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Nevalstisko organizāciju un nozares profesionālo organizāciju (NONPO) 

pārstāvju padomes ārkārtas SANĀKSMES PROTOKOLS 
 
Vieta: Valsts SIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””  

Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centrs 

Adrese: Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002 

Datums: 21.08.2015. plkst.10.00 

Sanāksmi vada: Nevalstisko organizācijas un nozares profesionālo organizāciju 
pārstāvju padomes (turpmāk –NONPO) priekšsēdētājs Mārtiņš Karnītis 
 
Piedalās NONPO pārstāvju padomes locekļi: 
Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem”                                 V.Grigāne-Drande 
Latvija Spina bifida un Hidrocefalijas biedrība                                            J.Krūmiņa 
Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrība                                           M.Karnītis 
Labklājības ministrija                                                                                   I.Pikše 
Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”                                            I.Balodis  
Invalīdu apvienība “Jūnijs”                                                                           I.Šatkovska 
Protezēšanas, ortozēšanas un tehniskās ortopēdijas asociācija                     M.Toms 
 
Nepiedalās NONPO pārstāvju padomes locekļi: 
Latvijas Ergoterapeitu asociācija                                                                  T.Bērants  
 
Uz pilnvaras pamata sanāksmē tiek pārstāvēti:   
Biedrība “Bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centrs Oranžais stars”       I.Baļe 
Latvijas cistiskās fibrozes biedrība                                                               A.Beļinska 
 
Citi dalībnieki: 
VTPC vadītāja                                                                                               L.Nelsone 
VTPC juriskonsults                                                                                       S.Priedīte 
 
 
Protokolē: 
NONPO pārstāvju padomes sekretāre                                                          V.Grigāne-Drande                                                                             
 
Darba kārtība: 
Nr.p.k. Tēma Ziņotājs/iesaistītie 
1. Ministru kabineta noteikumu Nr. 1474 plānotie 

grozījumi - priekšlikumu izskatīšana  
Ineta Pikše NONPO 
pārstāvju padomes 
locekļi, VTPC 

2. Jauna Padomes priekšsēdētāja vēlēšanas  M.Karnītis, 
I.Šatkovska, NONPO 
pārstāvju padomes 
locekļi 
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1. 
NONPO pārstāvju padomes priekšsēdētājs M.Karnītis atklāj sanāksmi. V.Grigāne-Drande 
informē, ka 2 klāt neesošie biedri - Biedrība “Bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centrs 
Oranžais stars”, pārstāve  I.Baļe un Latvijas cistiskās fibrozes biedrība, pārstāve                                                               
A.Beļinska pilnvarojuši šajā ārkārtas sanāksmē savu interešu pārstāvēšanai V.Grigāni-Drandi. 
 
     
                                                                          2. 
Ineta Pikše izklāsta šajā gadā paveikto darbu pie grozījumu sagatavošanas. Drukātā veidā 
katram dalībniekam tiek izdalīts plānoto grozījumu teksts, pārstāvju padomes locekļi tos pa 
punktiem.analizē.  
I.Balodis  lūdz precizēt plānoto grozījumu punktu par ārsta izsniegtā atzinuma tehniskā 
palīglīdzekļa saņemšanai terminēšanu. Visi piekrīt plānotajām izmaiņām, nosakot 6 mēnešu 
termiņu.   
 
Izvēršas plašas diskusijas par funkcionālo gultu un pretizgulējumu matraču iekļaušanu 2. 
pielikumā, diskutējot, kā izvērtēt pacientu loku, kas var pretendēt uz šī veida palīglīdzekļiem, 
kāda veida atlases kritērijus izvēlēties. Izsakās V.Grigāne-Drande, M.Karnītis. L.Nelsone, 
I.Balodis, I.Šatkovska, I.Pikše. Tiek panākta vienošanās iekļaut plānotās izmaiņas MK 
grozījumu projektā piedāvātajā redakcijā. 
 
Norisinās debates par plānoto elpošanas palīgierīču klāstu un piešķiršanas kārtību. Izsakās 
V.Grigāne-Drande, I.Pikše, L.Nelsone, I.Šatkovska. Notiek plašas diskusijas par elpošanas 
palīgierīču piešķiršanas mehānismu, tā salāgošanu ar pacientu interesēm, plānoto apkalpošanu. 
L.Nelsone precizē, ka šo ierīču pielāgošana un apkalpošana tiks pieprasīta piegādātājam, tam 
tiks paredzēti līdzekļi iepirkuma procesā. V.Grigāne-Drande norāda, ka ļoti strikti jāizstrādā 
mehānisms elpošanas palīgierīču piešķiršanai, prioritāri tās piešķirot pacientiem, kam šīs 
palīgierīces nepieciešamas dzīvības funkciju nodrošināšanai, nevis, piemēram auto vadīšanai, 
jo piedāvātā redakcija neparedz nekādu prioritāru diagnožu dalījumu. I.Pikše un L.Nelsone 
skaidro, ka šīs izmaiņas plānots ieviest no 2016. gada un tās paredzētas, lai varētu atrast 
tiesisku pamatojumu regulāram elpošanas palīgierīču iepirkumam. V.Grigāne Drande izsaka 
bažas, ka šāda sistēma panāks to, ka pacienti ar akūtu nepieciešamību pēc elpošanas 
palīgierīcēm nonāks vienotā rindā ar tiem, kam elpošanas palīgierīces nepieciešamas epizodiski 
un nav akūtas dzīvības nodrošināšanai, līdz ar to būtiski saruks akūto pacientu cerības iegūt 
nepieciešamo palīgierīci.  Tiek izteiktas bažas, ka šādu grozījumu ieviešana apdraudēs 47 000 
lielu Labklājības ministrijas finansējumu, kas jau ir piešķirts elpošanas palīgierīču iegādei 
Cistiskās fibrozes kabinetam. L.Nelsone un I.Pikše to noliedz. 
V.Grigāne-Drande norāda, ka, ņemot vērā, ka grozījumos paredzētās elpošanas palīgierīces 
plānots piešķirt no 2016.gada un šie grozījumi plānoti, lai nākotnē sakārtotu sistēmu kopumā, 
ierīču saraksts būtu jāpapildina ar skābekļa koncentratoriem un citām ierīcēm. L.Nelsone 
norāda, ka VTPC pārziņā varētu būt tās elpošanas palīgierīces, kuras ir pārvadājamas un 
situācijā, ja tās, piemēram, salūzt, pacienta var pagūt izsaukt ātro palīdzību, neradot būtiskus, 
neatgriezeniskus kaitējumus veselībai vai dzīvībai. V.Grigāne-Drande izsaka priekšlikumu lūgt 
Cistiskās fibrozes biedrībai līdz 24. 08. iesniegt rekomendācijas elpošanas palīgierīču saraksta 
papildināšanai. Visi piekrīt.    
 
Analizējot tālākos punktus, A.Bolis līdz precizēt, ja ir paredzēts, ka pacientam pašam jāsedz 
remonta izmaksas par bojātu palīgierīci - kas nosaka, kurš ir vainīgs? L.Nelsone skaidro 
situāciju, kā šobrīd notiek palīgierīču remonts. V.Grigāne-Drande norāda, ka šis punkts ir 
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riskants, jo tehniskie palīglīdzekļi var mehāniski salūst arī, piemēram, auguma specifikas dēļ. 
Izsakās I.Šatkovska, A.Bolis, I.Balodis, J.Krūmiņa, M.Karnītis. 
  
Tiek analizēts punkts, ko darīt, ja cilvēks nevar uzrādīt patapināto palīgierīci – kāds ir 
mehānisms, lai cilvēks tiktu vaļā no saistībām.  Izsakās I.Pikše, L.Nelsone, I.Šatkovska, 
M.Karnītis, A.Bolis, V.Grigāne-Drande. Tiek precizēts, ka plānotās izmaiņas ir līdzeklis, lai 
cīnītos pret negodprātīgiem lietotājiem, kas nevar uzrādīt izsniegto palīglīdzekli.  Notiek 
balsojums par plānotajām izmaiņām. Visi par, 1 pret. 
             
Tiek analizēts punkts par kompensācijas mehānismu, ja lietotājam nepieciešams palīglīdzekli 
iegādāties ārzemēs. Izsakās I.Pikše, I.Šatkovska, J.Krūmiņa, V.Grigāne-Drande, A.Bolis, 
M.Karnītis. Tiek lūgts precizēt, kas ir atbilstības deklarācija. L.Nelsone norāda, ka to precizēs. 
Toms norāda, ka katrs ražotājs izsniedz sava ražojuma kvalitāti apliecinošus dokumentus. 
J.Krūmiņa lūdz precizēt plānoto summu 2500 – vai tas ir visa veida palīgierīcēm gada laikā. 
I.Pikše apstiprina. Plānotajām izmaiņām visi klātesošie piekrīt, lūdzot papildināt plānotos 
grozījumus gan ar 2. pielikumā nosauktajām palīgierīcēm, gan tajā nenorādītajām.  
 

Tiek analizēti plānotie grozījumi par iespējām izpirkt palīgierīci. Izsakās: M.Karnītis. 
I.Šatkovska ierosina palīglīdzekli nodot personas īpašumā, ja tas ir lietots 1,5 termiņus. I.Pikše 
un L.Nelsona norāda, ka šāda kārtība ir jau šobrīd, precizējot juridiskās detaļas, kā notiek 
īpašumtiesību pārņemšana. 

 
Padome vienojas, ka plānotie grozījumi, kas skar Sabiedrības integrācijas veselibas 

aģentūru, nav tās kompetencē un nav pārrunājami. 
 
Pārējie plānoto izmaiņu punkti, kas protokolā nav atsevišķi izcelti, tiek pieņemti bez 

diskusijām. 
 

3. 
I.Šatkovska lūdz precizēt, vai MK noteikumu grozījumos ir iekļauti akumulatori 

elektriskajiem ratiņkrēsliem. I.Pikše noliedz, I.Šatkovska norāda, ka ja tie netiks iekļauti, viņa 
apturēs plānotos grozījumus Ministru kabinetā. L. Nelsone precizē, kā būtu jāplāno 
akumulatora nomaiņa, strikti norādot, ka strikti jānorāda termiņš, pēc kura maina akumulatoru, 
piedāvā 3 gadus. Izsakās M.Karnītis, A.Bolis, I.Šatkovska,  Toms, V.Grigāne-Drande. Vienojās 
iekļaut MK noteikumu izmaiņas punktu par akumulatoru iepirkšanu, nosakot termiņu – 
akumulatora nomaiņa tiek veikta 1x 3 gados. 

 
 V. Grigāne-Drande lūdz precizēt, kur palikušas plānotās izmaiņas par autokrēslu un 

velosipēdu iekļaušanu valsts nodrošināto tehnisko palīglīdzekļu sarakstā, par kuru iekļaušanu 
Padome pagājušajā tikšanās reizē nobalsoja. I.Pikše norāda, ka diemžēl nav saņēmusi 
precizējumus no ergoterapietu asociācijas par autokrēslu specifikāciju, ņemot vērā reālo 
finanšu situāciju, pieņemts lēmums šos palīglīdzekļus pagaidām MK noteikumu 2. pielikumā 
neiekļaut. 

Izsakās J.Krūmiņa, I.Šatkovska, L.Nelsone, I.Pikše, V.Grigāne-Drande. 
 

4. 
M.Karnītis piesaka jautājumu par Padomes vadības maiņu, jo I.Šatkovskas kundze 

norādījusi, ka Padomes vadība ir nekompetenta. I.Šatkovska precizē, ka šis nav jautājums, kas 
jāizskata ārkārtas sēdē. M.Karnītis, norāda, ka daudzi jautājumi, kas šajā sanāksmē radās 
I.Šatkovskai, tika izskatīti iepriekšējās 2 padomes sēdēs, ko kundze neapmeklēja. I. Šatkovska 
norāda, ka, viņasprāt, šīs padomes izskatāmie jautājumi attiecas uz daudzām nevalstiskajām 
organizācijām, kuras nav Padomes locekļi. Tiek precizēts, kādā stadijā ir pašaprūpes un 
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pārvietošanās līdzekļu iepirkums. Izsakās L.Nelsone, M.Karnītis, I.Šatkovska, V.Grigāne-
Drande, A.Bolis. Jautājums par vadītāja maiņu tiek atcelts. 

 
5. 

Padome nevienojas par konkrētu nākamās sanāksmes sasaukšanas laiku.     
 
 
 
Protokolēja: NONPO pārstāvju padomes sekretāre                                           V.Grigāne-Drande  
 
Protokolu apstiprināja: NONPO pārstāvju padomes priekšsēdētājs:                             M.Karnītis     
 
 
 


