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Nevalstisko organizāciju un nozares profesionālo organizāciju (NONPO) 
pārstāvju padomes SANĀKSMES PROTOKOLS 

 
Vieta: Valsts SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””  

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs 

Adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002 

Datums: 10.02.2016. plkst.10:00 

Sanāksmi vada: Nevalstisko organizācijas un nozares profesionālo organizāciju 
pārstāvju padomes (turpmāk –NONPO, tekstā –Padome)) priekšsēdētājs Mārtiņš 
Karnītis 
 
Piedalās NONPO pārstāvju padomes locekļi: 
Protezēšanas, ortozēšanas un tehniskās ortopēdijas asociācija                     M.Toms 
Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem”                                 V.Grigāne-Drande 
Biedrība “Bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centrs Oranžais stars”       I.Baļe 
Latvija Spina bifida un Hidrocefalijas biedrība                                            J.Krūmiņa 
Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrība                                           M.Karnītis 
Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”                                            I.Balodis 
 
Nepiedalās NONPO pārstāvju padomes locekļi: 
Latvijas ergoterapeitu asociācija                                                                   K.Bomašovs 
                                                                                                                       N.Gūtmanis 
Labklājības ministrija                                                                                    I.Pikše 
Biedrība “Jūnijs”                                                                                           I.Šatkovska 
Latvijas cistiskās fibrozes biedrība                                                               A. Beļinska 
 
Citi dalībnieki: 
VTPC vadītāja                                                                                               L.Nelsone 
VTPC kvalitātes vadības sistēmu speciāliste                                                M.Zilgalve 
VTPC juriste                                                                                                  S.Priedīte 
VTPC audiologopēds                                                                                    L.Dvarišķe 
VTPC vecākais ergoterapeits                                                                        J.Vasiļevska 
 
 
Protokolē: 
NONPO pārstāvju padomes sekretāre                                                          M.Zilgalve 
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Darba kārtība: 
Nr.p.k. Tēma Ziņotājs/iesaistītie 
1. VTPC atskaite par iepriekšējo iesniegumu statusu un 

progresu Padomes ietvaros 
 

VTPC vadītāja 
L.Nelsone 

2. NONPO pārstāvju padomes locekļu kandidātu 
izvirzīšana “Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo 
tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas 
izveide un ieviešana” projektam 
 

M.Karnītis 

3. Par rindām uz bērnu riteņkrēsliem 
 

NONPO pārstāvju 
padomes locekļi, VTPC 

4. Par izmaiņu rosināšanu MK noteikumos Nr.1474 – par 
divu gadu termiņu bērnu r/krēsliem ar līdzmaksājumu un 
līdzmaksājumu ortozēm  
 

NONPO pārstāvju 
padomes locekļi, 
Labklājības ministrija 

5. TP iepirkumu konkursu problēmas, problēmu risinājumi, 
iepirkumu grafiks 
 

NONPO pārstāvju 
padomes locekļi, VTPC 

6. Kāda ir kārtība, lai palielinātu bāzes cenu cietās 
reciprokās gaitas ortozēm, par kurām ir iespēja saņemt 
valsts līdzfinansējumu? 

NONPO pārstāvju 
padomes locekļi, VTPC 

7. Par anketām komunikācijas tehniskajiem 
palīglīdzekļiem, atgriezenisko saiti ar klientiem.  

NONPO pārstāvju 
padomes locekļi, VTPC 

8. Dažādi NONPO pārstāvju 
padomes locekļi 

 
NONPO pārstāvju padomes priekšsēdētājs M.Karnītis informē, ka LM pārstāve I.Pikše 
sanāksmē slimības dēļ nepiedalīsies, līdz ar to darba kārtības 4. punkts jāpārceļ uz citas 
sanāksmes darba kārtību. 
“Ziedot. lv” pārstāve S.Endzele ziņojusi, ka pārtauc savu darbību NONPO pārstāvju padomē. 

 
1. 

VTPC vadītāja L.Nelsone prezentē atskaiti par NONPO pārstāvju padomes 2015. gada VTPC 
saistošo lēmumu izpildi. 
Par atskaiti komentārus izsaka V.Grigāne-Drande, I.Balodis. L.Nelsone uzsver, ka trūkst 
konkrēti priekšlikumi no Padomes locekļiem. 
Nolemj: 
              Katram Padomes pārstāvim iesniegt pārskatu par savas pārstāvētās organizācijas 
paveikto 2015. gadā. Pārskatus apkopot un sagatavot iesniegšanai NRC “Vaivari” valdei  
līdz 29.02.2016. (atb. M.Karnītis). 
 
                                                                          2. 
Pēc Padomes locekļu diskusijas secināts, ka, sakarā ar specifiku, “Funkcionēšanas novērtēšanas 
un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana” 
projektam jāizvirza 2 pārstāvji – vienu pārstāvi, atbildīgu par bērnu un skolas vecuma jauniešiem, 
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otru pārstāvi, atbildīgu par pieaugušajiem.  
Par jautājumu izsakās V.Grigāne-Drande, I.Balodis. 
Pēc balsošanas (par -6, pret- nav, atturās-nav) 
Nolemj:  
             Izvirzīt J.Krūmiņu ( par bērniem un skolas vecuma jauniešiem) un M.Karnīti (par 
pieaugušajiem) par Padomes pārstāvju kandidātiem “Funkcionēšanas novērtēšanas un 
asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana” 
projektam. 

 
    3.,4. 

J.Krūmiņa izvirzījusi jautājumu par bērnu riteņkrēslu rindu problēmām. 
Par jautājumu izsakās V.Grigāne-Drande, M.Karnītis. 
L.Nelsone sniedz skaidrojumu par pirmā iesniegšanas datuma saglabāšanu rindai uz bērnu 
riteņkrēsliem, mainot modeli, kā arī to, ka MK noteikumos nav rindas garuma limita, uzsver par 
iespēju iegādāties bērnu riteņkrēslus ar līdzmaksājumu. 
V.Grigāne-Drande izsakās par grozījumiem MK noteikumos sakarā ar dinamisko novērošanu. 
Nolemj:  
            Padomei organizēt tikšanos Labklājības ministrijā par jautājumiem MK 
noteikumu grozījumos un  4. darba kārtības punkta izskatīšanai  (M.Karnītis). 
 
 

5. 
VTPC nav iesniegts šis darba kārtības punkts. 
Par jautājumu informāciju sniedz L.Nelsone, izsakās M.Karnītis, ka maza aktivitāte no Padomes 
locekļiem iesaistīties iepirkumu komisijās un specifikāciju izstrādē. 
 Informācija par atvēršanas komisiju iepirkumam uz pārvietošanās tehniskajiem palīglīdzekļiem 
š.g. 11 02., Padomes locekļiem iespēja piedalīties. 
 
 

6. 
 L.Nelsone informē, ka par šo dienas kārtības punktu nesniegs ziņojumu sakarā ar notiekošo 
tiesvedības procesu, bet valsts līdzfinansējumu tehniskajiem palīglīdzekļiem nosaka MK 
noteikumi Nr.1474. 
 
 

7. 
 L.Nelsone ziņo par situāciju ar alternatīvajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, ar izsūtītajām 
anketām. Atgriezeniskā saite no klientiem nav saņemta. 
Par jautājumu izsakās I.Baļa, V.Grigāne-Drande, L.Dvarišķe, I.Balodis, M.Toms, M.Karnītis. 
Nolemj:  
             Lai uzlabotu atgriezenisko saiti ar klientu, veikt aptauju pa tālruni (pēc                       
16. februāra, VTPC). 
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8. 
  
8.1. I.Balodis informē par LM parlamentārā sekretāra organizēto tikšanos š.g.3 februārī VTPC, 
par apspriestajiem jautājumiem. 
 
8.2. L.Nelsone par klientu apkalpošanas standartiem un rokasgrāmatu, kas tiks izstrādāti 
2016.gada laikā, par jaunu sistēmu tālruņiem, e-pastam. 
Par jautājumu izsakās M.Karnītis, V.Grigāne-Drande, M.Toms. 
 
8.3. Par problēmām ar sadarbību un attiecībām starp Padomi un VTPC. Par jautājumu izsakās 
I.Balodis, L.Nelsone, M.Karnītis, V.Grigāne-Drande. 
 
8.4. I.Balodis par riteņkrēslu pārvadāšanu lidojumos, uzlīmēm uz akumulatoriem. 
Par jautājumu izsakās M.karnītis, L.Nelsone, M.Toms. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokolēja: NONPO pārstāvju padomes sekretāre                                                     M.Zilgalve  
 
 
 
Protokolu apstiprināja: NONPO pārstāvju padomes priekšsēdētājs:                             M.Karnītis     
 


