
2017.12.15. 

1 

Uldis Apsītis 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka vietnieks 

Tālrunis: 67829700  

Elektroniskais pasts: Uldis.Apsitis@pmlp.gov.lv 
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Ziņu aktualizēšana par aizliegumu vai atļauju izmantot 

personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves 

Iedzīvotāju reģistrā 

Ziņu uzkrāšana un sniegšana 

• Likuma «Par miruša cilvēka ķermeņa aizsardzību un 

cilvēka audu un orgānu izmantošanu medicīnā» 

2.panta otrajā daļā noteikts, ka katrs rīcībspējīgs 

cilvēks ir tiesīgs aizliegt vai atļaut, noformējot to 

dokumentāri, sava ķermeņa izmantošanu pēc nāves. 

• Ziņas par personas atļauju vai aizliegumu izmantot 

tās ķermeni, audus un orgānus pēc nāves iekļauj 

Iedzīvotāju reģistrā (kopš 2002.gada 26.marta). 

• Ziņas no Iedzīvotāju reģistra tiek izsniegtas tikai 

tām iestādēm, kurām ir Zāļu valsts aģentūras 

izsniegta orgānu izmantošanas atļauja. 
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Iesnieguma iesniegšana (I) 

Papīra dokumenta veidā: 

 

• klātienē, jebkurā PMLP teritoriālajā nodaļā, uzrādot 

personu apliecinošu dokumentu – pasi vai eID karti; 

 

 

• pa pastu, nosūtot to PMLP, ja paraksts uz iesnieguma 

ir notariāli apliecināts; 
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Iesnieguma iesniegšana (II) 

Elektroniski: 

• portālā www.latvija.lv: 

- izmantojot e-pakalpojumu «Iesniegums par 

aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, 

audus un orgānus pēc nāves», autentificējoties ar 

personas apliecību (eID karti) vai droša elektroniskā 

paraksta viedkarti; 

- izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, ja 

iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

un satur laika zīmogu . 

• iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko 

parakstu un satur laika zīmogu, ir iespēja nosūtīt uz 

PMLP elektroniskā pasta adresi pmlp@pmlp.gov.lv. 

15.12.2017., Rīgā 4 

http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/
http://www.latvija.lv/


2017.12.15. 

3 

Iesniegto iesniegumu statistika 
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Kopā iesniegto iesniegumu skaits līdz  30.11.2017. ir 

2153. 

No tiem: 

• 1032 iesniegumi ar atļauju izmantot  ķermeni, audus, 

orgānus pēc nāves; 

• 1121 iesniegumi ar aizliegumu izmantot ķermeni, 

audus, orgānus pēc nāves; 

 

• 10 iesniegumus ar atļauju iesnieguši ārzemnieki, kuri 

Latvijā uzturas uz uzturēšanās atļaujas pamata; 

• 8 iesniegumus ar aizliegumu iesnieguši ārzemnieki, 

kuri Latvijā uzturas uz uzturēšanās atļaujas pamata. 
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Iesniegto ATĻAUJU skaits pa vecuma grupām 

laika periodā no 26.03.2002.  līdz 30.11.2017. * 
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Kopā: vīrieši - 311, sievietes - 421 
* ja personai bijuši vairāki iesniegumi, persona pieskaitīta vienu reizi pēc vecuma uz pēdējā iesnieguma 

iesniegšanas brīdi 

Iesniegto AIZLIEGUMU skaits pa vecuma 

grupām laika periodā no 26.03.2002. līdz 

30.11.2017.* 
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Kopā: vīrieši - 680, sievietes - 623 
* ja personai bijuši vairāki iesniegumi, persona pieskaitīta vienu reizi pēc vecuma uz pēdējā iesnieguma 

iesniegšanas brīdi 
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Personu, kas iesnieguši iesniegumu, īpatsvars 

attiecībā pret visām Iedzīvotāju reģistrā 

reģistrētām personām, kurām statuss 

informācijas sistēmā ir «Aktīvs» 
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Ko darīt? 

 Sabiedrības informēšanas kampaņas (Veselības 

ministrija) 

 E- veselības sistēma 

 ģimenes ārstu un ārstniecības iestāžu iesaiste 

 PMLP 2018.gadā plānotās aktivitātes:  

- sadarbībā ar Latvijas Transplantācijas centru 

apmācību organizēšana PMLP darbiniekiem, lai 

veidotu pietiekamu izpratni par audu, orgānu un 

ķermeņa ziedošanas aspektiem; 

- aktīvāk informēt klientus par iespēju iesniegt 

iesniegumu par atļauju vai aizliegumu izmantot 

ķermeni, audus un orgānus pēc nāves.   
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Paldies! 
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