
Darba grupas dalībnieku priekšlikumi/tēzes 
 
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) 
 
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  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. 
 


