
    
    
Darba grupas „Par valsts atbalstu krīzes grūtniecības gadījumos, aizsargājot 
nedzimuša bērna tiesības uz dzīvību” sēde 17.07.2012  
 
Sēdes sākums:  14:00 
Sēdes beigas:   15.30 
Sēde notiek:   Jēkaba ielā 16, Kamīnzāle, 221.telpa 
Sēdē piedalās:  
 
Demogrāfijas lietu apakškomisijas 
 priekšsēdētājs -     I.Parādnieks 
Saeimas deputāte -     I.Bite 
Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes 
 politikas departamenta direktore -   L.Liepiņa 
Veselības ministrijas parlamentārā 
sekretāre -      I.Cipule 
LU Krimināltiesību katedras profesore -  V.Liholaja 
Zvērinātu advokātu kolēģija –   P.Janule 
Eiropas veselības aprūpes tiesību asociācija – S.Olsena 
Māmiņu klubs –     S.Salaka 
Latvijas Ordeņu brālība -    J.Rožkalns 
Sorosa fonds Latvija -    A.Karlsberga 
Ģimenes ekoloģijas institūts -   R.Linde 
Sabiedrības veselības speciāliste -   D.Heiberga 
Biedrība „Papardes zieds”  -    I. Ķelle   
RCS Marta -     G.Tentere 
Krīzes grūtniecības centrs -    J.Briede-Jureviča 
kustība „Par dzīvību” -    D.Lakotko 
Asociācija Ģimene -    I.Bremze, G.Irbe 
Biedrība „Es gribu dzīvot” -    D.Zvaigznīte 
Providus -      D.Āboltiņš 
fonds „Moral Revolution” -    N.Magazeina 
Latvijas Ginekologu un dzemdību  
speciālistu asociācijas prezidente -   D.Matule  
Eiropas Dzimumu līdztiesības -                      D.Kavasa 
institūta ekspertu padomes 
pārstāve no Latvijas      
 
 
Demogrāfijas lietu apakškomisijas priekšsēdētājs  I.Parādnieks pirms darba grupas 
sēdes izsūtīja šādu darba grupas darba plānu: 
 
Demogrāfijas lietu apakškomisijas darba grupa „Par valsts atbalsta programmu 
krīzes grūtniecības gadījumos, aizsargājot nedzimuša bērna tiesības uz dzīvību” 
 
Mērķis: Nodrošināt iespēju sievietēm izdarīt pārdomātu izvēli krīzes grūtniecības 
gadījumā un aizsargāt nedzimuša bērna dzīvību /likumdošana, normatīvie akti, 
priekšraksti, programmas/ 
Piedāvāju strukturēt darbu trīs daļās, ar atsevišķu tēmas izskatīšanu katrā sēdē: 
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1.Konsultatīvs atbalsts sievietēm, kas apsver iespēju pārtraukt grūtniecību –  
1) iespējamie priekšlikumi un risinājumi /metodes, pārdomu laiks, speciālistu 

konsultācijas, ginekologu pienākumi un uzdevumi, anketas/ 
2) nostiprināšana likumos – tehniskā puse 

2. Iespējamās valsts programmas, kas sniegtu atbalstu sievietēm, lai izvēlētos par labu 
bērniņa laišanai pasaulē. /Audžuģimenes, darba devēju darba nodrošinājums, 
vienreizējs finansiāls pabalsts, pašvaldību iesaiste/ 
3. Nedzimuša bērna tiesību uz dzīvību un attīstības aizsardzību atspoguļošana likumos 
 
Piebilde: Kā atsevišķa tēma ir izglītošana – Ģimenes/Veselības mācība skolās un citi 
pasākumi, kas nodrošinātu risināt cēloņus. Tā ir visiem tik pašsaprotama un obligāta 
nepieciešamība, ka sākotnēji piedāvāju šo tēmu atstāt ārpus darba grupas robežām, 
iespējams tikai ieskicējot kādas īpašas idejas vai priekšlikumus, taču neizvēršot 
plašāku diskusiju. Tas mūsu darbu padarīs koncentrētāku un konstruktīvāku. 
Darba grupā kopumā šobrīd pieteikušies 26 cilvēki – 3 Saeimas deputāti, 17 NVO 
pārstāvji un 6 pieaicinātie eksperti. Lielais dalībnieku skaits prasa striktu disciplīnu, 
lai varētu nodrošināt labu rezultātu.  

Ņemot vērā minēto, biju lūdzis Jūs, līdz 17. jūlija plkst. 10.00 iesūtīt divas 
tēzes/priekšlikumus par darba grupā izskatāmajiem jautājumiem. 
Piedāvāju izteikt priekšlikumus arī pamatuzstādījumam – sasniedzamie rezultatīvie 
rādītāji, realizējot kompleksu programmu. Piem.: Sasniedzamais rezultāts: Abortu 
skaita samazināšana trīs gadu laikā līdz vidējam rādītājam Rietumeiropā. 
 
 Tika saņemti šādi priekšlikumi, kas iesūtīti līdz 17. jūlija plkst.10.00: 

 
Dr.iur, profesore, LU Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras vadītāja 

Valentijas Liholaja; priekšlikumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumam: 
 
Spēkā esošā redakcija:  
1.pants. Likuma mērķis  
Šā likuma mērķis ir noteikt tiesiskās attiecības seksuālās un reproduktīvās veselības 

jomā, lai aizsargātu nedzimušu dzīvību un jebkuras personas seksuālo un reproduktīvo 
veselību. 

Iespējamās panta redakcijas: 
1.varinats: "Šā likuma mērķis ir noteikt tiesiskās attiecības seksuālās un 

reproduktīvās veselības jomā, lai aizsargātu nedzimušu dzīvību no ieņemšanas brīža un 
nodrošinātu tās attīstības aizsardzību, kā arī jebkuras personas seksuālo un reproduktīvo 
veselību." 

2. variants: vārdus "nodrošinātu tās attīstības aizsardzību" aizstāt ar vārdiem 
"nodrošinātu embrija un augļa attīstības aizsardzību", kas iespējams būtu precīzāk. 

3. variants: "Šā likuma mērķis ir noteikt tiesiskās attiecības seksuālās un 
reproduktīvās veselības jomā, lai aizsargātu jebkuras personas seksuālo un reproduktīvo 
veselību, kā arī aizsargātu nedzimušu dzīvību no ieņemšanas brīža no jebkādiem 
prettiesiskiem apdraudējumiem un nodrošinātu embrija un augļa attīstības aizsardzību." 

"Grūtniecības pārtraukšana pieļaujama tikai šā likuma 25. - 27.pantā noteiktajos 
gadījumos un kārtībā." (Pie visām trim redakcijām) 
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Zv.advokāte, LU Juridiskās fakultātes doktorante Petra Janule 
 
1. Tur kur eksistē cilvēka dzīvība, tur ir runa par cilvēka pašcieņu un nav 

svarīgi, vai pats dzīvības nesējs to apzinās. Zinātniski pierādīts, ka grūtniecības 
pārtraukšana jebkurā, arī tās agrīnajā stadijā, ir vēršanās pret dzīvu būtni, vardarbīga tās 
iznīcināšana, līdz ar to, par galvenajiem embrija pašcieņas apdraudētājiem būtu jāuzskata 
paši vecāki. Bērnu tiesību deklarācijas preambulā norādīts, ka bērnam viņa fiziskā un 
garīgā brieduma trūkuma dēļ, ir nepieciešama īpaša aizsardzība un gādība kā pirms, tā arī 
pēc dzimšanas. Jau no sava ieņemšanas brīža cilvēks ir individualitāte, būtiski atšķirīgs no 
abiem saviem vecākiem, tāpēc svarīgi jau no ieņemšanas brīža līdz pat cilvēka dabīgajai 
nāvei atzīt cilvēka kā personas tiesības. Ņemot vērā minēto, likumdošanā būtu jānosaka 
augļa/embrija tiesiskais statuss un dzīvības aizsardzība no ieņemšanas brīža. 

2. Seksuālās un reproduktīvās veselības likuma 25.panta pirmā daļa nosaka, ka 
grūtniecību var pārtraukt līdz 12. grūtniecības nedēļai. Tai pat laikā, ņemot vērā zinātnisko 
progresu, būtu jāsamazina grūtniecības pārtraukšana līdz 8.nedēļām (ir izveidojušies visi 
iekšējie orgāni, ir sirdsdarbība, ķermeņa temperatūra; bērna kustības dzemdību procesa 
gaitā liecina par to, ka dzīvība bērnā jau eksistē), jo šajā laika posmā jāuzskata, ka bērna 
tiesības kļūst prioritārākas par vecāku tiesībām. 

3. Vairāk informācijas plašsaziņas līdzekļos, īpaši skolās nepieciešamas 
atsevišķas stundas par seksuālo veselību un kā izsargāties no nevēlamas grūtniecības. 

 
 
J. Čakstes demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības biedrības pārstāve Eva Lūse 

un Latvijas Ordeņu brālības valdes priekšsēdētājs Jānis Rožkalns: 
 
Spēkā esošā redakcija:  
25. pants. Grūtniecības pārtraukšana pēc sievietes vēlēšanās  
(3) Grūtniecības pārtraukšanu ginekologs (dzemdību speciālists) drīkst veikt 

ārstniecības iestādes stacionārā nodaļā ne agrāk kā 72 stundas pēc grūtniecības 
pārtraukšanas norīkojuma izsniegšanas, pirms tam atkārtoti informējot sievieti par 
grūtniecības pārtraukšanas gadījumā iespējamiem sarežģījumiem. 

1. Izteikt likuma 25. panta trešo daļu sekojošā redakcijā: 
25. pants Grūtniecības pārtraukšana pēc sievietes vēlēšanās 
(3) Grūtniecības pārtraukšanu ginekologs (dzemdību speciālists) drīkst veikt 

ārstniecības iestādes stacionārā nodaļā ne agrāk kā 72 stundas pēc grūtniecības 
pārtraukšanas norīkojuma izsniegšanas, ja pirms tam veikta augļa ultrasonogrāfija vai 
sieviete ir noklausījusies sava bērna sirdspukstus doplerogrāfā un ir atkārtoti informēta par 
embrija/augļa attīstību un grūtniecības pārtraukšanas gadījumā iespējamiem 
sarežģījumiem. 

2. Likuma 25. pantā paredzēt, ka pirms aborta veikšanas ir jāsaņem rakstisks 
iesniegums, kuru paraksta abi vecāki( ja ir reģistrēta laulība) vai grūtniece (ja nav reģistrēta 
laulība). Iesniegumā jābūt motivācijai veikt abortu, kā arī apliecinājumam, ka pirms aborta 
veikšanas ir bijusi konsultācija (abiem vecākiem, ja ir reģistrētā laulība) un veikta 
nedzimušā bērna ultrasonogrāfija (abu vecāku klātbūtnē, ja ir reģistrēta laulība) un/vai 
noklausīti bērna sirdspuksti doplerogrāfā. 

 
Biedrības „Es gribu dzīvot” vadītāja Daigas Zvaigznīte: 
Iesakām veikt aptauju par ģimenēm, kuras gatavas uzņemt savās mājās līdz 

dzemdībām nepilngadīgas vai vientuļas un trūcīgas grūtnieces, kas minēto iemeslu dēļ grib 
pārtraukt grūtniecību, un veidot šādu audžuģimeņu sarakstu, kas nonāk ginekologiem, kuri 
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 konsultē grūtnieces. 
Iesakām ģimenes, kuras uzņemas grūtnieču aprūpi, atbalstīt finansiāli kā audžuģimenes ar 
attiecīgo atlīdzību, uzturlīdzekļiem utt. Gadījumā, ja māte nav gatava audzināt bērnu, viņš aiziet 
uz adopciju, šodien Latvijas  ģimenes stāv rindā uz zīdaiņiem. 
 

 
Asociācijas „Ģimene” un Biedrības „Krīzes grūtniecības centrs”   

ieteikumi abortu prevencijai: 
Nepieciešama vispārēja valstiski izstrādāta abortu prevencijas programma ar mērķi 
uzlabot sabiedrības reproduktīvo veselību, dzimstības rādītājus, mazināt neauglīgo 
ģimeņu skaitu, kā arī veicināt sabiedrības vērtību maiņu, izrādot cieņu jau nedzimuša 
cilvēka dzīvībai: 

 Tā  kā abortu negatīvās sekas ietekmē gan atsevišķus indivīdus, gan sabiedrību 
kopumā, aicinām politiķus, atbildīgo ministriju un institūciju pārstāvjus 
nekavējoši uzsākt prevencijas programmas izstrādi; 

 Noteikt kā obligāti nepieciešamu un nodrošināt atbalsta struktūru pirms 
grūtniecības pārtraukšanas, piesaistot palīdzošās organizācijas, speciālistus 
sieviešu/pāru konsultēšanā; 

 Veikt adopcijas procesa vienkāršošanu, lai jaundzimušo nodotu citai ģimenei 
gadījumā, ja pašam nav iespēju bērnu uzaudzināt; 

 Neauglības gadījumā nodrošināt valsts atmaksātu ārstēšanu pirmām kārtām 
dabīgām metodēm un tikai tām ģimenēm, kas atrodas laulībā;  

 Izstrādāt un ieviest praksē bērnu, pusaudžu un jauniešu vērtīborientējošu 
izglītošanas programmu, kas balstīta uz dzīves prasmju, vērtību un atbildību 
nesošas uzvedības mācīšanu; 

 Valstiski izvirzīt kā prioritāti ģimeni (laulība starp vīrieti un sievieti) un veikt 
ģimenes institūta popularizēšanu, kas vienlaicīgi ir kā aizsargfaktors negatīvu 
sociālu problēmu novēršanai, drošības balsts pāru (starp vīrieti un sievieti) 
attiecībās, bērnu audzināšanai un drošībai;  

 Valstiski noteikt ģimeni kā vērtību, kas ir sabiedrības sociālā un 
ekonomiskā pamatvienība.  

 
Priekšlikumi likumdošanas grozījumiem: 

Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā noteikt:  
(6. pants) 

• 2. punkts. aiz vārda „PERSONAS” iekavās ielikt vārdu „VECĀKU” 
pienākums.... 

• Nedzimušam bērnam ir savas tiesības uz dzīvību. 
 
(25. pants)  

• Obligātu konsultāciju apmeklējumu pirms grūtniecības pārtraukšanas; 
• Konsultācijas notiek valsts atzītos konsultāciju punktos; 
• Norīkojums grūtniecības pārtraukšanai tiek izsniegts tikai pēc konsultāciju 

punkta apmeklējuma (tiek izsniegta izziņa par apmeklējumu) 
• Konsultācijas nedrīkst sniegt tāds ginekoloģijas speciālists, kurš pats veic 

abortu 
 

Tie saņemti D. Kavasas (Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta ekspertu padomes un 
Pekīnas rādītāju darba grupas pārstāve no Latvijas) ieteikumi 17. jūlija 
apakškomisijas darba grupas sēdes darba kārtībai – skat. pielikumu Nr.1. 
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Sēdē izskanēja šādi priekšlikumi: 
 
1. S.Olsenas priekšlikums definēt jēdzienu „nedzimis bērns”, jo lieto gan 

„embrijs”, „auglis” – Eiropā nepastāv vienots viedoklis un Latvijā šie termini 
nav definēti. Jēdziens „bērns” ir no dzimšanas. Nepieciešams definēt, kas ir 
„krīzes grūtniecība”. Tiesiskā vide ir sakārtota, likumus mainīt nav 
nepieciešams, nepieciešama valsts programmas, konkrētu darbību izstrāde. 
Ginekologu konsultāciju ilgums ir salīdzinoši īss, tāpēc to nepieciešams 
pagarināt, nosakot minimālo sievietes konsultēšanas laiku, kurā ginekologam 
būtu pietiekams laiks pacientes informēšanai, savukārt ģimenes konsultācijas 
laikam salīdzinājumā ar viena sievietes konsultācijas laiku būtu jābūt garākam.  

2. V.Liholaja – embrijs un auglis aptver nedzimuša bērna definīciju, tas ir 
potenciālais bērns. Strikts iedalījums nepastāv un šobrīd legāli nav nodefinēts, 
Priekšlikums definēt – embrijs, auglis – dzīvotspējīgs auglis. Medicīnā un 
embrioloģijā tas jau ir nosprausts. 

3. S. Salakas priekšlikums definēt, kas varētu pienākties krīzes grūtniecībā 
nonākušām sievietēm, kāds ir krīzes grūtniecības atbalsts. 

4. N. Magazeinas priekšlikums – vecākiem, tostarp, tēvam, paaugstinot tēva 
atbildību, pirms lēmuma pieņemšanas ir pienākums konsultēties ar 
organizācijām, kas sniedz krīzes grūtniecības atbalstu, konsultatīvais atbalsts, 
tostarp, informācijas sniegšana. Informēšanas pienākums ir jādeleģē 
nevalstiskajām organizācijām, kam ir pieredze šajā jautājumā, kas ar to 
nodarbojās, nevis pašiem ārstiem – ginekologiem. Ir jādefinē zinātniski atzītas 
vadlīnijas un jānosaka, kādai ir jābūt šai te pamatinformācijai, kuru sievietei 
un vīrietim būtu jāsaņem.  

5. A. Šulcs – priekšlikums organizēt ginekologu apmācības medicīnas 
augstskolās; supervīzijas ginekologiem. 

 
Diskusiju rezultātā darba grupas dalībnieki vienojās: 
 

1) jāprecizē darba grupas mērķa formulējums; 
 
2) nepieciešams formulēt/definēt, kas ir nedzimis bērns (topošais cilvēks; auglis; 
embrijs); 
 
3) nepieciešams formulēt/definēt, kas ir "krīzes grūtniecība", kāds ir „krīzes 
grūtniecības” atbalsts; 
 
4) noteikt, kādām jābūt valsts atbalsta programmām (kompleksu pasākumu kopumam) 
un kādā veidā tiek sniegts konsultatīvais atbalsts sievietēm; 
 
4) apkopot darba grupas dalībnieku priekšlikumus. 
 
 

 
 

 
 
 


