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1) Reglamentētās profesijas aizsardzība 
- Likuma noteikumi reglamentētajām profesijām 

- Kā aizsargāt profesijas intereses 

2) Uztura speciālista darbs 
- Darbinieks ārstniecības iestādē 

- Uztura speciālista patstāvīga prakse 

3) Atbildības jautājumi uztura speciālista darbībā 
- Ārstniecības riska fonds 

- Atbildības veidi 

 

Uztura speciālista darbības juridiskie aspekti 



Vai likums ļauj katram, kurš vēlas, saukt sevi par uztura 
speciālistu? 

- Likums “Par reglamentētajām profesijām un 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 

- MK noteikumi Nr. 268 – kompetences un izglītības 
prasības 

- MK noteikumi Nr. 460 – reglamentēto specialitāšu 
saraksts 

Reglamentētās profesijas aizsardzība 



Likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās 
kvalifikācijas atzīšanu”  

2. panta pirmā daļa: “Likuma mērķis ir [..] aizsargāt atsevišķas 
sabiedriski nozīmīgas profesijas pret nekvalificētu personu 
iesaistīšanu tajās, nosakot šīm profesijām paaugstinātas 
prasības, [..]” 

5. pants: “Šajā likumā noteikto reglamentēto profesiju un to 
specialitāšu, apakšspecialitāšu vai papildspecialitāšu 
nosaukumu izmantošana ir atļauta tikai gadījumos, kad 
attiecīgajai personai ir atbilstošs likumā noteikts izglītību un 
profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments. Šis 
noteikums attiecas arī uz amatu nosaukumiem, ja tie ir identiski 
ar šajā pantā minētajiem nosaukumiem.” 

Reglamentētās profesijas aizsardzība 



Kā aizsargāt profesijas intereses? 
 

- Informēt sabiedrību, ko nozīmē profesija “uztura 
speciālists” 

- Uzrunāt ārstniecības iestādes, kurās nelikumīgi praktizē 
personas ar neatbilstošu kvalifikāciju 

- Informēt Veselības inspekciju un Izglītības un zinātnes 
ministriju par ārstniecības iestāžu un personu 
nelikumīgu darbību ārstniecībā 

 

Reglamentētās profesijas aizsardzība 



Uztura speciālista darbs 

Uztura speciālista patstāvīga 
prakse 

 Ārstniecības iestāde – 
izveidošana vai telpu noma  

 Medicīnisko dokumentu 
lietvedība 

 Pacienta datu aizsardzība 

 SIA vai pašnodarbināta persona 

Darbinieks ārstniecības iestādē 

 Darba līgums un Darba likumā 
noteiktā darbinieka aizsardzība 

 Darba devēja uzteikums – tikai 
Darba likumā noteiktajos 
gadījumos un kartībā 

 Darba devējs nodrošina 
pacienta datu aizsardzību 



 Civiltiesiskā atbildība un Ārstniecības riska fonds 
 

 Administratīvā atbildība 
 

 Kriminālatbildība 
 

 Disciplināratbildība 

 

Atbildības jautājumi uztura speciālista 
darbībā 



Civiltiesiskā atbildība 

ĀRF 

Veselības 
inspekcija 

Pacients- 
iesniedzējs 

Nacionālais 
veselības 
dienests 

Ārstniecī-
bas iestāde 

Atlīdzinā-
jums 

Administra-
tīvā tiesa 

CL un 
CPL 

Pacients 
(prasītājs) 

TME 

Liecinieki, 
citi 

pierādījumi 

Zaudējumu 
un morālā 
kaitējuma 

atlīdz. 

Vispārējās 
jurisdikcijas 

tiesa 



Administratīvā un kriminālatbildība 

LAPK 

Veselības 
inspekcija 

Cietušais 

Pie 
atbildības 
sauktais 

speciālists 

(Ārstniecības 
iestāde) 

Adm. soda 
apmērs 

Vispārējās 
jurisdikcijas 

tiesa 

KL un 
KPL 

Policija 

Veselības 
inspekcija 

TME 

Cietušais 

Kompen-
sācija 

Vispārējās 
jurisdikcijas 

tiesa 



 Darba tiesiskās attiecības 

              Darba devējs     Darbinieks 
 

 

 Profesionālā disciplināratbildība 

              Pacients / Kolēģis  Ētikas komisija  Uztura speciālists 

 

Disciplināratbildība 
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