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Par abortu prevenciju 
 

A.god. I.Parādnieka kungs! 
 

Š.g. 12.jūnijā Labklājības ministrija (turpmāk tekstā – ministrija) 
piedalījās Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu 
apakškomisijas sēdē, kurā tika izskatīts jautājums par nedzimuša bērna tiesībām 
uz dzīvību un attīstības aizsardzību. Minēto jautājumu plānots turpināt izskatīt 
š.g. 19.jūnijā.  

Ņemot vērā minēto, vēlos sniegt viedokli šajā jautājumā, kā arī piedāvāt 
iespējamo risināju, kas ļautu pilnveidot pašreiz sniegto pakalpojumu tiktāl, lai 
ļautu sievietei pieņemt pārdomātu lēmumu pēc tam, kad tā ir ieguvusi pilnīgu 
informāciju par aborta medicīniskajiem aspektiem, saņēmusi nepieciešamo 
psiholoģisko atbalstu, kā arī informāciju par sociālās palīdzības un atbalsta 
iespējām. 

Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēs 2011.–2017.gadam 
(apstiprinātas ar Ministru kabineta 2011.gada 18.februāra rīkojumu Nr.65 „Par 
Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011.–2017.gadam”) ir uzsvērts, ka 
grūtniecības plānota pārtraukšana (aborts) iespaido kopējās demogrāfiskās 



 

 

izmaiņas valstī, vienlaikus abortiem var būt negatīvas individuālās sekas. Šajā 
politikas plānošanas dokumentā ir atzīts, ka atbalsta politika sievietēm, kuras 
plāno veikt abortu, pēc iespējas veicinot aborta neizdarīšanu, ir nozīmīgs faktors 
demogrāfiskās situācijas uzlabošanai, kam ir nepieciešama valsts iesaistīšanās. 
Tāpēc viens no pamatnostādnēs ietvertajiem uzdevumiem ir izvērtēt un ieviest 
atbalsta pasākumus neplānotas grūtniecības, grūtniecības pārtraukšanas, 
negatīvas dzemdību pieredzes, pāragra bērna zaudējuma un neauglības 
problēmu gadījumos.
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Ar Ministru kabineta 2011.gada 5.oktobra rīkojumu Nr.504 „Par 
Sabiedrības veselības pamatnostādnēm 2011.−2017.gadam” tika apstiprinātas 
Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2011.−2017.gadam (turpmāk-
pamatnostādnes), kurās liela nozīme tiek piešķirta rīcībai attiecībā uz mātes, tēva 
un bērna veselību. Pamatnostādnēs ir iekļauti tādi uzdevumi kā izglītojošo 
pasākumu īstenošana vecākiem par atkarību izraisošo vielu kaitīgo ietekmi uz 
grūtnieces un augļa veselību, par veselīgu uzturu bērniem, bērnu norūdīšanu, 
fiziskajām aktivitātēm, drošību u.c. Lai uzlabotu mātes, tēva un bērna veselību, 
pamatnostādnēs ir akcentēta sabiedrības izglītošana (īpaši jauniešu un pusaudžu) 
par reproduktīvās veselības jautājumiem, samazinot nevēlamu grūtniecību 
skaitu, kā arī situācijas apzināšana par kontracepcijas līdzekļu pieejamību un to 
lietošanu trūcīgu un maznodrošinātu personu vidū, tajā skaitā, par nozīmi abortu 
samazināšanā. 

Profilakses un veselīga dzīvesveida popularizēšanā ir jāīsteno „veselība 
visās politikās” pieeja, kur dažādām nozarēm, institūcijām un organizācijām 
jābūt iesaistītām un līdzatbildīgām sabiedrības veselības saglabāšanā un 
uzlabošanā. Veselības ministrija ir izstrādājusi Vadlīnijas pašvaldībām veselības 
veicināšanā (apstiprinātas ar Veselības ministrijas 2011.gada 29.decembra 
rīkojumu Nr.243 „Par vadlīnijām veselības veicināšanā pašvaldībām”), kurās ir 
minētas dažādas sabiedriskās (nevalstiskās) organizācijas un neformālās grupas, 
kuras piedalās iedzīvotāju veselības, tai skaitā ģimenes veselības veicināšanā 
(Jauno māmiņu skola, Vecāku klubiņš, Reproduktīvās veselības centrs u.c.). 
Savstarpēji sadarbojoties valsts iestādēm, pašvaldībām un nevalstiskajām 
organizācijām ir iespējams veiksmīgi attīstīt un stiprināt pusaudžu un jauniešu 
neformālo izglītību par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem. 

Vienlaikus informēju, ka 2012.gada jūnijā Ministru kabinets ir 
apstiprinājis Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānu 2012. −2014.gadam 
(turpmāk − plāns), kura mērķis ir uzlabot mātes un bērna veselību (tai skaitā 
samazināt perinatālo mirstību un mātes mirstību), nodrošinot plānotu, saskaņotu 
un koordinētu pasākumu veikšanu.  

Plānā ir iekļauti pasākumi nevēlamas grūtniecības cēloņu novēršanai, 
piemēram, pusaudžu un jauniešu izglītošana par seksuālo un reproduktīvo 
veselību, topošo vecāku apmācības nodrošināšana pirmsdzemdību aprūpes 
periodā un veselības, sporta izglītības un cilvēkdrošības jautājumu pilnveide 
mācību priekšmetu programmu saturā vispārējā izglītībā. Tā kā informācijas 
nepietiekamība ir tiešs iemesls neplānoto grūtniecību un mākslīgo abortu skaita 
pieaugumam jauniešu vidū, pusaudžiem un jauniešiem ir nepieciešams apgūt 
veselības un ģimenes plānošanas jautājumus jau skolas laikā. 

Tādējādi kopumā politikas plānošanas dokumentos ir pievērsta pietiekama 
uzmanība abortu prevencijas pasākumiem, kas kopumā ir vērsti uz to, lai 
turpinātu samazināt abortu skaitu un lai pilnveidotu patlaban spēkā esošo 
tiesisko regulējumu un sievietēm piedāvāto pakalpojumu. Tāpat arī statistikas 
dati liecina, ka līdz šim realizētā valsts politika abortu prevencijas jomā ir devusi 
rezultātus, jo mākslīgo abortu skaits Latvijā ar katru gadu pakāpeniski 
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samazinās. Uz 1000 dzīvi dzimušajiem bērniem mākslīgo abortu skaits 
2008.gadā bija 435, 2009.gadā – 410, bet 2010.gadā – 389 (Eiropas Savienības 
dalībvalstu vidējais rādītājs uz 1000 dzīvi dzimušajiem bērniem mākslīgo abortu 
skaits 2010.gadā bija 222). Latvijā 2011.gadā tika veikti 7089 mākslīgie aborti 
(no tiem 137 medicīniski aborti). Salīdzinot ar situāciju deviņdesmitajos gados 
(1991.gadā – 38.8 tūkstoši), mākslīgo abortu skaits samazinājies vairāk nekā 
piecas reizes, tomēr abortu prevencijas jautājums joprojām ir aktuāls.  

Ņemot vērā, ka Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas 
lietu apakškomisijas sēdē skatāmie jautājumi daļēji sasaucas ar  konferencē „Es 
gribēju dzīvot. Aborts – medicīniska manipulācija vai bērna noslepkavošana” 
pieņemto rezolūciju, pielikumā elektroniski nosūtu Veselības ministrijas 
sagatavoto atbildi rezolūcijas autoriem, kas ir savstarpēji saskaņota ar ministriju, 
Izglītības un zinātnes ministriju un Tieslietu ministriju. Minētajā vēstulē ir 
sniegts plašs ieskats par līdz šim realizēto valsts politiku abortu prevencijai, kā 
arī sniegta informācija par turpmāk plānotajām darbībām. 

Vienlaikus varu piekrist tam, ka līdzšinējā praksē, ko apliecina arī 
Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu apakškomisijas sēdē  
izskanējusī informācija un Veselības inspekcijas veiktajās pārbaudēs 2 
ārstniecības iestādēs konstatētais, nepietiekama uzmanība ir pievērsta Seksuālās 
un reproduktīvās veselības likuma 25.panta trešās daļas prasībām. Uzskatu, ka 
Veselības inspekcijai un Veselības ministrijai sadarbībā ar ārstniecības iestādēm 
būtu aktīvi jāturpina ārstniecības personu izglītojošais un uzraugošais darbs, lai 
novērstu jebkādas iespējas, ka praksē netiktu pildīts patlaban spēkā esošais 
tiesiskais regulējums, īpaši Seksuālās un reproduktīvās veselības likuma 
25.panta trešā daļa.  

Tāpat uzskatu, ka, lai vērtētu situāciju kopumā un meklētu risinājumus tās 
pilnveidei, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas Demogrāfijas lietu 
apakškomisijai ir nepieciešams izveidot darba grupu, kuras uzdevums būtu: 

1) izvērtēt spēkā esošo tiesisko regulējumu un sagatavot priekšlikumus tā 
pilnveidei;  

2) izstrādāt plānu, kādā Veselības inspekcija nodrošina, ka praksē 
ārstniecības personas ievēro Seksuālās un reproduktīvās veselības 
likuma 25.panta trešajā daļā noteikto; 

3) izvērtēt iespējas un veikt nepieciešamā finansējuma aprēķinu, lai 
varētu realizēt pilotprojektu, kas ļautu nodrošināt sievietēm 
pilnvērtīgas informācijas un atbalsta saņemšanas iespējas (izstrādāt 
apmācību programmu personām, kuras sniedz konsultāciju sievietēm, 
ja tās apsver aborta izdarīšanas iespējas, tādējādi nodrošinot, ka 
konsultāciju sniedz atbilstoši apmācīta komanda vai persona, kas var 
sniegt detalizētu un profesionālu informāciju par aborta 
medicīniskajiem un psiholoģiskajiem aspektiem, par sociālās 
palīdzības un atbalsta saņemšanu, kā arī par pienākošos finansiālo 
atbalstu, kāds paredzēts pēc bērna piedzimšanas); 



 

 

5

4) pēc pilotprojekta realizācijas izvērtēt to, cik vietās turpmāk visā 
Latvijā būtu nepieciešama konsultāciju nodrošināšana, kā arī veikt 
aprēķinus par turpmāk nepieciešamo finansējumu. 

Vienlaikus apliecinu, ka ministrija ir gatava piedalīties darba grupā un 
atbilstoši kompetencei sniegt priekšlikumus uzdevuma izpildei.  

 
Pielikumā elektroniski pirmajam un trešajam adresātam: Veselības 

ministrijas sagatavotā atbilde uz konferences „Es gribēju dzīvot. Aborts – 
medicīniska manipulācija vai bērna noslepkavošana” rezolūciju uz 10 lp. 

 
 
 

 
Ar cieņu, 
 
parlamentārais sekretārs A.Ašeradens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liepiņa 67021587  
livija.liepina@lm.gov.lv 
12-N/8381 


