Nevalstisko organizāciju un nozares profesionālo organizāciju (NONPO)
pārstāvju padomes SANĀKSMES PROTOKOLS
Sanāksme notiek tiešsaistes videokonferences formātā “Zoom” platformā.
Datums un laiks: 11.11.2020., plkst. 10:00
Sanāksmi vada: NONPO pārstāvju padomes priekšsēdētājs Ivars Balodis.
Piedalās NONPO pārstāvju padomes locekļi:
Apvienība “Apeirons” - I. Balodis
Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrība - M. Karnītis
Protezēšanas, ortozēšanas un tehniskās ortopēdijas asociācija - K. Lācis, G. Raipalis
Latvijas ergoterapeitu asociācija - T. Bērants
Latvijas cistiskās fibrozes biedrība - A. Beļinska
Labklājības ministrija - I. Pikše
Digitālās Veselības biedrība - L. Lancere
Bērnu slimnīcas fonds - K. Pētersone
Wings of Wheels - S. Survila
Pulmonālās hipertensijas biedrība – I. Plūme
Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācija - I. Grīsle, A. Krams
Citi dalībnieki:
NRC “Vaivari” valdes loceklis – M. Oliņš
VTPC vadītāja – L. Nelsone
VTPC vadītājas vietniece – J. Vasiļevska
Protokolē:
VTPC jurista palīdze Arta Naļivaiko
Darba kārtība:
Nr. Tēma
p.k.
1.
Par sanāksmes darba organizāciju un NENPO pārstāvju padomes
biedru saraksta aktualizēšanu
2.
VTPC prezentācija par darbu COVID-19 laikā
3
VTPC esošā budžeta apstākļos un redzējums par 2021. gadu
4.
Labklājības ministrijas (LM) prezentācija par MK
noteikumiem Nr. 1474 un darbs pie šo noteikumu aktualizācijas
5.

Turpmākā konsultatīvās padomes darbība un citi jautājumi

1.

Ziņotājs/iesaistītie
I. Balodis
L. Nelsone
L. Nelsone, I. Pikše
I. Pikše,
NONPO pārstāvju
padomes locekļi
I. Balodis

NENPO pārstāvju padomes priekšsēdētājs I. Balodis atklāj sanāksmi. Informē par biedrības
Wings of Wheels, Pulmonālās hipertensijas biedrība, Latvijas Tuberkulozes un plaušu
slimību ārstu asociācijas vēlmi piedalīties NENPO pārstāvju padomē.
Nolemj:
1.1. līdz 17.11.2020. uz e-pastu ivars@apeirons.lv visiem NENPO pārstāvjiem iesniegt
iesniegumu par dalību NENPO,
1.2. vienbalsīgi apstiprināt biedrības Wings of Wheels, Pulmonālās hipertensijas biedrība,
Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācija balss tiesības šajā NENPO
sanāksmē.
2.
VTPC vadītāja L. Nelsone informē par:
1. VTPC darba organizāciju Covid-19 laikā,
2. pilotprojektu bimanuālā riteņkrēsla ar mugurējo piedziņu ar nesalokāmu rāmi
pieaugušajiem saņemšanai ar valsts apmaksātu kuponu (rezultāti tiks apkopoti
pēc pilotprojekta beigām),
3. bastoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādāto medotiku bāzes cenu aprēķins
individuāli izgatavotiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, iesniegts apstiprināšanai
LM, tiek gaidīts LM apstiprinājums,
4. tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu ar kompensācijas mehānismu,
5. VTPC izstrādātajiem priekšlikumiem Ministru kabineta noteikumu Nr.1474
„Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” (MK noteikumi Nr.1474) grozījumiem un
to iesniegšanu,
6. VTPC rādītājiem (finansējumu, rindām, izsniegtajiem
tehniskajiem
palīglīdzekļiem).
Pēc prezentācijas par jautājumiem izsakās I. Balodis, L. Lancere, G. Raipalis, I. Plūme,
I. Pikše, L. Nelsone.
I. Balodis izsaka priekšlikumus iekļaut nākamajās NENPO pārstāvju padomes sēdēs
sniegt informāciju par:
1. VTPC sūdzību lietu analizēšanu (aplūkojot par ko un, cik bieži tiek saņemtas
sūdzības),
2. tehnisko palīglīdzekļu remonta kārtību,
3. par projektu “VSIA NRC “Vaivari”” infrastruktūras attīstība funkcionēšanas
novērtēšanas sistēmas izveidei.
3.
Labklājības ministrijas pārstāve I. Pikše informē par apkopoto informāciju tehnisko
palīglīdzekļu saņemšanas jomā, par bāzes finansējumu, par aktualizācijas un jaunas
redakcijas nepieciešamību MK noteikumiem Nr.1474, uzsverot, ka noteikumu būtība
saturiski netiks mainīta, plānots pārstrukturēt un sadalīt “pa blokiem”.
NONPO padomes pārstāvji pāriet pie MK noteikumu Nr.1474 2. pielikuma izmaiņu
izskatīšanas.

Lpp 2 no 32

4.
4.1 I. Pikše informē par MK noteikumu Nr.1474 2. pielikuma 1.bloku – par
tehniskajiem palīglīdzekļiem, par kuriem tika saņemti priekšlikumi, izņemt no MK
noteikumu Nr.1474 2. pielikuma, bet izvērtējot tehnisko palīglīdzekļu pieprasījumu,
nolemts tos atstāt vai precizēt MK noteikumu Nr.1474 2. pielikumā esošo tehnisko
palīglīdzekļu nosaukumus.
Par izskatāmo jautājumu izsakās T. Bērants, L. Nelsone, M. Karnītis, I. Pikše.
Nolemj: vienbalsīgi apstiprināt izstrādāto sarakstu.

4.2 I. Pikše informē par MK noteikumu Nr.1474 2. pielikuma 2.bloku – par tehnisko
palīglīdzekļu izņemšanu no MK noteikumu Nr.1474 2. pielikuma.
Izvēršas diskusija par tehnisko palīglīdzekļu – trauksmes poga + telefons, vienas rokas
tastatūra, vertikalizēta datorpele, bez rokām vadāma datorpele atstāšanas nepieciešamību 2.
pielikuma sarakstā. Jautājumā izsakās L. Lancere, S. Survila, I. Balodis, A. Beļinska, I.
Pikše, L. Plūme, G. Raipalis, L. Nelsone.
Ņemot vērā dalībnieku jautājumus par minētajiem palīglīdzekļiem, VTPC pieaicina
audiologopēdi L. Dvarišķi, kura sniedz informāciju par šiem palīglīdzekļiem.
Balsojums:
- par trauksmes pogas + telefons atstāšanu MK noteikumu Nr.1474 2. pielikumā –
par 8 balsis, pret 2 balsis, 1 atturas,
- par vienas rokas tastatūras izņemšanu no MK noteikumu Nr.1474 2. pielikuma –
par 7 balsis, pret 1 balss, 3 atturas,
- par vertikalizētas datorpeles izņemšanu no MK noteikumu Nr.1474 2. pielikuma –
par 5 balsis, pret 3 balsis, 3 atturas,
- par bez rokām vadāmas datorpeles izņemšanu no MK noteikumu Nr.1474 2.
pielikuma – par 5 balsis, pret 2 balsis, 4 atturas,
- par tehnisko palīglīdzekļu (izņemot, trauksmes poga + telefons, vienas rokas
tastatūra, vertikalizēta datorpele, bez rokām vadāma datorpele) izņemšanu no MK
noteikumu Nr.1474 2. pielikuma.
Nolemj:
4.2.1 atstāt MK noteikumu Nr.1474 2. pielikumā tehnisko palīglīdzekli - trauksmes
poga + telefons,
4.2.2 vienbalsīgi apstiprināt tehnisko palīglīdzekļu sarakstu, kurus plānots izņemt no
MK noteikumu Nr.1474 2. pielikuma.

4.3 Jautājuma jaunu tehnisko palīglīdzekļu pievienošana MK noteikumu Nr.1474 2.
pielikumam (3. bloks) izskatīšana.
I. Pikše informē, ka jaunie palīglīdzekļi izvēlēti pamatojoties uz saņemtajiem
priekšlikumiem no NONPO padomes pārstāvjiem un sadarbojoties ar VTPC.
I. Balodis informē, ka sanāksmei pievienojies A. Krams, kurš pārstāv Latvijas
Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociāciju.
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Diskusija par slinga iekļaušanu MK noteikumu Nr.1474 2. pielikumā un tā
nepieciešamību lietojot mobilo pacēlāju. Jautājumā izsakās T. Bērants, I. Pikše. I. Balodis.
L. Nelsone piedāvā priekšlikumu, par slinga iekļaušanu mobilā pacēlāja iepirkumā,
izstrādājot tehnisko specifikāciju, veidojot vienu pozīciju, nav lietderīgi atsevišķi izdalīt un
veidot divas pozīcijas - mobilo pacēlāju un slingu.
Jautājumā par stacionārā skābekļa koncentratora pieaugušajiem, iekļaušanu MK
noteikumu Nr.1474 2. pielikumā, izsakās I. Pikše, A. Krams, I. Plūme L. Nelsone,
A. Beļinska.
Izskatot jautājumu, par komunikācijas tehniskajiem palīglīdzekļiem, VTPC
audiologopēde L. Dvarišķe, paskaidro kādiem klientiem paredzēti šie palīglīdzekļi.
L. Lancere sniedz priekšlikumu nedēļas laikā iesūtīt priekšlikumus par komunikācijas
palīglīdzekļu saraksta papildināšanu.
L. Nelsone un I. Pikše izsakās par sadaļas papildināšanas iespējām, nedēļas laikā
iesniedzot priekšlikumus.
Balsojums:
- par tehniskajiem palīglīdzekļiem (izņemot stacionārā skābekļa koncentratoru
pieaugušajiem), kurus plānots pievienot MK noteikumu Nr.1474 2. pielikumam –
par 11 balsis,
- par stacionārā skābekļa koncentratora pieaugušajiem pievienošanu MK noteikumu
Nr.1474 2. pielikumam – par 10 balsis, 1 pret.
Nolemj:
4.3.1 pievienot MK noteikumu Nr.1474 2. pielikumam tehniskos palīglīdzekļus,
atbilstoši izstrādātajam sarakstam,
4.3.2 līdz 17.11.2020. uz e-pastu ivars@apeirons.lv iesūtīt priekšlikumus par
komunikācijas palīglīdzekļu saraksta papildināšanu.

4.4 Par MK noteikumu Nr.1474 2. pielikuma 4. bloku – par tehniskajiem
palīglīdzekļiem, kurus nolemts nepievienot MK noteikumu Nr.1474 2. pielikumam.
Diskusijā par tehnisko palīglīdzekli - vertikalizators pieaugušajiem ar galdu, izsakās
G. Raipalis, T. Bērants, M. Oliņš, L. Nelsone.
Jautājumā par kāpurķēžu pacēlāja neiekļaušanu MK noteikumu Nr.1474 2. pielikumā
izsakās A. Beļinska, L. Nelsone, I. Balodis.
M. Karnītis izsaka priekšlikumu pievienot MK noteikumu Nr.1474 2. pielikumam
riteņkrēsla riteņos iebūvēto elektromotora sistēmu, papildus caurgājamības riteni – pie
manuāli vadāma ritēnkrēsla pievienojamu ierīci un priekšējo elektrisko riteni (miniskūteris).
Par priekšlikumu izsakās I. Pikše, L. Nelsone.
Balsojums:
- par tehnisko palīglīdzekļu, nepievienošanu MK noteikumu Nr.1474 2. pielikumam
(izņemot, riteņkrēsla riteņos iebūvēto elektromotora sistēmu,
papildus
caurgājamības riteni – pie manuāli vadāma ritēnkrēsla pievienojamu ierīci) – par 9
balsis, 2 atturas,
- par riteņkrēsla riteņos iebūvēto elektromotora sistēmas, par papildus caurgājamības
riteņa – pie manuāli vadāma ritēnkrēsla pievienojamu ierīces, par priekšējā
elektriskā riteņa (miniskūtera)
pievienošanu MK noteikumu Nr.1474 2.
pielikumam, saņemšanai ar kompensācijas mehānismu, kompensējamās summas
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apmērs tiek noteikts, atbilstoši elektriskā riteņkrēsla vai elektriskā skutera
iepirkuma cenai attiecīgajā gadā – par 10 balsis, 1 atturas.
Nolemj:
4.4.1

4.4.2

pievienot MK noteikumu Nr.1474 2. pielikuma sarakstam riteņkrēsla riteņos
iebūvēto elektromotora sistēmu, papildus caurgājamības riteni – pie manuāli
vadāma ritēnkrēsla pievienojamu ierīci un priekšējo elektrisko riteni
(miniskūteris), saņemšanai ar kompensācijas mehānismu,
pārējos tehniskos palīglīdzekļus nepievienot MK noteikumu Nr.1474 2.
pielikumam tehniskos palīglīdzekļus, atbilstoši izstrādātajam sarakstam.

4.5 Par MK noteikumu Nr.1474 2. pielikuma 5. bloku – par individuāli izgatavojamu
cieto un mīksto ortožu saraksta pievienošanu MK noteikumu Nr.1474 2. pielikumam.
1. Jautājumā par individuāli izgatavojamām ortozēm G. Raipalis izsaka priekšlikumu
no MK noteikumu Nr.1474 2. pielikuma sadaļas “piezīmes” izņemt prasību, ka
skoliozes korekcijas ortozes ar korekciju 1 plaknē un skoliozes korekcijas ortozes
ar korekciju 2 plaknēs ortozes, izgatavo tehniskais ortopēds, kurš izgājis speciālu
apmācību Šeno tipa cieto ortožu izgatavošanā, šo prasību attiecināt tikai uz
skoliozes korekcijas ortozēm ar korekciju 3 plaknēs,
2. G.Raipalis norāda, ka MK noteikumu Nr.1474 2. pielikuma 33. pozīcija Denisa
Brauna tipa ortožu ortozes apavu nomaiņa jeb atbilstošas korekcijas nodrošināšanai
jāmaina 2 līdz 3 reizes gadā atkarībā no antropometrisko rādītāju izmaiņām, kaut
arī piezīmēs norādīts lietošanas laiks 1 gads (regulējums iekļauts jau esošajos MK
noteikumo Nr.1474),
3. Papildus G.Raipalis izsaka priekšlikumu pievienot MK noteikumu Nr.1474 2.
pielikumam individuāli izgatavotu mīksto ortožu grupā ārējās ceļa locītavas
((metāla vai plastikāta (vienasu vai daudzasu)), kuras attiecināmas pēc
nepieciešamības pozīcijai mīkstā ceļa ortoze.
Nolemj:
atbalstīt priekšlikumu par prasībām cieto skoliozes korekcijas ortožu
izgatavošanā, precizējot piezīmju sadaļu, nosakot, ka skoliozes korekcijas
ortozes izgatavo tehniskais ortopēds, kurš izgājis speciālu apmācību,
4.5.2 pievienot MK noteikumu Nr.1474 2.pielikumam individuāli izgatavotu mīksto
ortožu sarakstam pozīciju - ārējās ceļa locītavas ((metāla vai plastikāta (vienasu
vai daudzasu).
4.5.1

5.
Turpmākā NENPO darbība un citi jautājumi.
Nolemj:
5.1.1 nākamās sanāksmes sasaukšanas datums un laiks – 25.11.2020., plkst. 10:00,
5.1.2 līdz 17.11.2020. uz e-pastu ivars@apeirons.lv visiem NENPO pārstāvjiem
iesniegt iesniegumu par dalību NENPO pārstāvju padomē,
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5.1.3 līdz 17.11.2020. uz e-pastu ivars@apeirons.lv iesūtīt priekšlikumus par
komunikācijas palīglīdzekļu saraksta papildināšanu un MK noteikumu Nr.1474
teksta daļu, I. Balodim saņemtos priekšlikumus pārsūtīt L. Nelsonei un I. Pikšei,
5.1.3 līdz 23.11.2020. I. Pikšei apkopot saņemtos priekšlikumus un izsūtīt NONPO
pārstāvju padomes dalībniekiem.

Pielikumā: MK noteikumu Nr. 1474 2. pielikuma “No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo
tehnisko palīglīdzekļu saraksta projekts”

Protokolēja: VTPC jurista palīdze
Protokolu apstiprināja: NONPO pārstāvju padomes priekšsēdētājs

A. Naļivaiko

I. Balodis
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PIELIKUMS
2. pielikums “No valsts budžeta līdzekļiem finansējamo tehnisko palīglīdzekļu saraksta
projekts”

MK noteikumu Nr. 1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 2. pielikuma
izmaiņas
Tehniskie palīglīdzekļi, kuri tiek atstāti MK noteikumu Nr.1474 2. pielikumā vai
tiek mainīts to nosaukums
ISO kods
Un pozīcija
spēkā esošajā
MK noteikumu
redakcijā

Tehniskā
palīglīdzekļa
nosaukums

Piemērs/attēls

Pamatojums

Piezīmes
Balsojums

Balsojums par tehnisko palīglīdzekļu atstāšanu un MK noteikumu Nr.1474 2. pielikumā
esošo tehnisko palīglīdzekļu nosaukumu precizēšana.

09 09 03
58.pozīcija

09 12 15
64. pozīcija

Palīglīdzekļi zeķu
uzvilkšanai un
bikšu uzvilkšanai

Paaugstināti
tualetes sēdekļi
(nepiestiprinātie)

Aizstāt nosaukumu
Atbalsta
ar:
“Palīglīdzekļi zeķu (nolemts atstāt
uzvilkšanai”
MK noteikumu

Nr.1474 2.
pielikumā)
Aizstāt nosaukumu
Atbalsta
ar:
“Tualetes poda
(nolemts atstāt
paaugstinājumi
MK noteikumu
piestiprināmi pie
Nr.1474 2.
tualetes poda”
pielikumā)
Atbalsta

09 33 03
71.pozīcija

Vannas krēsli ar
muguras balstu

Priekšlikums atstāt (nolemts atstāt
noteikumos, jo pēc MK noteikumu
TPL ir pieprasījums
Nr.1474 2.

pielikumā)

15 03 06
126.pozīcija

15 09 13
127.pozīcija

Palīglīdzekļi
produktu griešanai,
smalcināšanai,
sadalīšanai

Galda piederumi

Aizstāt nosaukumu
Atbalsta
ar
“Pielāgots virtuves (nolemts atstāt
dēlītis”
MK noteikumu

Nr.1474 2.
pielikumā)
Aizstāt nosaukumu
Atbalsta
ar
“Pielāgots virtuves (nolemts atstāt
nazis”
MK noteikumu

Nr.1474 2.
pielikumā)
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18 18 03
128.pozīcija

22 21 03
129.pozīcija

Atbalsta rokturi,
skrūvējami pie
grīdas vai sienas

Manuālās
satveršanas stangas

Aizstāt nosaukumu
Atbalsta
ar
“Atbalsta rokturi, (nolemts atstāt
skrūvējami pie
MK noteikumu
grīdas vai sienas
Nr.1474 2.
(paceļamie)”
pielikumā)
Priekšlikums atstāt
Atbalsta
sarakstā, jo pēc
tehniskā
(nolemts atstāt
palīglīdzekļa ir
MK noteikumu
pieprasījums
Nr.1474 2.

pielikumā)
Atbalsta
04 33 06
1.2 pozīcija

Pretizgulējuma
matracis

Priekšlikums nodot
īpašumā
(nolemts atstāt

MK noteikumu
Nr.1474 2.
pielikumā)

Elkoņa atbalsta
kruķi bērniem

Priekšlikums atstāt
Atbalsta
sarakstā, jo pēc
tehniskā
(nolemts atstāt
palīglīdzekļa ir
MK noteikumu
pieprasījums
Nr.1474 2.

12 03 12
77.pozīcija

Paduses atbalsta
kruķi bērniem

Priekšlikums atstāt
Atbalsta
sarakstā, jo pēc
tehniskā
(nolemts atstāt
palīglīdzekļa ir
MK noteikumu
pieprasījums
Nr.1474 2.

05 36 06
98.pozīcija

Pārvietošanās galdi
bērniem
(daudzfunkcionālie)

12 03 06
76.pozīcija

pielikumā)

pielikumā)

12 22 03
114.pozīcija

Bimanuālais
riteņkrēsls ar
mugurējo piedziņu
pieaugušajiem, ar
nesalokāmu rāmi
(ar roku balstiem,
stumšanas
rokturiem, ar

Aizstāt nosaukumu
ar

Atbalsta

(nolemts atstāt

“Vertikalizācijas
MK noteikumu
galdi bērniem
Nr.1474 2.
(daudzfunkcionālie)”
pielikumā)
Atbilstoši ISO
klasifikācijai ieviest
jaunu sadaļu MK
noteikumu 2,
pielikumā –
Palīglīdzekļi
apmācībai ķermeņa
stāvokļa mainīšanā
un saglabāšanā ISO
05 36 06
Aizstāt nosaukumu
ar
“Bimanuālais
Atbalsta
riteņkrēsls ar
mugurējo piedziņu (nolemts atstāt
pieaugušajiem, ar MK noteikumu
nesalokāmu rāmi (ar
Nr.1474 2.
roku balstiem,
pielikumā)
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pretapgāšanās
riteņiem, ar
dalītiem kāju
balstiem, ar bremzi,
ko darbina ar vienu
roku, ar spilvenu)

12 22 03
118. pozīcija

12 23 03
124. pozīcija

12 22 03
116. pozīcija

Bimanuālais
riteņkrēsls ar
mugurējo piedziņu
bērniem

Elektropiedziņas
riteņkrēsli ar rokas
stūrēšanas sistēmu
(elektriskais
skūters) un
elektropiedziņas
riteņkrēsli ar
moterizētu vadāmu
rokas stūrēšanas
sistēmu

Bimanuālie
riteņkrēsli ar
mugurējo piedziņu
pieaugušajiem
sportam

stumšanas
rokturiem, ar
pretapgāšanās
riteņiem, ar dalītiem
kāju balstiem, ar
spilvenu)”.
Personas, kas lieto
šos riteņkrēslus
parasti izvēlas
bremzes ar abām
rokām
Aizstāt nosaukumu
Atbalsta
ar: Bimanuālais
riteņkrēsls ar
(nolemts atstāt
mugurējo piedziņu MK noteikumu
bērniem ar x veida
Nr.1474 2.
rāmi
pielikumā)
MK noteikumu 2.
pielikumā piezīmes
papildināt
akumulatoru
nomaiņa par valsts
budžeta līdzekļiem
tiek segta vienu reizi
trīs gadu lietošanas
periodā
patapinājumā
esošiem
elektropiedziņas
riteņkrēsliem un
skuteriem.
MK noteikumu 2.
pielikumā piezīmes
papildināt Personām,
kuras regulāri
nodarbojas ar kādu
sporta viedu, un to
apliecina Latvijas
Paralimpiskā
komiteja bimunuālie
riteņkrēsli ar
mugurējo piedziņu
pieaugušajiem
sportam tiek
izsniegti īpašumā
apmaksājot iegādes
izdevumus.

Atbalsta

(nolemts atstāt
MK noteikumu
Nr.1474 2.
pielikumā)

Atbalsta

(nolemts atstāt
MK noteikumu
Nr.1474 2.
pielikumā)
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Priekšlikumi no MK noteikumu Nr. 1474 2. pielikuma izņemt šādus tehniskos
palīglīdzekļus

ISO kods

Tehniskā
palīglīdzekļa
nosaukums

Piemērs/attēls

Pamatojums

Piezīmes
Balsojums

Balsojums par tehnisko palīglīdzekļu izņemšanu no MK noteikumu Nr.1474 2. pielikuma.
09 12 12
63.pozīcija

Paaugstināti
atsevišķi stāvoši
tualetes sēdekļi

Nav pieprasījuma
Atbalsta
(nolemts izņemt no

MK noteikumu
Nr.1474 2.
pielikuma)

09 12 24
65.pozīcija

Piemontējami
tualetes rokturi un
atzveltnes

09 12 25
66.pozīcija

Atsevišķi esoši
tualetes rokturi un
atzveltnes

09 33 03
67.pozīcija

09 33 03
72.pozīcija

Vannas/dušas krēsli

Vannas krēsls ar
piesūcekņiem

Lai piestiprinātu
rokturus pie
Atbalsta
sienas, papildus ir (nolemts izņemt no
nepieciešams
MK noteikumu
iegādāties skrūves,
Nr.1474 2.
kuru garums ir
pielikuma)
individuāls,
atbilstoši sienu
biezumam, ko nav
iespējas nodrošināt
VTPC
Nav pieprasījuma
Atbalsta
(nolemts izņemt no

MK noteikumu
Nr.1474 2.
pielikuma)
Nav pieprasījuma.
Personām ar
grūtībām
Atbalsta
mazgāšanās
(nolemts izņemt no
aktivitātes
MK noteikumu
veikšanā, ir
Nr.1474 2.
pieejami pielikuma)
vannas dēlis,
vannas krēsls vai
dušas krēsls, kuri
ir iekļauti MK
Noteikumu Nr.
1474 2. pielikumā.
Nav pieprasījuma.
Atbalsta
Personām ar
(nolemts izņemt no
grūtībām
MK noteikumu
mazgāšanās
Nr.1474 2.
aktivitātes
pielikuma)
veikšanā, ir
pieejamivannas dēlis,
vannas krēsls, kuri
ir iekļauti MK
Noteikumu Nr.
1474 2. pielikumā.
Lpp 10 no 32

12 03 12
78.pozīcija

Paduses atbalsta
kruķi (koka)
bērniem

12 03 12
79.pozīcija

Paduses atbalsta
kruķi (alumīnija)
bērniem

12 06 09
92.pozīcija

Pārvietošanās
krēsls
pieaugušajiem

12 18 09
99.pozīcija

12 18 09
100.pozīcija

12 18 09
101.pozīcija

Ar labo roku
minami trīsriteņi

Ar kreiso roku
minami trīsriteņi

Ar abām rokām
minami trīsriteņi

Pozīcija sarakstā
atkārtojas, nav
nepieciešams
uzsvērt materiālu,
no kura izgatavoti
kruķi
Pozīcija sarakstā
atkārtojas, nav
nepieciešams
uzsvērt materiālu,
no kura izgatavoti
kruķi
Nav pieprasījuma.

Atbalsta
(nolemts izņemt no

MK noteikumu
Nr.1474 2.
pielikuma)
Atbalsta
(nolemts izņemt no

MK noteikumu
Nr.1474 2.
pielikuma)
Atbalsta
(nolemts izņemt no

MK noteikumu
Nr.1474 2.
pielikuma)
Nav pieprasījuma.
Var lietot tikai
Atbalsta
ārpus mājas.
(nolemts izņemt no
Personām ar
MK noteikumu
grūtībām
Nr.1474 2.
pārvietoties
pielikuma)
lielākos attālumos
ārpus mājas, ir
pieejami
– elektropiedziņas
riteņkrēsli, kuri ir
iekļauti MK
Noteikumu Nr.
1474 2. pielikumā.
Nav pieprasījuma.
Var lietot tikai
Atbalsta
ārpus mājas.
(nolemts izņemt no
Personām ar
MK noteikumu
grūtībām
Nr.1474 2.
pārvietoties
pielikuma)
lielākos attālumos
ārpus mājas, ir
pieejami
– elektropiedziņas
riteņkrēsli, kuri ir
iekļauti MK
Noteikumu Nr.
1474 2. pielikumā.
Nav pieprasījuma.
Var lietot tikai
Atbalsta
ārpus mājas.
(nolemts izņemt no
Personām ar
MK noteikumu
grūtībām
Nr.1474 2.
pārvietoties
pielikuma)
lielākos attālumos
ārpus mājas, ir
pieejami
– elektropiedziņas
riteņkrēsli un
Lpp 11 no 32

elektriskie skuteri,
kuri ir iekļauti MK
Noteikumu Nr.
1474 2. pielikumā.

12 18 09
102.pozīcija

Ar abām rokām
minami trīsriteni,
kuriem ir vairāki
pārnesumi

12 22 18
107.pozīcija

Manuālie pavadoņa
vadāmi riteņkrēsli
bērniem (ar
pavadoņa
darbināmām
bremzēm)

12 22 03
112.pozīcija

Bimanuālais
riteņkrēsls ar
mugurējo piedziņu
pieaugušajiem,
nesalokāmu rāmi
(ar roku balstiem,
spilvenu)

Nav pieprasījuma.
Var lietot tikai
Atbalsta
ārpus mājas.
(nolemts izņemt no
Personām ar
MK noteikumu
grūtībām
Nr.1474 2.
pārvietoties
pielikuma)
lielākos attālumos
ārpus mājas, ir
pieejami
– elektropiedziņas
riteņkrēsli un
elektriskie skuteri,
kuri ir iekļauti MK
Noteikumu Nr.
1474 2. pielikumā.
Nav pieprasījuma.
Bērna
Atbalsta
pārvietošanai ir
(nolemts izņemt no
pieejami –
MK noteikumu
manuālais
Nr.1474 2.
pavadoņa
pielikuma)
vadāmais
riteņkrēsls
bērniem,
manuālais
pavadoņa
vadāmais
riteņkrēsls bērniem
(ar
papildaprīkojumu).
Nav pieprasījuma.
MK Noteikumu
Atbalsta
Nr. 1474 2.
(nolemts izņemt no
pielikumā ir
MK noteikumu
pieejami –
Nr.1474 2.
bimanuālais
pielikuma)
riteņkrēsls ar
mugurējo piedziņu
pieaugušajiem, ar
nesalokāmu rāmi
(ar roku balstiem,
stumšanas
rokturiem, ar
pretapgāšanās
riteņiem, ar
spilvenu);
bimanuālais
riteņkrēsls ar
mugurējo piedziņu
pieaugušajiem, ar
Lpp 12 no 32

12 22 06
122.pozīcija

Bimanuālais
riteņkrēsls ar sviras
piedziņu

12 22 18
106. pozīcija

Manuālie pavadoņa
vadāmie riteņkrēsli
bērniem (ar
maināmu muguras
leņķi)

22 21 09
133. pozīcija

Tastatūras
komunikators

nesalokāmu rāmi
(ar roku balstiem,
stumšanas
rokturiem, ar
pretapgāšanās
riteņiem, ar
pretslīdes stīpām,
ar spilvenu, ar
spieķu aizsargu);
bimanuālais
riteņkrēsls ar
mugurējo piedziņu
pieaugušajiem, ar
nesalokāmu rāmi
(ar roku balstiem,
stumšanas
rokturiem, ar
pretapgāšanās
riteņiem, ar
dalītiem kāju
balstiem, ar
spilvenu).
Nav pieprasījuma.
Var lietot tikai
Atbalsta
ārpus mājas.
(nolemts izņemt no
Personām ar
MK noteikumu
grūtībām
Nr.1474 2.
pārvietoties
pielikuma)
lielākos attālumos
ārpus mājas, ir
pieejami
– elektropiedziņas
riteņkrēsli, kuri ir
iekļauti MK
Noteikumu Nr.
1474 2. pielikumā.
MK Noteikumu Nr.
1474 2. pielikumā
Atbalsta
ir iekļauta pozīcija (nolemts izņemt no
- manuālais
MK noteikumu
pavadoņa vadāmais
Nr.1474 2.
riteņkrēsls bērniem
pielikuma)
(ar
papildaprīkojumu)
ietver funkciju:
maināms muguras
leņķis.
Nav pieejas
latviešu valodā, kā
Atbalsta
arī cilvēki
(nolemts izņemt no
nepiesakās šāda
MK noteikumu
veida
Nr.1474 2.
palīglīdzeklim.

pielikuma)

Lpp 13 no 32

22 21 09
134. pozīcija

Skaļrunis +
tastatūra
komunikācijai

Nav pieejas
latviešu valodā, kā
Atbalsta
arī cilvēki
(nolemts izņemt no
nepiesakās šāda
MK noteikumu
veida
Nr.1474 2.
palīglīdzeklim.

pielikuma)

22 03 15
137. pozīcija

Četru aktivizatoru
spoguļkomunikators

22 21 09
139. pozīcija

Multifunkcionāls
komunikators ar
dokumentu
transportēšanas
iespēju.

Nav pieprasījums
Atbalsta
pēc šāda veida (nolemts izņemt no
komunikatora.
MK noteikumu

Nr.1474 2.
pielikuma)
Nav pieprasījums
Atbalsta
pēc šāda veida (nolemts izņemt no
palīglīdzekļa.
MK noteikumu
Nr.1474 2.
pielikuma)

Balsojums par trauksmes pogas + telefons atstāšanu MK noteikumu Nr.1474 2. pielikuma

22 24 03
140. pozīcija

Trauksmes poga +
telefons

Nav pieprasījums
Atbalsta
pēc šāda veida
palīglīdzekļa.
(nolemts atstāt MK

noteikumu Nr.1474
2. pielikumā)

Balsojums par vienas rokas tastatūras izņemšanu no MK noteikumu Nr.1474 2. pielikuma

22 36 12
141. pozīcija

Vienas rokas
tastatūra

Nav pieprasījums
Atbalsta
no cilvēku puses. (nolemts izņemt no

MK noteikumu
Nr.1474 2.
pielikuma)

Balsojums par vertikalizētas datorpeles izņemšanu no MK noteikumu Nr.1474 2. pielikuma

22 36 12
142. pozīcija

Vertikalizēta
datorpele

Nav pieprasījums
Atbalsta
no cilvēku puses. (nolemts izņemt no

MK noteikumu
Nr.1474 2.
pielikuma)
Balsojums par bez rokām vadāmas datorpeles izņemšanu no MK noteikumu Nr.1474 2.
pielikuma
22 36 12
143.pozīcija

Bez rokām vadāma
datorpele

Nav pieprasījums
Atbalsta
no cilvēku puses. (nolemts izņemt no

MK noteikumu
Nr.1474 2.
pielikuma)
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Priekšlikumi pievienot MK noteikumu Nr.1474 2. pielikumam šādus
tehniskos palīglīdzekļus

ISO kods

Tehniskā
palīglīdzekļa
nosaukums

Piemērs/attēls

Pamatojums

Piezīmes
Balsojums

Balsojums par tehniskajiem palīglīdzekļiem, kurus plānots pievienot MK noteikumu
Nr.1474 2. pielikumam

09 12 03

Dušas krēsls ar
regulējamu
sēdvirsmas
leņķi

Pašaprūpes
aktivitāšu
veikšanas
Atbalsta
atvieglošanai
personām, kurām (nolemts pievienot
ir vāja rumpja un
MK noteikumu
galvas kontrole un
Nr.1474 2.
kuri nespēj noturēt
pielikumam)
sēdus pozīciju 90
grādu leņķī.
Tiek izsniegts
personām, kuras
VTPC
patapinājušas –
bimanuālo
riteņkrēslu ar
mugurējo piedziņu
pieaugušajiem (ar
polsterētu muguras
balstu un
sēdvirsmu, kuri ir
regulējami
noteiktā leņķī),
bimanuālo
riteņkrēslu ar
mugurējo piedziņu
bērniem (ar
polsterētu muguras
balstu un
sēdvirsmu, kuri ir
regulējami
noteiktā leņķī),
manuālo pavadoņa
vadāmo riteņkrēslu
bērniem (ar
papildaprīkojumu).
Personai
izsniedzams
īpašumā.

Lpp 15 no 32

18 09 39

12 36 03

Individuāli
izgatavojamas
sēdēšanas
sistēmas
ievietojamas
riteņkrēslā

Mobilais
pacēlājs

Pareizas sēdēšanas
pozas
nodrošināšanai.
Atbalsta
Tehniskā
palīglīdzekļa
(nolemts pievienot
saņemšana notiek
MK noteikumu
vienlaicīgi ar
Nr.1474 2.
riteņkrēsla
pielikumam)
saņemšanu.
Līdzīgā veidā
kompensē
funkcionālos
traucējumus, kā
individuāli
izgatavojama
sēdēšanas sistēma
un sēdortoze.
Nepieciešams
izvērtēt, kurš no
tehnisko
palīglīdzekļu
veidiem ir personai
atbilstošāks. Lai
izvērtētu tehniskā
palīglīdzekļa
piešķiršanu
nepieciešama
padziļināta
funkcionēšanas
novērtēšana.
Personai
izsniedzams
īpašumā.
Aprūpes
atvieglošanai,
kritienu risku
Atbalsta
mazināšanai
personām, kuras
(nolemts pievienot
nespēj patstāvīgi
MK noteikumu
mainīt pozu guļus
Nr.1474 2.
stāvoklī, no guļus
pielikumam)
sēdus stāvoklī un
noturēt sēdus
pozīciju.
Paredzēts
personām, kurām
ir piešķirta īpašā
kopšana un
atzinumā
padziļināti ir
aprakstītas
personas spējas
mainīt ķermeņa
pozīciju.
Nav piemērots
personām, kuras
lieto rollatoru,
kvadripodu,
Lpp 16 no 32

18 03 15

12 22 18

Gultas galdi,
ko izmanto
gultā vai
blakus tai.

Manuālais
pavadoņa
vadāmais
riteņkrēsls
pieaugušajiem
(ar maināmu
muguras leņķi)

staigāšanas rāmi,
jo ja persona ir
spējīga lietot šos
tehniskos
palīglīdzekļus, tad
arī būs iespēja
personu droši
pārsēdināt no
vienas virsmas uz
otru un persona
būs spējīga
patstāvīgi vai ar
minimālu
asistēšanu mainīt
ķermeņa pozīciju.
Atzinumā pēc
Starptautiskās
funkcionēšanas un
nespējas
klasifikācijas ir
jābūt norādītiem
šiem kodiem, kuri
ir aprakstīti ar
sīkāku
pamatojumu:
d4100.4 Guļus
stāvoklis; d4153.4
Sēdus stāvokļa
saglabāšana;
d420.4 Sevis
pārvietošana.
Personai
izsniedzams
patapinājumā.
Paredzēts
Atbalsta
personām, kurām ir
piešķirta īpašā
(nolemts pievienot
kopšana un kuras
MK noteikumu
saņēmušas
Nr.1474 2.
funkcionālo gultu
pielikumam)
par valsts budžeta
līdzekļiem.
Personai
izsniedzams
patapinājumā.
Dotajā brīdī
personām, kuras ir
sasniegušas 18
Atbalsta
gadu vecumu ir
pieejams
(nolemts pievienot
manuālais
MK noteikumu
pavadoņa
Nr.1474 2.
vadāmais
pielikumam)
riteņkrēsls
pieaugušajiem vai
bimanuālais
riteņkrēsls ar
mugurējo piedziņu
Lpp 17 no 32

pieaugušajiem (ar
polsterētu
muguras balstu un
sēdvirsmu, kuri ir
regulējami
noteiktā leņķī).
Bieži šie
palīglīdzekļi nav
piemēroti
personām, kurām
ir funkcionēšanas
ierobežojumi un
atbilstošāks
palīglīdzeklis ir
manuālā pavadoņa
vadāmā riteņkrēsla
(ar maināmu
muguras leņķi)
modelis.
Personai
izsniedzams
patapinājumā.

Balsojums par stacionārā skābekļa koncentratora pieaugušajiem pievienošanu MK
noteikumu Nr.1474 2. pielikumam

04 03 18

Stacionārais
skābekļa
koncentrators
pieaugušjiem

Stacionārais
skābekļa
koncentrators
ilgstoši skābekļa
terapijai mājās ar
plūsmu līdz 5l/min
paredzēts
personām ar
hronisku
elpošanas
nepietiekamību,
kura konstatēta 2
reizes ar ≥3
nedēļas starplaiku
slimības remisijas
periodā, miera
stāvoklī, elpojot
atmosfēras gaisu.
- paredzēts
personām ar
hronisku
elpošanas
nepietiekamību, ja
PaO2 ≤7,3 KPa
(≤55mmHg),
- personām ar
hronisku
elpošanas
nepietiekamību, ja
PaO2 ≤ 8,0 KPa
(≤60mmHg) un
diognosticēta:
respiratora vai
kardiāla slimība ar

Atbalsta
(nolemts pievienot
MK noteikumu
Nr.1474 2.
pielikumam)
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sekundāru
policitēmiju
(hematokrīts ≥
55%) vai
pulmonālā
hipertensija, vai
perifērās tūskas,
vai nakts
hipoksēmija (SpO2
<90% vairāk kā
30% no miega
perioda).
Pulmonālā
hipertensija.
Atzinumu izraksta
ārsts pneimologs
vai
kardiologsnorādot
artiālo asiņu gāzu
sastāvu un
nepieciešamo
skābekļa plūsmu.
Personai
izsniedzams
patapinājumā

22 21 12

22 21 09

Communicator 5

Tobii Dynavox Iseries+
Communication
Aid

Gan vecāki, gan
speciālisti
Atbalsta
(audiologopēdi)
izteikuši vēlmi par (nolemts pievienot
palīglīdzekļa
MK noteikumu
iekļaušanu MK
Nr.1474 2.
Noteikumu 2.
pielikumam)
pielikumā.
Nepieciešama
personīgā planšete
programmatūras
iegūšanai, kā arī
nepieciešams
speciālists, kas
apmācīs ar to
strādāt.
Personai
izsniedzams
īpašumā.
Gan vecāki, gan
speciālisti
(audiologopēdi)
Atbalsta
izteikuši vēlmi par
palīglīdzekļa
(nolemts pievienot
iekļaušanu MK
MK noteikumu
Noteikumu 2.
Nr.1474 2.
pielikumā.
pielikumam)
Pieejams gan
latviešu, gan
krievu valodā.
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Jābūt nodrošinātai
apmācībai ierīces
izmantošanā.
Personai
izsniedzams
patapinājumā.
Ļoti daudzu bērnu
valodas attīstības
līmenis atbilst
šāda līmeņa
komunikatoram,
ar kuru būtu
iespējams uzsākt
alternatīvās
komunikācijas
palīglīdzekļa
apguvi,
komunikācijas,
valodas
veicināšanu.
Personai
izsniedzams
patapinājumā.

Go Talk 4+
22 21 09

Atbalsta
(nolemts pievienot
MK noteikumu
Nr.1474 2.
pielikumam)

Tehniskie palīglīdzekļi, kurus nolemts nepievienot MK noteikumu Nr.1474 2.
pielikumam
(nav lietderīgi iekļaut dažāda veida tehniskos palīglīdzekļus, jo personas tos var
iegādāties, izmantojot kompensācijas mehānismu)

ISO kods

Tehniskā
palīglīdzekļa
nosaukums

Piemērs/attēls

Pamatojums

Piezīmes
Balsojums

Balsojums par tehnisko palīglīdzekļu, nepievienošanu MK noteikumu Nr.1474 2.
pielikumam

09 33 07

Pārsēšanās
krēsls vannā

Nepievienojam, jo
personām ar
mazgāšanās aktivitātes
atvieglošanai par
valsts budžeta
līdzekļiem ir pieejami
tehniskie palīglīdzekļi
– vannas krēsls
(pagriežams), vannas
krēsls, vannas dēlis.

Atbalsta
(nolemts nepievienot
MK noteikumu Nr.1474
2. pielikumam)
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Atbalsta
18 18 06

09 12 24

05 36 03

Atbalsta
rokturis ar
piesūcekņiem

Nepievienojam, jo
stiprināšanas veids
nav drošs

Poda
paaugstinātājs
ar roku balstiem

Nepievienojam, jo par
valsts budžeta
līdzekļiem apmaksāto
tehnisko palīglīdzekļu
sarakstā ir pieejams Tualetes poda
paaugstinājums
piestiprināms pie
tualetes poda

Vertikalizators
pieaugušajiem
ar galdu

Nepievienojam, jo
pieaugušajiem
vertikalizācijas
nodrošināšanai ir
pieejams bimanuālais
vertikalizācijas
riteņkrēsls ar
mugurējo piedziņu.
Palīglīdzekli persona
var lietot tikai ar
asistenta palīdzību.

(nolemts nepievienot
MK noteikumu Nr.1474
2. pielikumam)
Atbalsta
(nolemts nepievienot
MK noteikumu Nr.1474
2. pielikumam)

Atbalsta
(nolemts nepievienot
MK noteikumu Nr.1474
2. pielikumam)

Atbalsta
15 03 21

12 31 18

12 27 15

Statīvs
tējkannas
noturēšanai

Nepievienojam, jo
paredzēts šauram
klientu lokam

Kāpurķēžu
pacēlājs

Nepievienojam. Pieder
pie vides pielāgošanas,
ko veic sociālais
dienests.

Rāpošanas
palīglīdzeklis
bērniem

Veicot fizioterapeitu
aptauju, kuri strādā ar
mērķauditoriju tika
noskaidrots, ka
palīglīdzeklis nav
plaši piemērojams
bērniem un būtu
nepieciešams retos,
atsevišķos gadījumos.
Rāpošanas prasmi
izkopj nodarbību
laikā un nepareizi
pielietojot šo tehnisko
palīglīdzekli var

(nolemts nepievienot
MK noteikumu Nr.1474
2. pielikumam)
Atbalsta
(nolemts nepievienot
MK noteikumu Nr.1474
2. pielikumam)

Atbalsta
(nolemts nepievienot
MK noteikumu Nr.1474
2. pielikumam)
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Divu veidu
pārsēšanās dēļi

veicināt nepareizu
bērna motoro attīstību
MK Noteikumu Nr.
Atbalsta
1474 2. pielikumā ir
iekļauts slīddēlis. Ja
(nolemts nepievienot
personai nav
MK noteikumu
piemērots slīddēlis, Nr.1474 2. pielikumam)
kurš tiek iepirkts
VTPC, tad ir iespēja
iegādāties šo slīddēli
ar kompensācijas
mehānismu. Nav
nepieciešams
noteikumos ievietot
vairākus slīddēļu
veidus.

Atbalsta
Dušas sandele

Nepievienojam, jo
paredzēts šauram
klientu lokam

Bērnu auto
sēdekļi

Tika veikta aptauja
EASTIN tīkla
ietvaros par to, kāda
ir citu valstu pieredze
ar autosēdeklīšu
izsniegšanu personām
par valsts budžeta
finansējumu. Atbildes
tika saņemtas no –
Vācijas, Austrālijas,
Beļģijas, Kipras,
Apvienotās karalistes,
Slovēnijas, Slovākijas
un Lietuvas. Nevienā
no augstākminētajām
valstīm šis tehniskais
palīglīdzeklis nav
iekļauts valsts
apmaksāto tehnisko
palīglīdzekļu
pozitīvajā sarakstā.
Daudzas valstis
norāda uz to, ka auto
sēdeklīšus ir
nepieciešams lietot
visiem bērniem, līdz
ar to tie ir normāli
ģimenes izdevumi,
turklāt auto sēdeklīši,
kurus ir iespējams
iegādāties tirgū ir
pielāgoti tā, ka tos ir
iespējams lietot arī
bērniem ar
funkcionēšanas
ierobežojumiem.

(nolemts nepievienot
MK noteikumu Nr.1474
2. pielikumam)
Atbalsta
(nolemts nepievienot
MK noteikumu Nr.1474
2. pielikumam)
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Kruķi
pieaugušajiem

12 03 12

Bimanuālie
riteņkrēsli ar
mugurējo
piedziņu
pieaugušajiem,
ar X veida rāmi
(ar roku
balstiem,
stumšanas
rokturiem, ar
pretapgāšanās
riteņiem, ar
dalītiem kāju
balstiem, ar
spilvenu)

Valstis norāda arī uz
to, ka piemērotāks
veids personu
pāvadāšanai ir
pielāgota automašīna,
kurā ir iespējams
pārvadāt personu
riteņkrēslā
Nav paredzēti
ilgstošai lietošanai.
Atbilstoši Ministru
kabineta “Sociālo
pakalpojumu un
sociālās palīdzības
likumam” 25. pantam
tehnisko palīglīdzekļu
pakalpojumus ir
tiesības saņemt
personām ar
ilgstošiem vai
nepārejošiem
organisma funkciju
traucējumiem vai
anatomiskiem
defektiem

Atbalsta
(nolemts nepievienot
MK noteikumu Nr.1474
2. pielikumam)

Atbalsta

Nav nepieciešams
pievienot, jo
iepirkumā ir iespēja
izvēlēties dažādus
kāju balstus

(nolemts nepievienot
MK noteikumu Nr.1474
2. pielikumam)

Balsojums par riteņkrēsla riteņos iebūvēto elektromotora sistēmas pievienošanu MK
noteikumu Nr.1474 2. pielikumam, saņemšanai ar kompensācijas mehānismu
Riteņkrēsla
riteņos iebūvēto
elektromotoru
sistēmas (tādas
kā: E-move, EDrive, EMotion vai
alternatīvas)

Atbalsta
Ja personai ir dažāds
roku muskulatūras
spēks, tad šāda
vadības sistēma var
būt bīstama personai

(nolemts pievienot
MK noteikumu Nr.1474
2. pielikumam)

Balsojums par papildus caurgājamības riteņa – pie manuāli vadāma ritēnkrēsla
pievienojamas ierīces pievienošanu MK noteikumu Nr.1474 2. pielikumam, saņemšanai ar
kompensācijas mehānismu
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Papildus
caurgājamības
ritenis - pie,
manuāli vadāma
riteņkrēsla
pievienojama
ierīce, kura
atvieglo
pārvietošanos
ārpus
pilsētvides
(tādas kā:
FreeWheel)

Atbalsta

Nepievienoja, jo nav
iespējams izmantot
kopā ar jebkuru
riteņkrēslu

(nolemts pievienot
MK noteikumu Nr.1474
2. pielikumam)

Balsojums par priekšējā elektriskā riteņa (miniskūtera) pievienošanu MK noteikumu
Nr.1474 2. pielikumam, saņemšanai ar kompensācijas mehānismu
Priekšējais
elektriskais
ritenis
(miniskūters)pie manuāli
vadāma
ritēnkrēsla
pievienojama
ierīce

Atbalsta
(nolemts pievienot
MK noteikumu Nr.1474
2. pielikumam)
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Individuāli izgatavojamo cieto un mīksto ortožu saraksts

Nr.

1

ISO kods

2

Ortozes nosaukums

Starptautiskais
akronīms
(sadaļa iekļauta
pētnieku tabulā.
Visiem TPL nav
starptautisko
akronīmu un
iesakām vaidot
atbilstoši šā
brīža 2,
pielikumam,
norādot
nodošanas veidu
patapinājumā
vai īpašumā)

Laiks, pēc
kura beigām
persona var
tikt uzņemta
rindā pēc
jauna
tehniskā
palīglīdzekļa
(gadi)

4

6

3

06

INDIVIDUĀLI
IZGATAVOJAMAS
CIETĀS ORTOZES

1.

060306

Jostas-krustu ortozes

LSO

2

2.

060307

Krūškurvja ortozes ķīļveida
krūškurvim; plastikāts, metāls

TO

2

3.

060309

Krūškurvja-jostas-krustu
ortozes, plastikāts

TLSO

2

4.

5.

6.

Skoliozes korekcijas ortozes
ar korekciju 1 plaknē
(sagitālā); plastikāts, t.sk.
patoloģiskas kifozes
korekcijai un
lordozēsanas/delordozēšanas
ortoze vai neiromuskulāras
skoliozes korekcijas ortoze

TLSO

060309-2

Skoliozes korekcijas ortozes
ar korekciju 2 plaknēs
(sagitāla un frontālā),
plastikāts

TLSO

13

060309-3

Skoliozes korekcijas ortozes
ar korekciju 3 plaknēs
(sagitāla, frontalā, derotācija);
plastikāts, t.sk. Chenau tipa
ortoze

TLSO

13

060309-1

13

Piezīmes

Ortozes izgatavo
tehniskais ortopēds,
kurš izgājis
speciālu apmācību
Šeno tipa ortožu
izgatavošanā
Pirms TP
piešķiršanas
novērtēšana FNL
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7.

060309-4

Krūškurvja-jostas-krustu
ortozes stabilizējošā,
pēcoperācijas periodam,
plastikāts

8.

060315

Kakla-krūškurvja ortozes;
plastikāts

CTO

2

9.

060318

Kakla-krūškurvja-jostaskrustu ortozes; plastikāts

CTLSO

2

TLSO

2

Metāla struktūrdaļas ortožu
grupām ar ISO kodiem
060309; 060315; 060318

10.

11.

060321-0

Galvas ortozes pēc
trepanācijas, plastikāts

Helmet

2

12.

060321-1

Galvas ortozes bez sejas
daļas, plastikāts

-

2

13.

060321-2

Galvas sejas ortozes,
plastikāts

-

2

14.

060321-3

Galvas ortozes galvas
korekcijai bērniem, plastikāts

Helmet

1

15.

060612

Plaukstas locītavas-plaukstas
ortozes; plastikāts

PO

2

16.

060613

Plaukstas locītavas-plaukstaspirksta ortozes; plastikāts

HFO

2

17.

060615

Elkoņa ortozes; plastikāts

EO

2

18.

060619

Elkoņa-apakšdelma-plaukstas
ortozes; plastikāts

EWHO

2

19.

060630

Pleca-elkoņa-plaukstas
locītavas-plaukstas ortozes;
plastikāts

SEHO

2

20.

060633-0

Plastikāta plaukstas locītava
ar 1 (vienu) asi, pāris

-

21.

060633-k

Plastikāta plaukstas locītava
kontraktūras profilaksei, ar
regulējamo leņķi, pāris

-

22.

060633-v

Plaukstas locītava ar vērpes
atsperi pasīvai korekcijai

-

060633-fe

Plastikāta plaukstas locītava
ar pirkstu un plaukstas
fleksijas-ekstensijas sistēmu,
pāris

-

23.

Piemērojama TP ar
ISO kodiem
060612;
060613;060615;
0606119; 060630

Locītavas cenā
iekļauta piemaksa
par locītavas
iestrādāšanu ortozē
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24.

060636-0

Elkoņa locītava ar 1 (vienu)
asi, pāris

-

25.

060636-1

Elkoņa locītavu ar vairākām
asīm, pāris

-

26.

060636-k

Elkoņa locītava kontraktūras
gadījumā, ar regulējamo
leņķi, pāris

-

27.

060636-fe

Elkoņa locītava ar ierobežotu,
regulējamu fleksijasekstensijas lielumu, pāris

-

28.

060636-v

Elkoņa locītava ar vērpes
atsperi

-

29.

061206-1

Potītes-pēdas ortozes;
plastikāts

AFO

2

30.

061206-2

Potītes-pēdas ortozes krītošai
pēdai; plastikāts

AFO

2

31.

061206-3

Potītes-pēdas ortoze,
dinamiskā, plastikāts

DAFO

2

061206-3

Greizās pēdas abdukcijas
ortoze ar sliedi un
multiaksiālu zābaciņu
(Denisa-Brauna tipa)

AFO

1

33.

061206-4

Greizās pēdas abdukcijas
ortozes (Denisa-Brauna tipa)
izaugšanas korekcija (apavu
nomaiņa)

AFO

1

34.

061206-5

Metatarsus adductus/abductus
korekcijas ortozes, plastikāts

AFO

1

35.

061209

Ceļa ortoze; plastikāts

KO

2

36.

061212

Ceļa-potītes-pēdas ortoze;
plastikāts

KAFO

2

37.

061215-0

Gūžas ortoze, ieskaitot
abdukcijas ortozes; plastikāts,
(bērniem)

HO

2

38.

061215-1

Gūžās ortoze, ieskaitot
abdukcijas, Swash tipa ortoze
(bērniem)

HO

2

39.

061215-2

Gūžas ortoze, plastikāts,
(pieaugušajiem)

HO

2

40.

061216

Gūžas-ceļa ortoze; plastikāts

HKO

2

32.

Piemērojama TP ar
ISO kodiem
060615; 0606119;
060630

Locītavas cenā
iekļauta piemaksa
par locītavas
iestrādāšanu ortozē

Nakts šina
kontraktūru
profilaksei

Bērniem

bērniem līdz 45kg

Pieaugušajiem ar
svaru 45-90 kg
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41.

061218

Gūžas-ceļa-potītes-pēdas
ortoze; plastikāts

HKAFO

42.

061221-0p

Polimēra potītes locītava,
pāris

-

43.

061221-0m

1 asu metāla potītes locītava,
pāris

-

44.

061221-fe

Metāla potītes locītava ar
fleksijas ekstensijas
ierobežojumu, pāris

-

45.

061221-fed

Potītes locītava ar ar
asistenci fleksija un
ekstenzijaja, ar dorsofleksijas
funkciju, pāris

-

46.

061221

47.

061224-1a

Metāla, brīva 1 asu ceļa
locītava, pāris

-

48.

061224-2a

Metāla, brīva 2 asu ceļa
locītava, pāris

-

49.

061224-sl

1 asu ceļa locītava ar atslēgu,
"slēdzama", pāris

-

50.

061224-k

Ceļa kontraktūras locītava ar
maināmo leņķi, pāris

-

51.

061224-v

Ceļa locītava ar vērpes
atsperi

-

52.

061227-sl

Gūžas locītava ar atslēgu,
"slēdzama", unilaterāla

-

53.

061227-1a

Brīvi kustīga 1 asu gūžas
locītava, unilaterāla

-

54.

061227-2a

brīvi kustīga vienasu gūžu
locītava, unilaterāla

RGO sastāvdaļa
Sallera

55.

061227-2aa

brīvi kustīga 2 asu gūžu
locītava, unilaterāla

RGO sastāvdaļa
Twister

56.

PRE-PREG

PRE-PREG materiāla
izmantošana AFO, KAFO
ortozei

-

57.

CARB

Pilna oglekļa AFO,KAFO,
HKAFO ortoze

-

2
Piemērojama TP ar
ISO kodiem
061206; 061212;
061218

Locītavas cenā
iekļauta piemaksa
par locītavas
iestrādāšanu ortozē

Oglekļa atspere
Piemērojama TP ar
ISO kodiem
061209; 061212;
061218

Locītavas cenā
iekļauta piemaksa
par locītavas
iestrādāšanu ortozē

Piemērojama TP ar
ISO kodiem
061215; 061216;
061218

Locītavas cenā
iekļauta piemaksa
par locītavas
iestrādāšanu ortozē
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58.

59.

LAM

KB

060309
60.

piemaksa par laminētu ortozi

Augšējo un
apakšējo
ekstremitāšu
ortozēm

-

Piemērojama TP ar
ISO kodiem
060309; 060309061215 (sēdortoze)

piemaksa par kakla balstu

Vertikalizācijas ortoze

TLSO-HKAFO

2

Sēdortoze bez skoliozes
korekcijas

TLSO+HO+HO

1

Sēdortoze, skoliozes
korekcijas

TLSO+HO+HO

1

061218
060309
61.
061215
060309
62.
061215

Pirms TP
piešķiršanas
novērtēšana FNL

Pirms TP
piešķiršanas
novērtēšana FNL.
63.

061218

64.

061227-3aa

Reciprokās gaitas ortozes

RGO

RGO ortozes locītavu
komplekts

2

Ortozes izgatavo
tehniskais ortopēds,
kurš izgājis
speciālu apmācību
RGO tipa ortožu
izgatavošanā

2

INDIVIDUĀLI
IZGATAVOJAMAS
MĪKSTĀS ORTOZES
65..

060303

Krustu-zarnkaula ortozes

SIO

2

66.

060306

Jostas-krustu ortozes

LSO

2

67.

060307

Krūškurvja ortozes

TO

2

68.

060308

Krūškurvja-jostas ortozes

TLO

2

060309

Krūškurva-jostas-krustu
ortozes

TLSO

060312

Kakla ortoze -fiksācijas
apkakle

CO

060315

Kakla-kruškurvja ortozes

CTO

060318

Kakla-krūskurvja-jostaskrustu ortozes

CTLSO

69.
70.
71.
72.
73.

060406-1

Trūces bandāža

2
2
2
2
2

Lpp 29 no 32

74.

060406-2

Stomas ortozes

060612

Plaukstas locītavas-plaukstas
ortozes

WHO

060613

Plaukstas locītavas-plaukstaspirksta ortozes

WHFO

060615

Elkoņa ortozes

EO

060619

Elkoņa-apakšdelma-plaukstas
ortozes

EWO

79.

060621

Pleca ortozes

SO

2

80.

060624

Pleca-elkoņa ortozes

SEO

2

060630

Pleca-elkoņa-plaukstas
locītavas-plaukstas ortozes

SEWHO

82.

061206

Potītes-pēdas ortozes

AFO

2

83.

061209

Ceļa ortozes

KO

2

84.

061212

Cela-potītes-pedas ortozes

KAFO

2

061215

Gūžas ortozes, ieskaitot
abdukcijas ortozes

HO

061216

Gūžas-ceļa ortozes

HKO

061218

Gūžas-ceļa-potītes-pēdas
ortozes

HKAFO

75.
76.
77.
78.

81.

85.
86.
87.
38.

Ārējās ceļa locītavas
((metāla vai plastikāta
(vienasu vai daudzasu)

2
2
2
2

2

2
2
2

Pievienot MK
noteikumu
Nr.1474 2.pielik
umam individuāli
izgatavotu mīksto
ortožu sarakstam
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Kompresijas
ortozes tiek
iedalītas:
1.Hipertrofisku un
keloīdu rētaudu
profilaksei –
kompresija rētaudu
ārstēšanai.
2.Limfātiskās
atteces
uzlabošanas,
profilakses ortozes
pēc onkoloģiskas
saslimšanas –
Kompresija
limfostāzes
profilaksei.
3.Dziļā spiediena
kompresija, hiper
un hipo mobilitātes
kontrolei.

Kompresijas
ortozes pēc
apdeguma,
pienākot rindai,
tiek izsniegts
vienlaicīgi 2gb.

INDIVIDUĀLI
IZGATAVOJAMAS
MĪKSTĀS KOMPRESIJAS
ORTOZES
88.

060312;
060321

Galvas ortoze bez sejas daļas,
ietverot kaklu

89.

060312;
060321

Sejas ortoze (maska) ietverot
galvu un kaklu

0.5

Kakla - krūškurvja - jostas krustu ortoze

0.5

060318

0.5

060318;
060624

Kakla - krūškurvja - jostas krustu un pleca - elkoņa
ortoze kombinēti

0.5

060318;
060630

Kakla - krūškurvja - jostas krustu un pleca - elkoņa –
plaukstas locītavas - plaukstas
ortoze kombinēti
Gūžas - ceļa - potītes - pēdas
ortoze kombinēti abām kājām

0.5

90.
91.

92.

93.

061218

0.5
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kopā veidojot nepārtrauktu
spiedienu iegurņa daļā
94.

061206;

Potītes - pēdas ortoze

0.5
0.5

061217;

Augšstilba ortoze (neietverot
gūžas un ceļa locītavu)

0.5

061213

Apakšstilba ortoze (neietverot
ceļa un pēdas locītavu)

0.5

060630

Pleca- elkoņa - plaukstas
locītavas ortoze

95.

96.

97.

98.

060630
060612

99.

0.5

0.5

060612

Pleca- elkoņa - plaukstas
locītavas - plaukstas - pirkstu
ortoze
Elkoņa - plaukstas locītavas plaukstas ortoze

0.5

060619

0.5

060619

Elkoņa - plaukstas locītavas plaukstas - pirkstu ortoze

0.5

060612

Plaukstas locītavas - plaukstas
- pirkstu ortoze

0.5

06 12 16
06 12 16

Gūžas – ceļa ortoze kombinēti
abām kājām kopā veidojot
nepārtrauktu spiedienu
iegurņa daļā

061212

Ceļa – potītes – pēdas ortoze

0.5

060630

100.
101.
102.
103.

104.

Pleca- elkoņa - plaukstas
locītavas-plaukstas ortoze

MK noteikumu Nr. 1474 2.pielikuma 55., 56., 57. pozīciju
papildināt ar vārdu „ortopēdiskie”:
Individuāli klientam ar apakšējās ekstremitātes saīsinājumu izgatavojami ortopēdiskie apavi
Individuāli klientam ar izteiktām pēdas deformācijām vai ortozes lietotājam izgatavojami ortopēdiskie apavi
Individuāli klientam ar pēdas amputāciju dažādos līmeņos izgatavojami ortopēdiskie apavi
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