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Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca «Ainaži» 

(Avots: www.ainazuslimnica.lv) 



• VSIA Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā „Ainaži”  strādā no  2010. gada 
2.februāra. Tajā  ir stacionārs, hidroterapijas nodaļa, sekundārās 
ambulatorās aprūpes nodaļa. Slimnīcā ir 80 gultasvietas un tiek ārstēti 
bērni un pusaudži ar šādām diagnozēm – epilepsija, epilepsija ar demenci, 
šizofrēnija, dažādas pakāpes garīgā atpalicība ar uzvedības traucējumiem, 
organiskiem personības un uzvedības traucējumiem. 

 

• “Ainaži” ir vienīgais specializētais stacionārs valstī, kurš sniedz 
kvalificētu un profesionālu psihiatrisko palīdzību bērniem un 
pusaudžiem ar ieilgušiem psihiskiem traucējumiem un saslimšanām 
un ārstēšanās ilgums ir tik ilgs, cik nepieciešams.  

Kā slimnīca sevi pozicionē? 



Vizītes laikā slimnīcā bija 74 bērni:  

• 24 no ģimenēm; 

• 32 no pašvaldību bērnunamiem; 

• 5 no valsts sociālās aprūpes centriem; 

• 5 no audžuģimenēm; 

• 8 no aizbildņu ģimenēm.  

 (Dati uz 18.01.2018.) 

*Vienas gultasvietas dienas izmaksas pacientam ir EUR 38,43. 

 

Kas tur dzīvo? 



• Slimnīcā strādā viens ārsts  - bērnu psihiatrs dr. Jānis Bojārs, kurš 
slimnīcā ir divas dienas nedēļā – pirmdienās un ceturtdienās. 
Dokumentos norādīta 1 slodze slimnīcā kā bērnu psihiatram, kā arī 
0,5 slodze kā narkologam un 0,5 kā psihiatram slimnīcas ambulatorās 
aprūpes nodaļā. 

 

• Pie psihiatra/narkologa maksas pakalpojumi tiek sniegti: 

1) pirmdienās no 11:00 līdz 15:00, 

2)  ceturtdienās no 11:00 līdz 17:00  

(Avots: www.ainazuslimnica.lv) 

 

 

Kas tur strādā? 



Slimnīcā ir baseins 

 Avots: Tiesībsarga biroja arhīvs. 



Kas peldas baseinā? 

Avots: Tiesībsarga biroja arhīvs. 

• Rozā laukumi – slimnīcas 
bērni; 

• Zaļie laukumi – 
ambulatorie pacienti; 

• Zilais laukums – baseina 
tīrīšana; 

• Baltie laukumi – citas 
personas 



Kādas izskatās palātas? 

Avots: Tiesībsarga biroja arhīvs. 



Slimnīcas iekšējie «noteikumi» 

• Palātā nedrīkst turēt 
personīgās mantas, arī žurnāli 
ir aizliegti; 

• Ir ierobežota bērnu saziņa ar 
tuviniekiem; 

• Bērnu korespondence tiek 
pārbaudīta. 

 

Avots: Tiesībsarga biroja arhīvs. 



Par pārkāpumiem sods – fiksācija jeb 

piesiešana pie gultas  

Avots: Tiesībsarga biroja arhīvs. 



Pienesumi un higiēnas piederumi 

Avots: Tiesībsarga biroja arhīvs. 



Gadījums: bērns atgriežoties mājās pēc 

ārstēšanās «Ainažos» 

Avots: Tiesībsarga biroja arhīvs. Pārbaudes lietas materiāli. 



Likuma panti 

• Bērnu tiesību konvencijas 16. panta 1. daļa “Nav pieļaujams, ka patvaļīgi vai nelikumīgi tiek pārkāpta bērnu privātās dzīves, 
ģimenes, mājokļa vai korespondences neaizskaramība vai tiek aizskarts viņu gods un reputācija”; 

• Bērnu tiesību aizsardzības likuma 9. pants “Bērna tiesības uz privāto dzīvi, personas neaizskaramību un brīvību”; 

• Bērnu tiesību aizsardzības likuma 10. panta  1. daļa “Bērnam ir tiesības uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas 
nodrošina pilnvērtīgu fizisko un intelektuālo attīstību. Katram bērnam ir jāsaņem atbilstošs uzturs, apģērbs un pajumte”; 

• Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta pirmajā daļā noteikts, ka “Bērnu (..) veselības aprūpes iestādēs šo iestāžu vadītāji un 
darbinieki (..) ir atbildīgi par bērna veselības un dzīvības aizsardzību, par to, lai bērns būtu drošībā (..)”;  

• Krimināllikuma 174. pants “Cietsirdība un vardarbība pret nepilngadīgo”; 

• Krimināllikuma 317. pants “Valsts amatpersonas dienesta pilnvaru pārsniegšana”; 

• Krimināllikuma144. pants “Personas korespondences noslēpuma tīša pārkāpšana”; 

• Krimināllikuma 319. pants “Valsts amatpersonas bezdarbība”; 

• Pacientu tiesību likuma 13. panta 4. daļa “Nepilngadīgam pacientam ir tiesības saņemt no ārstniecības personas savam vecumam 
un briedumam saprotamu informāciju”; 

• MK 12.07.2016. noteikumu Nr. 453 6.pants “Aizliegts piemērot ierobežojošos līdzekļus pacienta sodīšanas nolūkā”; 

• ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 15. pants paredz tiesības netikt pakļautam spīdzināšanas vai nežēlīgiem, 
necilvēcīgiem vai cieņu pazemojošiem apiešanās vai sodīšanas veidiem;  

• Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 3. pants paredz, ka nevienu cilvēku nedrīkst pakļaut spīdzināšanai 
vai cietsirdīgi vai pazemojoši ar viņu apieties vai sodīt. 

 



Paldies par uzmanību! 


