
Lai ievērotu Latvijas Republikas normatīvos aktus  un izslēgtu risku, ka Jūsu 
personas dati, t.sk. ziņas par veselības stāvokli,  bez Jūsu piekrišanas tiek 
izpaustas trešajām personām,  

1. Pieaugušajiem pacientiem:  

1.1. Jāuzrāda pacienta personu apliecinošs dokuments ‒ pase vai personas apliecība 
(ID).  

1.2. Ja testēšanas pārskats tiek nosūtīts uz e-pasta adresi, tas tiek aizsargāts ar paroli, 
ko izsniedz, nododot testēšanas materiālu. Paroli ir iespējams mainīt pēc 
pacienta pieprasījuma gadījumos, kad ir iespējams pārliecināties par pacienta 
personību (uzrādot personu apliecinošu dokumentu). 

1.3. Testēšanas pārskatu Jūs varat izdrukāt  laboratorijas kioskā, izmantojot 
izsniegto svītru kodu. Jūs esat atbildīgs par to, lai svītru kods vai izdrukātie 
testēšanas pārskati netiktu atstāti trešajām personām pieejamās vietās 
(piemēram, laboratorijas uzgaidāmajās telpās). 

1.4. Ja vēlaties, lai Jūsu testēšanas materiālu (ko var nodot cita persona) varētu 
nodot un rezultātus saņemt kāda cita persona (bērni, vecāki, dzīvesbiedri), 
Jums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz rakstiska piekrišana, 
ka atļaujat savu testēšanas materiālu nodot un rezultātus saņemt konkrētai 
trešajai personai. Tādā gadījumā šai personai ir jānorāda tā pacienta vārds, 
uzvārds, personas kods, kura testēšanas materiālu viņa nodod vai saņem 
testēšanas rezultātus, kā arī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, lai 
laboratorijas darbinieks varētu pārliecināties, vai materiālu saņem / rezultātu 
izsniedz pilnvarotajai personai. 

1.5. Laboratorija pieņem arī notariāli apstiprinātas pilnvaras, kurās dots 
pilnvarojums pārstāvēt pacienta intereses ārstniecības iestādēs un saņemt 
medicīniskos izrakstus. 

 
2. Bērniem līdz 14 gadu vecumam: 

2.1. Atbilstoši Pacienta tiesību likuma 13. panta pirmajai daļai, nepilngadīgam 
pacientam (līdz 14 gadu vecumam), saņemot laboratoriskos pakalpojumus, 
obligāti nepieciešama pacienta likumiskā pārstāvja klātbūtne.  

2.2. Gan bērnam, gan likumiskajam pārstāvim ir nepieciešami personu apliecinoši 
dokumenti.  

2.3. Ja bērnu nepavada vecāki, bet pilnvarota persona, papildus ir nepieciešama 
notariāli vai bāriņtiesas apstiprināta pilnvara, kā arī vecākiem ir iespēja dot 
rakstisku piekrišanu, ka bērnu uz analīzēm pavada un rezultātus saņem 
pilnvarota persona, norādot šīs personas vārdu, uzvārdu un personas 
kodu. Šādu pilnvaru vecāki var noformēt apmeklējuma laikā klātienē, 
uzrādot savu un bērna personu apliecinošu dokumentu, un šī pilnvara būs 
derīga turpmākiem apmeklējumiem, ja bērnu pavadīs cita pilnvarota 
persona.  

2.4. Ja bērnam nav izsniegts personu apliecinošs dokuments vai dokumentu nav 
iespējams uzrādīt, bērnu identificē, uzrādot vecāka pasi ar ierakstu par bērnu, 
bērna dzimšanas apliecību vai invalīda apliecību. Sākot ar 14 gadu vecumu, 
analīzes bērni var nodot un rezultātus saņemt patstāvīgi. 

 



3. Bērniem no 14 gadu vecuma: 
3.1. Bērniem no 14 gadu vecuma jāuzrāda pase vai personas apliecība (ID). Ja 

bērnam līdz 15 gadiem nav izsniegts personu apliecinošs dokuments, jāuzrāda 
dzimšanas apliecība. 

3.2. Sākot ar 14 gadu vecumu, analīzes bērni var nodot un rezultātus saņemt 
patstāvīgi. 

3.3. Bērns var rakstiski noformēt pilnvaru nodot testēšanas materiālu un saņemt 
rezultātus savai uzticības personai, atbilstoši šīs kārtības 1.4. punktā 
noteiktajam. 

 

 

 

 


