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IEVADS 
 
Tavās rokās ir pirmais padomdevējs garīgi slimo pacientu tiesībās. Tas veidots 

saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem likumiem un ir paredzēts pacientiem un viņu 
radiniekiem. Latvijai ir saistošas arī daudzas starptautiskās juridiskās normas šajā 
jomā. Ar informāciju par starptautiskajiem standartiem un mehānismiem garīgi slimo 
tiesībās iespējams iepazīties cilvēktiesību organizācijās, kuru adreses norādītas 
brošūras beigās. Ceram, ka Padomdevējs sniegs nepieciešamās atbildes uz Taviem 
jautājumiem. 
 
Brošūras sagatavošanā izmantots Somijas Garīgās veselības asociācijas (Finnish 
Mental Health Association) izdevums Ceļvedis pacienta tiesībās (A Guide to Patients 
Rights) un Latvijas Republikas Ārstniecības likums (pieņemts 08.07.1997).   
 

 
Ieva Leimane 

Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centra pētniece 
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Kur griezties pēc palīdzības? 
 

Vispirms pie sava ģimenes vai primārās aprūpes ārsta, kas nepieciešamības 
gadījumā Tevi nosūtīs pie Tava rajona psihiatra. Ja vēlies, pie psihiatra vari 
griezties arī bez ģimenes ārsta norīkojuma. 

 
Tu vari arī griezties Valsts Psihiatrijas centra konsultatīvajā nodaļā, Rīgā, 
Raiņa bulv. 27, tālr. 7228548. 

 
 
 

Cik izmaksā mana aprūpe un ārstēšana?  
 

Par iestāšanos slimnīcā Tev ir jāmaksā Ls 5, bet par katru nākamo slimnīcā 
pavadīto dienu - Ls 0,45 dienā. 

 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības gadījumā Tev par slimnīcu jāmaksā 
tikai no tās dienas, kad neatliekamā palīdzība ir pabeigta. 

 
 
 

Ja man nav naudas, vai es tikšu aprūpēts/a? 
 

Neatliekamās situācijās Tevi ir jāārstē neatkarīgi no tā, kur Tu dzīvo un vai 
Tev ir vai nav nepieciešamā naudas summa. 

 
 

Vai man jāņem līdzi nauda, ierodoties slimnīcā? 
 

Nē. Maksājums par slimnīcu jāveic, tikai izrakstoties no slimnīcas. Atceries, 
ka Tev ir jāsaņem apliecinošs dokuments, kādu naudas summu Tu esi 
samaksājis/usi. Tas var noderēt vēlāk, pretendējot uz sociālajiem 
atvieglojumiem. 

 
 

Vai visi pacienti tiek ārstēti līdzvērtīgi? 
 

Visām veselības aprūpes iestādēm tiek prasīts ārstēt visus pacientus/es 
līdzvērtīgi, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, tautības, rases, nodarbošanās, 
reliģijas, diagnozes vai politiskās pārliecības. 
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IESTĀŠANĀS SLIMNĪCĀ 
 
Reģistrējoties slimnīcā, Tev vai Tavam likumīgajam pārstāvim (aizbildnim vai 
aizgādnim) jādod apzināta piekrišana ievietošanai slimnīcā, kuru jāparaksta Tev vai 
Tavam pārstāvim. Neaizmirsti līdzi paņemt pasi vai citu personu apliecinošu 
dokumentu. 
 
 

Vai mani var ievietot slimnīcā pret manu gribu? 
 

Izmeklēšanu pret Tavu gribu drīkst veikt tikai tad, ja: 
• saslimšanas dēļ Tava uzvedība ir bīstama (vai arī ārsts paredz, ka tā var 

kļūt bīstama) Tavai vai citu personu veselībai vai dzīvībai.  
• saslimšanas dēļ Tu nevari pieņemt apzinātus lēmumus un atsacīšanās no 

ārstēšanās varētu kaitēt Tev vai apkārtējai sabiedrībai. 
 

Ja esi ievietots/a slimnīcā piespiedu kārtā, tad… 
 

ārstu – psihiatru konsīlijam1 Tevi jāizmeklē 72 stundu laikā un jāinformē Tevi, 
ģimenes locekļus, tuvāko radinieku vai likumīgo pārstāvi par pieņemto 
lēmumu. Ja ar Tavu ģimeni nav iespējams sazināties nekavējoties, lēmums tai 
jānosūta rakstiska paziņojuma veidā. 

 
Vai policijai ir tiesības mani ievietot slimnīcā? 

 
Ja Tu saslimšanas dēļ traucē sabiedrisko kārtību un esi bīstams sev vai 
apkārtējiem, policijai saskaņā ar likumu “Par policiju” (pieņemts 04.06.1991.), ir 
tiesības Tevi aizturēt un nogādāt pie ārsta. 
Policijai jāiesniedz slimnīcai arī rakstisks pamatojums, kāpēc Tu esi 
aizturēts/a. Tas vajadzīgs gan Tavam ārstējošajam ārstam, gan var noderēt arī 
Tev, ja pēc izveseļošanās Tu vēlēsies noskaidrot Tavas aizturēšanas iemeslu. 

 
Kas ir mans tuvākais radinieks/ce?  

 
Tuvākais radinieks var būt vīrs vai sieva, bērns, māte vai tēvs, māsa vai brālis, 
brālēns vai māsīca, vectēvs vai vecmamma. Īpašos apstākļos tuvākais 
radinieks var būt draugs/dzene vai kaimiņš/iene. 

 
Tomēr tuvākajam radiniekam nav tiesību saņemt par Tevi informāciju no 
slimnīcas Tavas ārstēšanās laikā, ja Tu tam neesi piekritis/usi. 

 
Kam ir atļauts saņemt informāciju par mani, kas drīkst mani apciemot? 

 
Tu vienīgais/ā vari izlemt, kam ir sniedzama informācija par Tevi. Piemēram, 
Tu vari izlemt, ka dot informāciju ir atļauts Tavai kontaktpersonai, bet ne 
tuvākajam radiniekam/cei. Vai arī, ja tiek jautāts, Tu personālam vari lūgt 

                                            
1 Ārstu konsīlijs – ne mazāk kā 3 ārstu apspriede, lai noteiktu diagnozi un turpmāko ārstēšanas taktiku 
(LR “Ārstniecības likums”) 
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paziņot, ka esi slimnīcā, bet nesniegt nekādu informāciju par Tavu veselības 
stāvokli. Tikai Tu vari izlemt, kam ir atļauts Tevi apmeklēt. 

 
 

No kā es ciešu? Vai es atveseļošos? Kāda ārstēšana man ir nepieciešama 
un cik ilgi man būs jāpaliek slimnīcā? 

 
Kā pacientam/ei Tev ir tiesības Tev saprotamā veidā saņemt no ārsta 
informāciju par Tavu slimības raksturu, nepieciešamo ārstēšanu un ārstēšanas 
ilgumu. Tev ir tiesības zināt, vai ir iespēja izvēlēties ārstēšanas veidu un kādus 
riska faktorus ārstēšana ietvers, kā Tev ir jāatveseļojas, kādas ir izredzes 
atveseļoties un cik ilgi Tev būs jāpaliek slimnīcā. Tāpat Tev ir arī tiesības 
atteikties no šāda veida informācijas. 
 
Kādi man kā pacientam/ei ir pienākumi? Ko dara dažādas personāla 
kategorijas? 
 
Slimnīcās jābūt iespējai iepazīties ar rakstiskiem slimnīcas iekšējās kārtības 
noteikumiem un ar pacienta/es tiesību un pienākumu slimnīcas nodaļā 
uzskaitījumu. 
 
Kam es varu lūgt padomu un ko es varu jautāt? 

 
 

Tev ir tiesības lūgt padomu vai informāciju jebkuram personāla 
darbiniekam/cei. Personālam ir jābūt informētam par iespējamo informāciju, 
ko pacients/e sagaida. Informāciju Tev kā pacientam/ei jāsniedz viegli 
saprotamā veidā. 

 
Ikvienam darbiniekam Tu vari jautāt visu, kas Tevi interesē. Ja kāds/a no 
personāla nevar uz tavu jautājumu atbildēt, viņam/ai ir jānorāda cits 
darbinieks, kas varētu Tev palīdzēt. 
 

 
Vai es drīkstu valkāt savas drēbes, vai man ir jāvalkā slimnīcas apģērbs? 

 
Jā, Tu drīksti valkāt savu apģērbu. 

 
 

Kur es drīkstu glabāt savas personiskās mantas? 
 

Bieži vien Tev ir nepieciešams ņemt līdzi personīgās lietas, piemēram, 
higiēnas piederumus vai nelielu naudas summu. Izvairies ņemt līdzi lielu 
naudas summu, jo maksājumus par slimnīcu vari veikt izrakstoties. 
Slimnīcai jānodrošina vērtību, svarīgu dokumentu, naudas uzglabāšana drošā 
vietā. Pajautā personālam par šo uzglabāšanas iespēju. 
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Vai es drīkstu izmantot telefonu? 

 
Tev ir tiesības lūgt nodaļas personālam Tevi informēt par telefona atrašanās 
vietu un lietošanu. 

 
 
Vai es drīkstu smēķēt un kur? 

 
Slimnīcā jābūt rezervētai vietai smēķēšanai. Citās vietās smēķēt nav atļauts. 

 
 
 
 
 
 
SLIMNĪCAS NODAĻĀ 
 

Vai es drīkstu ņemt līdzi un lietot savus medikamentus? 
 

 
Pacienta brīvība nav jāierobežo. Tomēr vairumā gadījumu slimnīcas neatļauj 
pacientiem/ēm ņemt līdzi personīgos medikamentus, uzturoties slimnīcā. Šis 
nosacījums domāts, lai izvairītos no neparedzētas medikamentu savstarpējās 
iedarbības. Turklāt cits pacients var nejauši paņemt Tavus medikamentus, un 
tas var kaitēt viņa veselībai. Tomēr, ja Tu vēlies lietot savus medikamentus, 
Tev ir jāinformē personāls par saviem nodomiem, jo šī informācija ir ļoti 
svarīga, plānojot Tavu ārstēšanu. Tas dod personālam arī iespēju Tevi pasargāt 
no riska, kombinējot Tavus un slimnīcas medikamentus. 

 
 

Vai man ir atļauts brīvi pārvietoties slimnīcas teritorijā, gan ārpus tās?  
 

Jā, tikai tad, ja ir brīvais režīms, un arī tad Tev ir jāinformē personāls, ja vēlies 
kaut kur doties 

 
 
Vai es varu lietot savu naudu, uzturoties slimnīcā? Kam vēl ir atļauts 
lietot manu naudu? 

 
Tev ir tiesības lietot savu naudu, iepirkties, kārtot biznesa darījumus. 
Nevienam citam nav tiesību lietot Tavu naudu, ja vien Tu neesi tam devis/usi 
savu atļauju. 

 
Vai man ir jāpiekrīt visiem ārstēšanas un pārbaudes veidiem? 

 
Tev kā pacientam/ei ir tiesības pilnībā vai daļēji atteikties no ārstēšanas. Ja 
Tavā gadījumā ir vairākas ārstēšanas iespējas, Tev ir tiesības saņemt 
informāciju par šīm iespējām Tev saprotamā veidā, kā arī informāciju par 
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varbūtējiem ārstēšanas negatīvajiem blakus efektiem un risku. Pamatojoties uz 
šo informāciju, Tu esi galīgā lēmuma pieņēmējs/a. 

 
Atceries, ka atsakoties no ārstēšanās, Tu nopietni riskē ar savu veselību vai pat 
dzīvību. Lai atteiktos no ārstēšanas, ārsts/e Tev var pieprasīt  parakstīt 
paziņojumu par atteikšanos. 
 
 
Vai es drīkstu atteikties piedalīties zinātnisku pētījumu projektos vai 
ārstniecības eksperimentos? 

 
Jā, pirms pacientu iesaistīšanas zinātniskajos pētījumos pētniekam vienmēr 
jālūdz Tava vai citu pacientu piekrišana. Nevienu nedrīkst piespiest 
piedalīties. Tava atteikšanās piedalīties nekādā veidā nedrīkst ierobežot Tavas 
pašreizējās vai turpmākās iespējas saņemt ārstēšanu. 

 
Vai man ir tiesības saņemt informāciju par savu ārstēšanos un diagnozi? 

 
Tev ir tiesības saņemt izskaidrojumu par Tavu diagnozi, ārstēšanas metodēm, 
pielietotajiem medikamentiem un devām. 

 
Tev ir tiesības lūgt ārstam vai māsām izskaidrot medicīnisko terminoloģiju.  

 
 
Vai man ir tiesības uz otru slēdzienu no cita ārsta/es? Vai es varu mainīt 
ārstu/i? 

 
Saņemt otru slēdzienu vai nomainīt ārstu/i vienmēr ir iespējams. Tu vari 
griezties pie ārstējošā ārsta, sociālā darbinieka, nodaļas vecākās māsas, 
nodaļas vadītāja vai cita slimnīcas administrācijas darbinieka. 

 
Vai es varu mainīt māsu? Vai es varu mainīt istabu/nodaļu? 

 
Lai mainītu māsu vai pārceltos uz citu istabu, nepieciešams runāt ar nodaļas 
vecāko māsu vai ārstējošo ārstu. 
 
Kam lūgt palīdzību, ja es vēlos iesniegt sūdzību? 

 
Ja sūdzību vēlies iesniegt nodaļas vai slimnīcas vadībai, lūdz padomu 
cilvēkam, kam Tu uzticies. Tas var būt radinieks, draugs, kāds no personāla 
vai nodaļas sociālais darbinieks.  

 
Ja ar slimnīcas administrācijas palīdzību problēma netiek atrisināta, Tu vari 
griezties Valsts Psihiatrijas centrā.  

 
Ja Tava sūdzība attiecas uz ārstēšanas procesu un kvalitāti, vari griezties 
Medicīniskās aprūpes un darbspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles 
inspekcijā. 
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Ja izvēlies meklēt palīdzību kādā no cilvēktiesību organizācijām, šo 
organizāciju darbinieki Tevi konsultēs, kā vislabāk atrisināt Tavu problēmu.  

 
Ja iepriekšminētajās iestādēs Tava sūdzība tiek noraidīta, vari griezties tiesā. 
Sniedzot tiesā sūdzību par ārsta darba kvalitāti, tiesas nodeva nav jāmaksā. Ja 
pieņem lēmumu griezties tiesā, ieteicams konsultēties pie advokāta. 

 
 
Vai pēc iziešanas no slimnīcas es drīkstēšu strādāt? 

 
Ja vien Tavs veselības stāvoklis to atļauj, nebaidies strādāt. Atceries, ka 
pastāvīgs darbs ir viens no rehabilitācijas līdzekļiem. Dažām profesijām gan 
pastāv ierobežojumi un attiecīgo iestāžu, piemēram, militāro un ugunsdzēsības 
dienestu, vadītāji var pieprasīt izziņu par Tavu veselības stāvokli.  

 
Vai man ir tiesības iegūt autovadītāja apliecību? 

 
Tev vispirms jāiegūst ārstu komisijas slēdziens par Tavu veselības stāvokli. 
Parasti, ja pietiekami ilgu laiku (3-5 gadus)  pēc saslimšanas Tavs veselības 
stāvoklis ir stabils, vari iegūt auto vadīšanas tiesības. 

 
 

Kā iegūt invaliditātes grupu? 
 

Tavs ārstējošais ārsts sniegs Tev nepieciešamās konsultācijas, ja Tev būs 
nepieciešama invaliditātes grupa. Pieaugušajiem invaliditātes grupu piešķir un 
nosaka Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija. Bērniem līdz 
16 gadu vecumam – ārstējošais ārsts.  
 

 
Kas ir likumīgais pārstāvis (aizgādnis vai aizbildnis)? 

 
Likumīgā pārstāvja uzdevums ir aizstāvēt Tavas tiesības un likumīgās 
intereses. Pārstāvības nepieciešamību var noteikt tikai tiesa, pārstāvību 
noformē saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu (pieņemts 1937. gadā, 
atjaunots pa daļām ar grozījumiem un izmaiņām 1993. gadā.) 

 
Ja tiesa Tevi atzinusi par rīcībnespējīgu, psihiatriskā palīdzība tiek sniegta pēc 
Tava aizgādņa rakstveida lūguma vai ar viņa piekrišanu. 
 

 
Kam un kādos gadījumos ir tiesības pieprasīt par mani informāciju? 

 
Ziņas par Tavu veselības stāvokli, faktu, ka esi apmeklējis/usi psihiatru ir 
ārstniecības personas noslēpums un ir aizsargātas ar likumu. 

 
Tomēr informāciju par Tevi drīkst pieprasīt tiesa, prokuratūra, policija, 
dažādas ārstniecības iestādes pēc to vadītāja rakstiska pieprasījuma, norādot, 
kādam nolūkam informācija nepieciešama. 
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KĀ UZRAKSTĪT SŪDZĪBU?*

 
• Ja Tavas tiesības ir pārkāptas, Tu vari sūdzēties ārstējošam ārstam, nodaļas 

vadībai vai slimnīcas vadībai.  
 
• Vispirms sāc meklēt risinājumu savā nodaļā. Ja Tava problēma netiek atrisināta, 

meklē palīdzību slimnīcas augstākajās instancēs. Ja arī slimnīcas administrācija 
Tavu problēmu nerisina, Tu vari griezties Valsts Psihiatrijas centrā vai kādā no 
cilvēktiesību organizācijām.  

 
• Atceries, ka Tavas sūdzības mērķis ir sasniegt cerēto rezultātu, tāpēc Tev ir 

jāizdomā, kas ir problēma un kāds risinājums Tevi apmierinātu. Tavas sūdzības 
mērķis ir sasniegt noteiktu rezultātu. 

 
• Sūdzībai jābūt pamatotai ar faktiem. Pirms iesniedz sūdzību, pārliecinies, ka 

izklāsti tikai faktus, nevis emocijas. 
 
• Rakstot sūdzību, ja iespējams, konsultējies ar cilvēkiem, kam Tu uzticies. Nodaļā 

vari lūgt palīdzību sociālajam darbiniekam. Ja Tu vēlies iesniegt sūdzību Valsts 
Cilvēktiesību birojā, sūdzības rakstīšanai vari saņemt standartveidlapu. 

 
• Sūdzībā norādi: 

- kam sūdzība adresēta 
- kura iestāde un darbinieks ir pārkāpis Tavas tiesības 
- savu vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi 
- precīzi apraksti faktus, kas ir Tavas sūdzības pamatā 
- datumu 

 
• Rakstot sūdzību, atbildi uz šādiem jautājumiem: 

- kas, kur un kad ir noticis 
- vai notikušajam ir liecinieki 
- kāds ir Tev nodarītais zaudējums 

 
• Ja esi iesniedzis/gusi valsts vai pašvaldības iestādē rakstisku sūdzību, tad: 

- ja Tava sūdzība nav šīs iestādes kompetencē, tai sūdzība 7 
dienu laikā jāpāradresē citai iestādei un Tevi par to rakstiski 
jāinformē 

- iestādei jāsniedz Tev rakstiska atbilde 15 dienu laikā, ja nav 
nepieciešama papildus faktu pārbaude 

- ja nepieciešama papildus faktu pārbaude, atbilde jāsniedz 30 
dienu laikā 

- ja jautājums ir steidzams, atbilde var tikt sniegta mutiski, tādā 
gadījumā Tev ir tiesības 1 mēneša laikā pieprasīt rakstisku 
atbildi.   

 
                                            
*Sagatavots pēc Valsts Cilvēktiesību Biroja izdevuma Kā iesniegt sūdzību, iesniegumu vai 
priekšlikumu valsts vai pašvaldību iestādē, Paul F. Stavis, The Art of Advocacy: Getting Results 
Through Effective Complaining, http://www.cqc.state.ny.us/cc67.htm 
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KUR GRIEZTIES PĒC PALĪDZĪBAS? 
 
Valsts Psihiatrijas centrs 
Raiņa bulv. 27 
Rīga LV 1359 
tālr. 7228548, 7221066 
 
Medicīniskās aprūpes un darbaspējas ekspertīzes kvalitātes kontroles inspekcija 
(izskata pacienta sūdzības par ārstēšanas kvalitāti) 
Sadovņikova iela 20 
Rīga, LV 1003 
tālr. 7144966 
 
Valsts Cilvēktiesību birojs  
Elizabetes iela 65 –12, 4. stāvs 
Rīga, LV 1050 
tālr. 7281604 
 
Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs 
(bezmaksas juridiskās konsultācijas otrdienās un ceturtdienās 14.00 – 17.00) 
11. novembra krastmala 35, 2.stāvs, 212. telpa 
Rīga, LV 1050 
tālr. 7243033  
 
Cilvēktiesību atbalsta tīkls 
(informācija par cilvēktiesībām) 
Alūksne, Dārza iela 11 – 209, LV 4301, tālr. 43 22236 
Daugavpils, Parādes iela 1 – 314, LV 5401, tālr. 54 23468 
Cēsis, Rīgas iela 24, LV 4101, tālr. 41 27178 
Jelgava, Lielā iela 18, LV 3000, tālr. 30 21910 
Jēkabpils, Brīvības iela 39a, LV 5200, tālr. 52 32691 
Liepāja, Ausekļa iela 9, LV 3401, tālr. 34 26800 
Talsi, Lielā iela 19/21, LV 3200, tālr. 32 23794 
Tukums, Talsu iela 5, LV 3100, tālr. 31 22650 
 
Krīzes centrs Skalbes  
(sniedz psiholoģisko palīdzību krīzes situācijās, piemēram, depresijas gadījumā vai pēc 
pašnāvības mēģinājuma) 
Kungu iela 34 
Rīga LV 1050 
tālr. 7222922 (visu diennakti) 
 
Radinieku atbalsta grupa “Gaismas stars” 
Raiņa bulv. 27 
Rīga LV 1359 
Tālr. 7221142 
 
Rīgas novada slimokases bezmaksas Veselības telefons 
(informācija par pacienta tiesībām, valsts apmaksātajiem ārstnieciskajiem pakalpojumiem, cik 
jāmaksā par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, kad un kādus ārstnieciskos pasākumus var 
saņemt bez maksas) 
tālr. 8005800  darbdienās – plkst. 8.30 – 13.30 un 13.30 – 17.00 

 10


	 
	IEVADS
	IESTĀŠANĀS SLIMNĪCĀ
	Valsts Psihiatrijas centrs
	Valsts Cilvēktiesību birojs
	Cilvēktiesību atbalsta tīkls
	(sniedz psiholoģisko palīdzību krīzes situācijās, piemēram, 
	Radinieku atbalsta grupa “Gaismas stars”
	Raiņa bulv. 27
	Rīgas novada slimokases bezmaksas Veselības telefons



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


