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Par atskurbināšanas pakalpojumu Ludzā 

 Biedrība Latvijas Sarkanais Krusts (LSK) izsaka pateicību LR Tiesībsargam par līdzšinējo 

veiksmīgo sadarbību, tai skaitā – ieteikumiem LSK nodrošināto pakalpojumu sniegšanā personām 

alkohola reibumā. Piekrītam, ka alkohola reibumā esošu personu aprūpe un drošu pakalpojumu 

sniegšana ir viens no līdz galam neatrisinātiem un nesakārtotiem jautājumiem, tai skaitā – valsts, 

pašvaldību un pašu personu atbildības, tiesību un pienākumu sfērās. Iespējams, ka šo jautājumu 

aktualizēšanai būutu lietderīgi organizēt plašāku diskusiju, pieaicinot iesaistīto valsts un pašvaldību 

institūciju pārstāvjus. LSK ir gatava aktīvi iesaistīties šādā diskusijā, tai skaitā sniedzot priekšlikumus 

un iespējamo risinājumu variantus.   

Pamatojoties uz LSK un Ludzas pašvalības līguma nosacījumiem, Ludzas un apkārtnes novadu 

iedzīvotājiem ir pieejami atskurbināšanas pakalpojumi telpās, kas pieder Iekšlietu Ministrijas 

Nodrošinājuma valsts aģentūrai. Pakalpojuma sniegšana notiek diennakts režīmā.  Izpildot tiesībsarga 

rekomendācijas par atskurbtuves darbību Ludzā, atbilstoši cilvēku tiesību standartiem, trūkumu 

novēršanai atskurbtuves dežuranti neizmantos telpu, kura nav iekārtota atbilstoši Ministru kabineta 

2020. gada 8. septembra noteikumu Nr. 570 “Higiēnas prasības personu atskurbināšanas pakalpojuma 

sniegšanai” prasībām. Uz ēkas fasādes ir uzstādīta informatīva rakstura norāde ar pakalpojuma sniedzēja 

nosaukumu un kontaktinformāciju. Nogādātas atskurbtuvē, personas tur (atskurbtuvē) atrodas dežuranta 

uzraudzībā, līdz neizguļ reibumu, kas ir individuāli katrai personai – vidēji 5 līdz 12 stundas. Personas, 

kuras nogādātas atskurbtuvē netiek atstātas bez uzraudzības, tās (personas) tiek pastāvīgi novērotas, 

darbinieki regulāri interesējas par to pašsajūtu, vai nav nepieciešama kāda palīdzība. Ar atskurbtuves 

dežurantiem ir veikti informatīvi izglītojoši pasākumi attiecībā uz Tiesībsarga funkcijām un 

uzdevumiem. 

 Jebkuru jautājumu vai neskaidrību gadījumā esam gatavi sniegt papildus nepieciešamo 

informāciju. 

 

Patiesā cieņā 

Uldis Līkops, LSK ģenerālsekretārs                                                                             
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