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Tulkojums no vācu valodas 

 

GRŪTNIECĪBAS KONFLIKTU NOVĒRŠANAS UN PĀRVALDĪBAS LIKUMS 

(Grūtniecības konfliktu likums- SchKG) 

SchKG 

Pieņemts: 27.07.1992 

Pilns citāts: 

27. 1992. gada 27. jūlijā pieņemtais ("Grūtniecības konfliktu likums" BGBl. I lpp. 

1398), pēdējie grozījumi no 2011. gada 22. decembra: 3. paragrāfa 2. punkts (BGBl. I 

lpp. 2975) 

Uz: pēdējie grozījumi no 2011. gada 22. decembra: 3. paragrāfa 2 pants (BGBl. I lpp. 

2975) 

Zemsvītras paskaidrojums (+++ Teksta atsauksme no: 5.8.1992 +++) 

Nosaukums t: IdF d. par. 1 Nr. 1 G v. 21.8.1995 I 1050 m Wv 1.10.1995 

Likuma 3. paragrāfa 2. pantā izdarītie grozījumi pieņemti 27.07.1992. I 1398 

(SchwFamHiG) ar Bundestāga Augšpalātas piekrišanu un saskaņā ar šī likuma 17. 

paragrāfu stājušies spēkā no 5.8.1992. 

 

1 daļa 

Izglītošana, izsargāšanās, ģimenes plānošana un konsultēšana 

1 § Izglītošana 

1) Lai veicinātu sabiedrības izglītošanu veselības jomā, VFR Sabiedrības veselības 

izglītošanas un veselības mācības centrs /Die für gesundheitliche Aufklärung 

und Gesundheitserziehung zuständige Bundeszentrale/, sadarbībā ar pavalstīm 

un ģimenes konsultāciju iestāžu pārstāvjiem veselības profilakses pasākumu 

veikšanas, kā arī grūtniecības konfliktu novēršanas un risināšanas nolūkā 

izstrādā dažādām vecumu un personu grupām piemērotas seksuālās izglītības 

koncepcijas. 

(1a) Saskaņā ar 1. paragrāfu VFR Sabiedrības veselības izglītošanas centrs izstrādā 

informācijas materiālus par kopdzīvi ar fiziski vai garīgi atpalikušu bērnu un par to 

cilvēku dzīvi, kuriem ir fiziskie vai garīgie traucējumi. Informācijas materiālos ir 

dotas norādes par juridiskajām tiesībām saņemt psihosociālu konsultāciju saskaņā ar 

2§, kā arī pašpalīdzības grupu, konsultatīvo iestāžu, invalīdu apvienību, bērnu –
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invalīdu vecāku apvienību adreses. Ārsts vai ārste informē grūtnieci konsultācijas 

ietvaros saskaņā ar 2§ 1. pantu. 

2) VFR Sabiedrības veselības izglītošanas centrs 1. punktā minētajos nolūkos 

izplata vienotas formas izglītojošus materiālus visā valstī, kuros izsmeļoši 

aprakstītas izsargāšanās metodes un izsargāšanās līdzekļi 

3) Izglītojošos materiālus kā mācību vai informatīvos materiālus bez atlīdzības 

izsniedz privātpersonām, vispārizglītojošām un profesionālās izglītības 

iestādēm, konsultatīvajām iestādēm, ārstēm un ārstiem, medicīniskajām 

iestādēm, kurās veic prenatālo diagnostiku, ģenētiķiem un ģenētiķēm, kā arī 

jaunatnes un izglītības iestādēm pēc pieprasījuma. 

 

2 § Konsultēšana 

1) Ikviena sieviete un vīrietis 1§ 1. pantā minētajos nolūkos saskaņā ar savu 

vēlēšanos – arī anonīmā kārtā – ir tiesīgi attiecīgajās konsultāciju iestādēs 

saņemt informāciju un konsultācijas seksuālās izglītības, izsargāšanās un 

ģimenes plānošanas jautājumos, kā arī jautājumos, kas tieši vai netieši attiecas 

uz grūtniecību. 

2) Informācijas saņemšanas tiesības attiecas uz: 

1. seksuālo izglītību, izsargāšanos un ģimenes plānošanu, 

2. esošajiem ģimenes atbalsta pasākumiem un palīdzību ģimenēm un 

bērniem, ieskaitot īpašās tiesības darba jautājumos, 

3.  profilaktisko izmeklēšanu grūtniecības gadījumā un dzemdību 

izmaksām, 

4. sociālo un ekonomisko palīdzību grūtniecēm, sevišķi finansiālās 

palīdzības pasākumiem, kā arī atbalstu dzīvokļa, darba, izglītības vietas 

nodrošināšanā vai to saglabāšanā,  

5.  palīdzības iespējām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm, 

kas ir pieejamas pirms un pēc fiziski, garīgi vai psihiski atpalikuša bērna 

piedzimšanas, 

6. grūtniecības pārtraukšanas metodēm, šādas pārtraukšanas 

psiholoģiskajām un fiziskajām sekām un ar tām saistītajiem riskiem, 

7. uz grūtniecības pamata radušos psihosociālo konfliktu risināšanu, 

8. adopcijas tiesiskajiem un psiholoģiskajiem aspektiem. 
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Grūtniecei pienākas atbalsts, viņai izmantojot savas tiesības gan dzīvokļa, gan bērna 

aprūpes nodrošināšanā un izglītības turpināšanā. Pēc grūtnieces vēlēšanās konsultācijā 

iesaistāmas trešās personas 

3) Konsultācijas saņemšanas tiesības attiecas arī uz papildus aprūpi pēc 

grūtniecības pārtraukšanas vai bērna piedzimšanas. 

 

2a § Izglītošana un konsultēšana sevišķos gadījumos. 

1) Ja prenatālās izmeklēšanas laikā veiktie pasākumi sagādā pamatotus iemeslus 

aizdomām par bērna fiziskās vai garīgās veselības apdraudējumu, ārstei vai 

ārstam, kurš paziņo grūtniecei diagnozi, ir pienākums sniegt konsultāciju par 

medicīniskajiem un psihosociālajiem aspektiem, kas izriet no apskates 

rezultātiem, iesaistot ārstus, kuriem ir pieredze darbā ar jau piedzimušu bērnu 

veselības traucējumiem. Konsultācija norisinās saprotamā un atklātā veidā. Tajā 

izsmeļoši iztirzā iespējamos medicīniskos, psiholoģiskos un sociālos aspektus, 

kā arī atbalsta iespējas psiholoģiskās un fiziskās slodzes gadījumā. Ārstes vai 

ārsta pienākums ir informēt grūtnieci par viņas tiesībām uz detalizētu papildus 

konsultāciju saskaņā ar 2§ un ar grūtnieces piekrišanu nodrošināt viņai 

kontaktēšanās iespējas ar konsultāciju iestādēm saskaņā ar 3§. 

2) Ārste vai ārsts, kurš pēc Krimināllikuma/Strafgesetzbuch/ 218§ 1. panta dod 

rakstisku slēdzienu par apstākļiem Krimināllikuma 218a§ 2. panta nozīmē, 

pirms šī slēdziena noformēšanas saskaņā ar Krimināllikuma 218b§ 2. pantu 

informē grūtnieci par grūtniecības pārtraukšanas psiholoģiskajām un fiziskajām 

sekām, viņas tiesībām uz detalizētu papildus konsultāciju, un ar grūtnieces 

piekrišanu nodrošina viņai kontaktēšanās iespējas ar konsultāciju iestādēm 

saskaņā ar 3§, ja tas jau nav noticis, pamatojoties uz 1.punktu. Rakstisku 

slēdzienu nedrīkst dot agrāk kā pēc trīs dienām pēc diagnozes paziņošanas 

saskaņā ar 1. panta 1. punktu vai pēc konsultācijas saskaņā ar 1. punktu. Šis 

noteikums nav spēkā, ja grūtniecība jāpārtrauc, lai novērstu nopietnas briesmas, 

kas apdraud grūtnieces veselību vai dzīvību. 

3) Ārste vai ārsts, kurš dod rakstisku slēdzienu par indikācijām, sastādot rakstisko 

slēdzienu, saņem no grūtnieces rakstisku apliecinājumu par notikušo 

konsultāciju un informēšanu saskaņā ar 1. un 2. punktu vai arī apstiprinājumu 

par atteikšanos no tās, bet ne ātrāk kā pirms pārdomu laika noslēguma saskaņā 

ar 2. panta 2. punktu. 
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3 § Konsultāciju iestādes 

 

Pavalstis nodrošina pietiekošu konsultāciju iestāžu piedāvājumu dzīvesvietas tuvumā, 

konsultāciju sniegšanai saskaņā ar 2§. Tiek atbalstītas arī brīvprātīgo pārziņā esošas 

konsultāciju iestādes. Konsultējamajiem jānodrošina izvēles iespēja starp konsultāciju 

iestādēm ar dažādu pasaules uzskatu ievirzi. 

 

4 § Oficiālais atbalsts konsultāciju iestādēm. 

1)  Pavalstis nodrošina, lai konsultāciju iestādes uz katriem 4000 iedzīvotājiem 

saskaņā ar 3§ un 8§ nodarbinātu vismaz vienu pilna darba laika konsultantu vai 

attiecīgu skaitu nepilna darba laika konsultantu. No šī noteikuma pieļaujamas 

atkāpes vienīgi gadījumos, kad konsultāciju iestādes ar paredzēto darbinieku 

skaitu ilgstoši nevar nodrošināt savu funkciju pienācīgu izpildi. Jāņem vērā 

grūtnieces iespējas apmeklēt konsultāciju iestādi pieejamā attālumā no viņas 

dzīvesvietas. 

2) Lai nodrošinātu informāciju par vietējā mikrorajonā pieejamajiem 

pakalpojumiem un vispusīgu konsultāciju darbu, konsultāciju iestādes darbojas 

tīmekļos saskaņā ar Likuma par sadarbību un informāciju bērnu aizsardzības 

jomā 3§ /Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz/. 

3) Lai nodrošinātu pietiekošu piedāvājumu saskaņā ar 3§ un 8§ nepieciešamajām 

konsultāciju iestādēm ir tiesības uz atbilstošu personāla un darbības izmaksu 

atlīdzību no valsts puses. 

4) Detalizētus noteikumus regulē katras pavalsts likumdošana. 

 

2 daļa 

Grūtniecības konfliktu konsultācija 

 

5 § Grūtniecības konfliktu konsultācijas saturs. 

1) Saskaņā ar Krimināllikuma 219§, nepieciešamā konsultācija jāveic atvērtā veidā. 

Tā balstās uz sievietes atbildību. Konsultācijas uzdevums ir iedrošināšana un 

izpratnes rosināšana, nevis pamācīšana vai aizbildniecība. Grūtniecības 

konfliktu konsultācija kalpo nedzimušās dzīvības aizsardzībai. 

2) Konsultācija ietver: 
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1. ierašanos uz konflikta konsultāciju, šajā gadījumā tiek sagaidīts, lai 

sieviete paziņotu konsultējošajai personai iemeslus, kas mudina viņu 

apsvērt grūtniecības pārtraukšanu: konsultācijas raksturs izslēdz 

grūtnieces piespiešanu sarunāties un sadarboties, 

2.  ikvienu attiecīgajā situācijā nepieciešamu medicīnisko, sociālo un 

tiesisko informāciju, mātes un bērna juridisko tiesību un iespējamās 

praktiskās palīdzības iztirzāšanu, īpaši tādas, kas atvieglo grūtniecības 

turpināšanu, kā arī mātes un bērna stāvokli, 

3. piedāvājumu atbalstīt grūtnieci viņas tiesību izmantošanā, dzīvokļa, 

bērna aprūpes, darba, izglītības turpināšanas nodrošināšanā, kā arī 

papildus aprūpes piedāvājumus. 

Pēc grūtnieces vēlēšanās tiek sniegta konsultācija par nevēlamas grūtniecības 

novēršanu. 

 

6 § Grūtniecības konfliktu konsultācijas veikšana 

1) Nekavējoties konsultēt grūtnieci, kura griežas pēc palīdzības. 

2) Saskaņā ar savu vēlēšanos grūtniece var palikt anonīma pret konsultantu. 

3) Ja nepieciešams, konsultācijā ar grūtnieces piekrišanu iesaistāmi arī citi 

speciālisti, it sevišķi 

1. cilvēki ar medicīnisko, speciālo medicīnisko, psiholoģisko, 

sociālpedagoģisko vai juridisko izglītību, 

2. speciālisti ar sevišķu agrīnās iejaukšanās pieredzi attiecībā uz bērniem ar 

īpašām vajadzībām, 

3. citas personas, sevišķi bērna bioloģiskais tēvs un viņa tuvinieki. 

4) Konsultācija grūtniecei un saskaņā ar 3. punkta 3. daļu tajā iesaistītājām 

personām ir pieejama kā bezmaksas pasākums. 

 

7 § Konsultācijas apliecinājums 

1) Pēc konsultācijas noslēguma konsultāciju iestāde izsniedz grūtniecei izziņu par 

saskaņā ar 5§ un 6§ notikušo konsultāciju, kurā norādīts vārds un datums. 

2) Ja konsultētā persona pēc konsultatīvajām pārrunām uzskata šīs sarunas 

turpinājumu par nepieciešamu, tam nekavējoties jānotiek. 
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3) Nedrīkst atteikties izsniegt izziņu par konsultāciju, ja konsultatīvo pārrunu 

turpinājuma rezultātā nebūtu iespējama Krimināllikuma 218 § 1. pantā noteikto 

termiņu ievērošana. 

 

8 § Grūtniecības konfliktu konsultācijas iestādes 

Saskaņā ar 5§ un 6§ pavalstīm jānodrošina pietiekošs, daudzveidīgs konsultāciju iestāžu 

piedāvājums dzīvesvietas tuvumā. Saskaņā ar 5§, tām jābūt valsts oficiāli atzītām. Par 

konsultāciju iestādēm var tikt atzītas brīvprātīgo vadītas iestādes, kā arī ārstu prakses 

vietas. 

 

9 § Grūtniecības konfliktu konsultācijas iestāžu atzīšana 

Konsultāciju iestādi drīkst oficiāli atzīt vienīgi gadījumos, kad tā garantē profesionālu 

grūtniecības konfliktu konsultēšanu saskaņā ar 5§ un spēj veikt grūtniecības konfliktu 

konsultēšanu saskaņā ar 6§, tas sevišķi attiecas uz  

1. pietiekoša skaita darbinieku ar piemērotu personisko un profesionālo 

kvalifikāciju nodrošināšanu, 

2. iespēju nepieciešamības gadījumā konsultācijas veikšanā iesaistīt speciālistus ar 

medicīnisko, speciālo medicīnisko, psiholoģisko, sociālpedagoģisko vai 

juridisko izglītību, 

3. sadarbības nodrošināšanu ar visām publiskajām un privātajām mātes un bērna 

palīdzības iestādēm, 

4. ne ar vienu iestādi, kurā veic grūtniecības pārtraukšanu, konsultāciju iestādi 

nesaista organizatoriskās vai ekonomiskās intereses, jo šādā gadījumā nav 

izslēgta konsultāciju iestādes materiālā ieinteresētība grūtniecības pārtraukšanā. 

 

10 § Grūtniecības konfliktu konsultācijas iestāžu atskaites saistības un kontrole. 

1) Konsultāciju iestādēm ir pienākums reizi gadā iesniegt rakstisku  atskaiti par 

veikto konsultāciju mērogiem un tajās izdarītajiem novērojumiem, 

2) Saskaņā ar 1. punktu, rakstiskās atskaites pamatā ir konsultanta sastādīts pārrunu 

protokols. Tajā nedrīkst būt nekādu norāžu uz grūtnieces un citu konsultatīvajās 

pārrunās iesaistīto personu identitāti. Protokolā ir minēts konsultācijas galvenais 

saturs un ieteiktie palīdzības pasākumi. 

3) Kompetentas iestādes vismaz reizi trijos gados pārbauda, vai ir spēkā atzīšanas 

priekšnoteikumi saskaņā ar 9§. Šajā nolūkā saskaņā ar 1 punktu tās var pieprasīt 
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minētos protokolus un veikt ieskatu saskaņā ar 2. punktu sastādītajos protokolos. 

Ja atzīšanas priekšnoteikumi saskaņā ar 9§ vairs nav spēkā esoši, oficiālā 

atzīšana tiek atsaukta. 

 

11 § Pārejas noteikumi  

Konsultāciju iestādes oficiāla atzīšana saskaņā ar VFR Konstitucionālās 

tiesas/Bundesverfassungsgericht/ 1993. gada 28. maija spriedumu (BGBl. I lpp. 820) ir 

pielīdzināma atzīšanai sakaņā ar šī likuma 8§ un 9 §. 

 

3 daļa 

Grūtniecības pārtraukšana 

 

12 § Noraidījums 

1) Nevienam nevar uzlikt par pienākumu piedalīties grūtniecības pārtraukšanā. 

2) 1 punkts nav spēkā, ja šāda piedalīšanās ir nepieciešama, lai novērstu sievietei 

draudošo nāves vai smagu veselības bojājumu risku, kas citādi nav novēršams. 

 

13 § Grūtniecības pārtraukšanas iestādes 

1) Grūtniecību drīkst pārtraukt tikai iestādēs, kurās ir garantēta arī nepieciešamā 

pēcoperācijas aprūpe. 

2) Pavalstis nodrošina pietiekošu ambulatoro un stacionāro grūtniecības 

pārtraukšanas iestāžu piedāvājumu. 

 

14 § Noteikumi par naudas sodiem 

1) Likumu pārkāpj ikviens speciālists, kurš 

1. pretēji 2a§ 1 vai 2 punkta noteikumiem nekonsultē grūtnieci, 

2. pretēji 2a§ 2. punkta 2. daļas noteikumiem sastāda rakstisko slēdzienu, 

3. pretēji 13§ 1. punkta noteikumiem izdara grūtniecības pārtraukšanu, 

4. pretēji 18§ 1. punkta noteikumiem neveic savu izziņas sniegšanas 

pienākumu. 

2)  Likuma pārkāpumu var sodīt ar naudas sodu līdz pieciem tūkstošiem eiro. 

 

4 daļa VFR grūtniecības pārtraukšanas statistika 
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15 § VFR statistikas uzskaites noteikumi  

Saskaņā ar Krimināllikuma 218§ 1 – 3 pp. noteikumiem VFR notiek grūtniecības 

pārtraukšanas gadījumu statistiskā uzskaite. VFR Statistikas dienests /Statistisches 

Bundesamt/ veic statistiko apsekošanu un statistikas datu apstrādi.  

 

16 § Apsekošanas pozīcijas, atskaites periods un periodiskums 

1) Apsekošana tiek veikta par attiecīgo gada ceturksni, un tai ir sekojošas pozīcijas: 

1. grūtniecības pārtraukšanas gadījumi pārskata periodā (arī datu neesamība), 

2. grūtniecības pārtraukšanas tiesiskie priekšnoteikumi (pēc konsultācijas vai 

indikāciju konstatācijas), 

3. grūtnieces ģimenes stāvoklis un vecums, kā arī viņas bērnu skaits, 

4. pārtrauktās grūtniecības laiks, 

5. iejaukšanās veids un novērotās komplikācijas, 

6. VFR pavalsts, kurā notikusi grūtniecības pārtraukšana un VFR pavalsts vai 

ārvalsts, kurā grūtniece dzīvo, 

7. grūtniecības pārtraukšana ārsta praktizēšanas vietā vai stacionārā, ja 

grūtniecība pārtraukta stacionārā, uzturēšanās perioda ilgums stacionārā. 

Nedrīkst minēt grūtnieces vārdu. 

2) Dati saskaņā ar 1 punktu vai datu neesamība katra kvartāla beigās jāiesniedz 

VFR Statistikas dienestam. 

 

17 § Papildpozīcijas 

Apsekošanas papildpozīcijas ir: 

1. Iestādes nosaukums un adrese saskaņā ar 13§ 1. punktu 

2. Kontaktpersonas tālruņa numurs.  

 

 

18 § Informācijas sniegšanas pienākums 

1) Informācijas sniegšanas pienākums nodrošina apsekošanas iespējamību. Ārstu 

prakšu īpašniekiem un to slimnīcu galvenajiem ārstiem, kurās divu gadu laikā 

pirms kvartāla beigām ir notikušas grūtniecības pārtraukšanas operācijas, 

obligāti jāsniedz šāda informācija. 

2)  Datu sniegšana saskaņā ar 17.§ 2 punktu ir brīvprātīga. 
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3) Lai nodrošinātu apsekošanu, VFR Statistikas dienestam uz pieprasījumu tiek 

sniegtas šādas ziņas: 

1.  no pavalsts Ārstu kameras puses – ārstu adreses, kuru praktizēšanas 

vietās saskaņā ar Ārstu kameras atzinumu ir notikušas vai notiks 

grūtniecības pārtraukšanas operācijas. 

2. No kompetentu veselības aizsardzības iestāžu puses – to slimnīcu 

adreses, kur saskaņā ar kompetento veselības aizsardzības atzinumu ir 

notikušas vai notiks grūtniecības pārtraukšanas operācijas. 

 

5. daļa 

Sievietēm sniegtā grūtniecības partraukšanas palīdzība sevišķos gadījumos 

 

19 § Personas, kurām ir tiesības saņemt palīdzību 

1) Sievietei ir tiesības uz palīdzību saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem, ja viņai nav 

iespējams nodrošināt grūtniecības pārtraukšanai nepieciešamos līdzekļus un viņas 

dzīves vai pastāvīgās uzturēšanās vieta atrodas apgabalā, kurā ir spēkā ir šis likums. Uz 

sievietēm, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību saskaņā ar Patvēruma meklētāju atbalsta 

likumu, /Asylbewerberleistungsgesetz/ attiecas Patvēruma meklētāju atbalsta likuma 

10a§ 3. panta 4. daļa. 

2) Sievietei nav iespējams nodrošināt grūtniecības pārtraukšanai nepieciešamos 

līdzekļus 1. punkta nozīmē, ja viņas rīcībā esošie personiskie naudas līdzekļi vai 

īpašuma vērtība naudā nepārsniedz 1001 eiro (ienākumu robeža) un viņas rīcībā 

neatrodas īpašums, kuru drīzumā iespējams realizēt vai arī, ja īpašuma realizācija 

nostādītu sievieti sevišķi smagā situācijā. Ienākumu robežas tiek paplašinātas ar 237 

eiro par ikvienu bērnu, kuru sievietei ir pienākums uzturēt, un kurš pieder viņas 

mājsaimniecībai vai galvenokārt ir viņas uzturēts. 

Ja sievietes un to bērnu uzturēšanas izdevumi, par kuriem viņai pienākas piemaksa 

saskaņā ar 2.punktu, pārsniedz 294 eiro, ienākumu robeža tiek paplašināta 

papildlīdzekļu apjomā, tomēr ne vairāk kā par 294 eiro. 

3) 2. punkta priekšnoteikumi tiek uzskatīti par izpildītiem, ja: 

1. sieviete saskaņā ar Sociālā kodeksa divpadsmitā sējuma noteikumiem saņem 

pastāvīgu sociālo pabalstu, saskaņā ar Sociālā kodeksa otrā sējuma noteikumiem 

izmanto sociālos atbalsta pakalpojumus, saņem profesionālās apmācības 

stipendiju VFR Nodarbinātības aģentūras /Bundesagentur für Arbeit/ pasākumu, 
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individuālās profesionālās apmācības, invalīdu darba un karjeras attīstības 

ietvaros, saņem pabalstu saskaņā ar Patvēruma meklētāju atbalsta likumu vai 

apmācības stipendiju saskaņā ar VFR Izglītības atbalsta likumu. 

2. Ja nepieciešami izdevumi sievietes ievietošanai speciālā iestādē, sociālajā namā 

vai līdzīga veida sociālās palīdzības sniegšanas iestādē vai arī jauniešu atbalsta 

iestādē. 

 

20 § Līdzekļi 

1. Līdzekļi ir Sociālā kodeksa piektā sējuma 24b§ 4. pantā nosauktie izdevumi, ko 

attiecīgās slimības apdrošināšanas iestādes sedz vienīgi gadījumos, kad 

grūtniecības pārtraukšana nav pretrunā ar likumu. 

2. Ja grūtniecības pārtraukšana nav pretrunā ar likumu vai tā ir notikusi saskaņā ar 

Krimināllikuma 218§ 1. panta noteikumiem, izdevumi tiek uzskatīt par 

pakalpojumiem natūrā. Pakalpojumi saskaņā ar Sociālā kodeksa piekto sējumu ir 

prioritāri pret šajā nodaļā minētajiem pakalpojumiem. 

 

21 § Izpilde, kompetences, process 

1) Pakalpojumus pēc pieprasījuma nodrošina attiecīgā slimokase, kurā sieviete ir 

apdrošināta likumā noteiktajā kārtībā. Ja sieviete nav apdrošināta attiecīgajā 

slimokasē likumā noteiktajā kārtībā, sieviete var izvēlēties attiecīgo slimības 

apdrošināšanas iestādi savas dzīvesvietas vai pastāvīgās uzturēšanās vietas 

tuvumā. 

2) Process pēc sievietes vēlēšanās tiek dokumentēts rakstveidā. 19§ minētajos 

gadījumos slimokase nekavējoties izsniedz izziņu, ka tā uzņemas izdevumus. 

Tam nepieciešams  oficiāls apliecinājums. 

3. Persona, kurai ir tiesības saņemt palīdzību, drīkst brīvi izvēlēties ārsti, ārstu vai 

medicīnas iestādi, kura ir gatava veikt šādu operāciju par 2 punktā minēto 

atlīdzību. Ārstei, ārstam vai medicīnas iestādei ir tiesības uz atlīdzību, kādu 

slimokase izmaksā saviem dalībniekiem par 20§ minētajiem pakalpojumiem, 

gadījumos, kad grūtniecības pārtraukšana nav pretrunā ar likumu. 

4.  Ar ārstu, ārsti vai medicīnas iestādi par 20§ minētajiem pakalpojumiem 

norēķinās slimokase, kura ir izsniegusi 2. punkta 2. pantā minēto apliecinājumu. 

Norēķinoties jāapliecina, ka grūtniecības pārtraukšana notikusi medicīnas 
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iestādē saskaņā ar šī likuma 13§ un Krimināllikuma 218§ 1. - 3.panta 

noteikumiem. 

5. Visā procesa gaitā jāievēro sievietes privātās tiesības, ņemot vērā sevišķo 

situāciju. Procesa dalībniekiem ir jāsadarbojas un jānodrošina savu darbību 

sekmīga mijiedarbība. 

 

22 § Izdevumu atlīdzināšana 

Pavalstis atlīdzina slimokasēm šajā nodaļā nosauktos izdevumus. Katra pavalstis 

detalizēti regulē šī procesa praktisko norisi un iestāžu kompetences jomu. 

 

23 § Tiesu piekritība 

Publiski tiesiska rakstura strīdus šajā nodaļā minētajos jautājumos izšķir sociālo lietu 

piekritības tiesās. 

 

24 § Piemērošana 

19§ 2. punktā minētās summas mainās atkarībā no procentu likmes, par kādu mainās 

pensijas apjoms likumā noteiktajā pensiju apdrošināšanas sistēmā; nepilnos eiro 

aprēķināta summa ir jānoapaļo uz augšu vai uz leju. VFR Ģimenes, senioru, sieviešu un 

bērnu lietu ministrija pensijas summu izmaiņas publicē VFR Valdības biļetenā. 

 

25 § Pārejas noteikumi 

1) Atkāpjoties no 19§ 2. punkta 1. daļas, ja sieviešu dzīvesvieta vai pastāvīgās 

uzturēšanās vieta atrodas Vācijas atkalapvienošanās līguma 3 paragrāfā 

noteiktajās robežās, viņu ienākumu robežas ir noteiktas 990 eiro apjomā; 

piemaksa par bērniem saskaņā ar 19§ 2. punktu ir noteikta 237 eiro apjomā; 

izdevumiem par pajumti saskaņā ar 19§ 2. punkta 1. daļu tiek piešķirti 

papildlīdzekļi, kas pārsniedz 264 eiro, kuru apjoms var saniegt 294 eiro. 

2) VFR Ģimenes, senioru, sieviešu un bērnu lietu ministrija kopā ar Veselības un 

Finanču ministriju reizi gadā uz 1. jūliju ar attiecīgu rīkojumu un Bundestāga 

Augšpalātas piekrišanu no jauna definē Vācijas atkalapvienošanās līguma 3 

paragrāfā noteiktajiem apgabaliem paredzēto, 1. punktā minēto asignējumu 

apjomus līdz brīdim, kad iestāsies izlīdzinājums ar citos šī likuma darbības 

apgabalos noteiktajiem asignējumu apjomiem. 

 


