts medicīniska rakstura piespiedu līdzeklis, izveseļojusies vai tās veselības 

stāvoklis uzlabojies, vai tiek konstatēts, ka šīs personas veselības stāvoklis citādi mainījies tiktāl, ka tā vairs nav 

bīstama sabiedrībai, tās ārstniecības iestādes vadītājs, kurā ārstējas attiecīgā persona, pamatojoties uz ārsta 

speciālista vai ārstu konsilija atzinumu, ierosina tiesai izlemt jautājumu par noteiktā medicīniska rakstura piespiedu 

līdzekļa atcelšanu vai grozīšanu uz mazāk ierobežojošu. 
3
 Krimināllikuma 69. pants. Medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšana personām, kas ir 

nepieskaitāmības stāvoklī.  (1) Tiesa var noteikt šajā likumā paredzētos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus 

personām, kuras izdarījušas šajā likumā paredzētos nodarījumus, būdamas nepieskaitāmības stāvoklī, vai pēc 

nodarījuma izdarīšanas vai sprieduma pasludināšanas saslimušas ar psihisku slimību, kas atņēmusi tām spēju 

saprast savu darbību vai to vadīt, ja šīs personas pēc izdarītā nodarījuma rakstura un sava psihiskā stāvokļa dēļ ir 

bīstamas sabiedrībai. (2) Piespiedu ārstēšanu un ārstniecības iestādes tipu nosaka tiesa atkarībā no tā, ar kādu 

psihisku slimību attiecīgā persona ir saslimusi un kāds ir šīs personas nodarījuma raksturs. Nosakot ārstēšanu 

psihiatriskajā slimnīcā (nodaļā), tās tipu izraugās ārstniecības iestāde. 

 

http://www.at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/kriminallietu-departaments/klasifikators-pec-lietu-kategorijam/kriminalprocesa-likums/55nodala-kriminalprocess-nosakot-mediciniska-rakstura-piespiedu-lidzeklus-592-609pants?lawfilter=1
http://www.at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/kriminallietu-departaments/klasifikators-pec-lietu-kategorijam/kriminalprocesa-likums/55nodala-kriminalprocess-nosakot-mediciniska-rakstura-piespiedu-lidzeklus-592-609pants?lawfilter=1
http://www.at.gov.lv/lv/judikatura/judikaturas-nolemumu-arhivs/kriminallietu-departaments/klasifikators-pec-lietu-kategorijam/kriminalprocesa-likums/55nodala-kriminalprocess-nosakot-mediciniska-rakstura-piespiedu-lidzeklus-592-609pants?lawfilter=1
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Turklāt 2018. gada augustā, ap plkst.7:00 no rīta V. dzīvoklī ieradās vairāki policijas darbinieki 

un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde un nogādāja viņu VSIA Rīgas psihiatrijas un 

narkoloģijas centrā, atsaucoties uz to, ka viņa it kā nepilda tiesas lēmumu. Pēc pārrunām ar 

psihiatru V. tajā pašā dienā palaista uz mājām. Likuma “Par policiju” 11. panta 3. punktā 

noteikts, ka policijas darbiniekam savas kompetences ietvaros ir pienākums palīdzēt 

ārstniecības personām to personu piespiedu atvešanā apsekošanai vai ārstēšanai, kas ir sociāli 

bīstami psihiski slimas. No šīs normas un tiesas lēmuma izriet, ka policijas darbiniekiem bija 

šādas tiesības, taču, cik samērīgi tas ir ar V. tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību? 

Rīcībspējas ierobežošanas process 

Bērnam ar garīga rakstura traucējumiem, kuram noteikta ļoti smaga invaliditāte pēc pilngadības 

sasniegšanas rodas apgrūtinoša situācija, jo vecāki, kas līdz viņa pilngadībai varēja viņu 

pārstāvēt kā dabiskie aizbildņi, vairs nav tiesīgi rīkoties viņa vārdā, jo nav tāda pilnvarojuma. 

Lai to noformētu, jāvēršas ar pieteikumu tiesā par rīcībspējas ierobežošanu nu jau 

pilngadīgajam bērnam, un pēc tam – bāriņtiesā, lai kādu no vecākiem (vai jebkuru citu 

tuvinieku, kas rīkosies vislabākajās aizgādnībā esošās personas interesēs) ieceltu par aizgādni. 

Atkarībā no tiesas noslogotības, civillieta par rīcībspējas ierobežošanu tiek izskatīta vidēji 3-6 

mēnešu laikā. Turklāt, pēc sprieduma stāšanās spēkā ir nepieciešams papildu laiks, lai bāriņtiesa 

izskatītu administratīvo lietu par aizgādņa iecelšanu personai, kurai tika ierobežota rīcībspēja. 

Tas nozīmē, ka tikai pēc tam aizgādnim ir iespēja atvērt bankas kontu uz aizgādnībā esošās 

personas vārda vai vērsties Sociālajā dienestā pēc palīdzības un saņemt cita veida 

atvieglojumus. Protams, tiesa var lemt arī par pagaidu aizgādnības nodibināšanu, taču vienalga, 

tas nenotiek nekavējoties. Diemžēl tikmēr ģimenei tas nozīmē ierobežotus naudas līdzekļus jau 

tā pieticīgajā ģimenes budžetā. 

Nodarbinātība 

LR Labklājības ministrijas Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk – SIVA) īsteno ESF 

projektu “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā un 

sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/15/I/001. SIVA ir veikusi pētījumu “Darba pieprasījuma izpēte un darba 

tirgus vajadzībām nepieciešamo profesiju un prasmju noteikšana personām ar smagu invaliditāti 

un garīga rakstura traucējumiem”
4
, kurā identificētas profesijas, kuras darba devējs būtu gatavs 

deleģēt cilvēkiem ar invaliditāti – datu ievades operators, palīgstrādnieks, sētnieks, grāmatveža 

palīgs, lietvedis – uzskaitvedis un datorsistēmu tehniķis. Prasmes, kas būtu nepieciešamas 

cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem integrācijai nodarbinātībā – preču izvietošana 

tirdzniecības zālē, preču komplektēšana, ratiņu stumšana lielveikalā, kafijas sagatavošana, 

dārzeņu mizošana, preču kraušana noliktavā, preču marķēšana, etiķešu līmēšana, trauku 

mazgāšana, veļas gludināšana, locīšana un šķirošana, dokumentu kopēšana, dežurēšana, šūšana, 

koka apstrāde, adīšana, sveču liešana, klūdziņu pīšana, iesaiņošana, garderobista pienākumu 

veikšana, kā arī dažādi uzkopšanas darbi. 

Neraugoties uz pētījumā iegūto informāciju par personu ar garīga rakstura traucējumiem samērā 

plašajām iespējām iekļauties konkrētās darba tirgus jomās, ļoti maz personām ar garīga rakstura 

                                                           
4
  SIVA pētījums “Darba pieprasījuma izpēte un darba tirgus vajadzībām nepieciešamo profesiju un prasmju 

noteikšana personām ar smagu invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem” https://www.siva.gov.lv/esf-2014-

2020-esfGRT.html 30.09.2016. 

https://www.siva.gov.lv/esf-2014-2020-esfGRT.html
https://www.siva.gov.lv/esf-2014-2020-esfGRT.html
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traucējumiem izdodas noslēgt darba līgumus. Pat ja viņi tiek uzaicināti uz darba interviju, tad 

darba devēji visbiežāk nav gatavi nodarbināt šo mērķa grupu. 

 

Aizgādņa ierobežojums izmantot E-veselības sistēmu 

Lai gan šis ir bijis tikai viens gadījums, kad pie RC ZELDA pēc palīdzības situācijas risināšanā 

vērsās L., kura ir aizgādne savai meitai un kura saskārās ar nepilnībām vienotās veselības 

nozares elektroniskās informācijas sistēmā (turpmāk - Veselības informācijas sistēma), šis 

kāzuss atspoguļo problēmu plašākā apjomā.  

Problēmsituācija. Portālā e-veselība.gov.lv L. meita nevar iekļūt, jo viņai nav iespēju ne iegūt 

ID karti, ne arī atvērt kontu bankā un pieslēgt internetbanku, kas arī būtu nelietderīgi, jo viņa 

pat vismazākajā mērā nespēj realizēt savas tiesības. Savukārt L. kā aizgādnei nav paredzēta 

iespēja autorizēties meitas vietnē. Līdz ar to nevienam nav iespējams (arī ģimenes ārsts to 

nevar izdarīt) norādīt deleģējumu kādam izņemt viņas medikamentus vai sekot līdzi ar viņas 

veselību saistītajiem mediķu norīkojumiem. Pēc L. vairākkārtēja lūguma Veselības ministrijas 

Nacionālais veselības dienests (turpmāk – NVD) ir reģistrējis L. deleģējumu viņas meitas E-

veselības portālā. Diemžēl NVD informēja, ka L. lūgums skatīts kā individuāls gadījums, un 

pagaidām nav plānots automatizēt piekļuvi aizgādājamo E-veselības portālam. NVD aicināja, 

katru aizgādni vērsties ar iesniegumu.  

Saskaņā ar 11.03.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.134 “Noteikumi par vienoto veselības 

nozares elektronisko informācijas sistēmu” 2. punktu Veselības informācijas sistēmas pārzinis 

ir NVD. 

Attiecīgajā gadījumā rodas absurda situācija, ka aizgādnībā esošajai personai nav iespējams 

īstenot savas tiesības - saņemt viņai izrakstītos medikamentus, jo viņa pati veselības stāvokļa 

dēļ nespēj izdarīt pirkumus, kā arī nespēj E-veselībā veikt deleģējumu. No vienas puses, 

juridiski ir veiktas attiecīgas darbības, lai aizsargātu šīs personas intereses - viņai ir iecelts 

aizgādnis, taču, no otras puses – nepilnīgi izstrādātas sistēmas dēļ aizgādnis nespēj aizstāvēt 

aizgādnībā esošās personas intereses. Lai gan konkrētajā gadījumā, ir rasts individuāls 

risinājums, konstatētā problēma nav novērsta, un tas var radīt būtiskus appūtinājumus daudzu 

aizgādņu ikdienā. Bieži vien aizgādnībā esošajām personām ir tik smags veselības stāvoklis, ka 

viņas nerunā (nav attīstīta valoda un nespēj paust savu gribu) un nespēj fiziski pārvietoties. Tas 

nozīmē, ka visas ikdienas rūpes un nepārtrauktu uzraudzību par šo personu uzņemas tuvākais 

ģimenes loceklis (visbiežāk māte rūpējas par savu pilngadīgo bērnu ar garīga rakstura 

traucējumiem, pilngadīgā meita rūpējas par māti ar garīga rakstura traucējumiem), kas parasti ir 

arī vienīgais ģimenes loceklis. RC ZELDA juridisko konsultāciju laikā iegūtā informācija 

liecina, ka ģimenēs, kurās ir cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem, un kuram nepieciešama 

īpaša kopšana un uzraudzība, ir laika un materiālo resursu trūkums. Katra reize, kad ir 

nepieciešams kārtot kādas formalitātes valsts vai pašvaldību iestādēs, ir saistīta ar būtiskiem 

sarežģījumiem ikdienas rutīnu organizēšanā, jo nevar atstāt šādu personu bez uzraudzības un ne 

vienmēr ir iespējams pārvietoties kopā ar viņu.  

Secinājumi 

Apkopojot iepriekš minēto, RC ZELDA ieskatā, nepieciešams:  

1) veikt nebanku sektora kreditētāju darbības pastiprinātu uzraudzību, lai izvairītos no 

patvaļīgas un krāpnieciskas darbības, kā arī ierobežot reklāmas izvietošanu; 

http://e-veselība.gov.lv/
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2) veikt tiesu spriedumu analīzi lietās par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu 

piemērošanu; 

3) rast alternatīvu risinājumu, kā bērnam ar garīga rakstura traucējumiem un ļoti smagu 

invaliditāti pēc pilngadības sasniegšanas turpināt saņemt viņam pienākošos sociālos 

pabalstus, kamēr tiek iecelts aizgādnis. informēt un izglītot potenciālos darba devējus 

(SIVA pētījumā norādītajās jomās) par komunikāciju ar cilvēkiem ar garīga rakstura 

traucējumiem un viņu stiprajām pusēm; 

4) novērst nepilnības Veselības informācijas sistēmā; 

5) veikt psihiatrisko slimnīcu monitoringu; 

6) ieviest pakalpojuma maksas un komisijas maksas ieturējumu par zvērināta tiesu 

izpildītāju rīkojumu pieņemšanu izpildei ierobežojumus kalendārā mēneša ietvaros. 

 


