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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: 25.05.2016. 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                     K.Lācis 
Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem”                                 V.Grigāne-Drande 
Biedrība “Bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centrs Oranžais stars”       E.Gertmane 
Latvija Spina bifida un Hidrocefalijas biedrība                                            J.Krūmiņa 
Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrība                                           M.Karnītis 
Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”                                            I.Balodis 
Latvijas Ergoterapeitu asociācija                                                                  Z.Ņesterova 
Biedrība “Jūnijs”                                                                                           I.Šatkovska 
Labklājības ministrija                                                                                    I.Pikše 
Latvijas cistiskās fibrozes biedrība                                                               A.Beļinska 
 
 
Citi dalībnieki: 
VTPC vadītāja                                                                                               L.Nelsone 
VTPC vecākais ārsts konsultants                                                                  A.Vētra 
VTPC kvalitātes vadības sistēmu speciāliste                                                M.Zilgalve 
VTPC juriste                                                                                                  S.Priedīte 
Bērnu slimnīcas fonds                                                                                   I.Lejniece 
Fizioterapeite                                                                                                 E. Bidiņa 
SIA “Zygon Baltic Consulting”                                                                    V.Maksimovs 
 
 
Protokolē: 
NONPO pārstāvju padomes sekretāre                                                          M.Zilgalve 
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Darba kārtība: 
Nr.p.k. Tēma Ziņotājs/iesaistītie 
1. Bērnu slimnīcas fonda uzņemšana NONPO 

 
Bērnu slimnīcas fonda 
pārstāve I.Lejniece 

2. VTPC klientu apkalpošanas rokasgrāmatas izstrādes 
projekta prezentācija 

V.Maksimovs 

3. Ortožu kompensēšanas kārtība, konsīliju sasaukšanas 
kārtība. “Krāpšanās ar ortozēm”- VTPC skaidrojums 

A.Vētra 

4. Par izmaiņu rosināšanu MK noteikumos Nr.1474- par 
ortozēm ar līdzfinansējumu, par bāzes cenas 
palielināšanas kārtību (cietās reciprokās gaitas ortozēm) 

NONPO pārstāvju 
padomes locekļi, 
Labklājības ministrija 

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

NONPO pārstāvju 
padomes locekļi, 
Labklājības ministrija 

6. Par tehnisko palīglīdzekļu pieejamību skolā/ bērnudārzos NONPO pārstāvju 
padomes locekļi, VTPC 

7. TP iepirkumu konkursu problēmas, ierosinājumi 
likumdošanas izmaiņām 

NONPO pārstāvju 
padomes locekļi, VTPC 

8. Par iespējām, kā celt zināšanu līmeni speciālistiem, 
kuriem tiesības izrakstīt atzinumus tehnisko 
palīglīdzekļu saņemšanai 

NONPO pārstāvju 
padomes locekļi, VTPC 

9. Par iespējām papildināt MK noteikumos Nr.1474 valsts 
apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu sarakstu 

NONPO pārstāvju 
padomes locekļi, 
Labklājības ministrija 

 
NONPO pārstāvju padomes priekšsēdētājs M.Karnītis informē, ka biedrību “Bērnu un jauniešu 
rotaļu un attīstības centrs Oranžais stars” pārstāvēs E.Gertmane, Latvijas Ergoterapeitu 
asociāciju Z.Ņesterova un Protezēšanas, ortozēšanas un tehniskās ortopēdijas asociāciju 
K.Lācis. 
 

1. 
Bērnu slimnīcas fonda pārstāve I.Lejniece sniedz īsu informāciju par fonda mērķiem un 
darbību. 
Pēc balsošanas par Bērnu slimnīcas fonda uzņemšanu Padomes sastāvā – (par-10, pret-nav, 
atturās-nav) 
Nolemj: 
            No 25.05.2016. uzņemt Bērnu slimnīcas fondu NONPO pārstāvju padomes sastāvā 
( pārstāv I.Lejniece). 
 
                                                                 2. 
SIA “Zygon Baltic Consulting” pārstāvis prezentē VTPC klientu apkalpošanas rokasgrāmatas 
izstrādes gaitu, veikto sākotnējo novērtēšanu, pilnveidošanas uzdevumiem (Rokasgrāmatas 
1.versija-1. jūlijs, noslēgums 30. septembris). 
Par jautājumu izsakās I.Šatkovska, E.Gertmane. 
Nolemj:  
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            2.1. Padomes locekļiem iesniegt V.Mihailovam priekšlikumus (brīvā tekstā) klientu 
apkalpošanas standarta izstrādei līdz š.g.15. jūnijam. 
            2.2. Sasaukt padomes sanāksmi Rokasgrāmatas 1. versijas prezentācijai š.g. jūlija 
sākumā ( M.Karnītis). 

 
    3. 

V.Grigāne-Drande informē par izvirzītā jautājuma problēmām, iepazīstina ar pieaicināto eksperti 
fizioterapeiti E.Bidiņu.  
A.Vētra ziņo par ortožu ar līdzmaksājumu saņemšanas kārtību, ko nosaka MK noteikumi, kas 
balstās uz ārstējošā ārsta izsniegto atzinumu, konsīlijs VTPC – gadījumos, ja ārstējošais ārsts nav 
profesionāli novērtējis klientu.  
Par jautājumu izsakās V.Grigāne-Drande, E.Bidiņa, J.Krūmiņa. 
A.Vētra informē par darba grupas izveidošanas projektu sadarbības uzlabošanai un problēmu 
risināšanai starp Labklājības un Veselības ministrijām (septembris), par speciālistu 
sagatavošanas situāciju Latvijā un finansējumu uz vienu Latvijas iedzīvotāju Eiropas kontekstā. 
L.Nelsone sniedz precizētu skaidrojumu par kārtību, kādā notiek ortožu ar līdzmaksājumu 
izsniegšana. 
V.Grigāne-Drande izsakās par klientu apkalpošanas problēmām VTPC un ierosina veikt 
skaidrojošu darbu, lai VTPC funkcionālie speciālisti, jau pieņemot dokumentus, sniegtu skaidru 
un precīzu informāciju par ortozes ar līdzmaksājumu saņemšanas gaitu (VTPC). 
Priekšlikums ievietot procesa aprakstu par ortozes saņemšanas ar līdzmaksājumu gaitu 
VTPC mājaslapā (VTPC). 
Diskusija par līdzmaksājuma apmēru un iespējām piešķirt to visiem valsts apmaksātajiem 
tehniskajiem palīglīdzekļiem vai tikai ortozēm, ar ierosinājumu grozīt MK noteikumus. 
Par jautājumu izsakās V.Grigāne-Drande, E.Gertmane, E.Bidiņa, L.Nelsone, A.Vētra, K.Lācis, 
I.Pikše. 
Nolemj: 

Organizēt tikšanos Padomes darba grupai Labklājības ministrijā ierosinājumu 
MK noteikumu grozījumu iesniegšanai. Padomes locekļiem pieteikumus dalībai 
darba grupā iesniegt līdz 1. jūnijam M.Karnītim. 

 
4. 

V.Grigāne-Drande izsakās, ka galvenā problēma – ortožu vidējā cena, kurai jāpielīdzina ortoze 
ar līdzmaksājumu. 
Par jautājumu izsakās E.Bidiņa, I.Šatkovska, A.Vētra. 
L.Nelsone lūdz izteikt priekšlikumus, uzsver, ka jautājums jāsaista ar piešķirtā budžeta iespējām 
un valsts finansiālo stāvokli. 
Par jautājumu izsakās I.Pikše, A.Vētra. 
Nolemj: 
           Jautājumu darba grupai izskatīt kopā ar Labklājības ministriju tikšanās laikā.   
 

5. 
 J.Krūmiņa iesaka MK noteikumos mainīt termiņu-2 gadi, bērnu riteņkrēsliem, kuri iegādāti ar 
līdzmaksājumu, saistot to ar antropometrisko rādītāju izmaiņām.  
Par jautājumu izsakās V.Grigāne-Drande, L.Nelsone, I.Pikše. 
Nolemj:  
            Jautājumu darba grupai izskatīt kopā ar Labklājības ministriju tikšanās laikā.   
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6. 
V,Grigāne- Drande izvirza jautājumu par tehnisko palīglīdzekļu nodrošinājumu skolās un 
bērnudārzos. 
L.Nelsone skaidro, ka VTPC tehniskos palīglīdzekļus izsniedz tikai personām. Izglītības 
ministrijai ir savi reglamentējoši noteikumi. 
Par jautājumu izsakās I.Pikše, E.Gertmane, V.Grigāne-Drande. 
L.Nelsone informē, ka ar šo jautājumu saistītā Eiropas projekta “Funkcionēšanas novērtēšanas 
un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana” 
pieteikums iesniegts izskatīšanai CEFLA. 

7. 
  
Par tehnisko palīglīdzekļu iepirkumu problēmām, ierosinājumiem Iepirkuma likuma 
grozījumiem izsakās A.Vētra, I.Pikše, L. Nelsone, M.Karnītis. 
Nolemj: 
             Jautājumu darba grupai izskatīt kopā ar Labklājības ministriju tikšanās laikā.   
 
 
                                                                          8. 
 
Par izglītības jautājumiem Latvijā, par pēcdiploma izglītību runā A.Vētra. Par atzinumu 
izrakstīšanas problēmām, nepieciešamo kompetenci ģimenes ārstiem, atbildību, izrakstot 
atzinumu, skaidrojošām darbībām vecākiem un izglītojošiem pasākumiem izsakās Z.Ņesterova, 
V.Grigāne-Drande.  
Priekšlikums nākošajā sanāksmē VTPC sniegt informāciju par pasākumiem, kurus 
organizējis vai piedalījies VTPC, lai veiktu izglītojošu un skaidrojošu darbu tehnisko 
palīglīdzekļu pakalpojumu jomā. 
 
 
                                                                          9. 
  
Padomes locekļi ierosina papildināt MK noteikumu valsts apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu 
sarakstu (speciāli autokrēsli bērniem, alternatīvās komunikācijas tehniskie palīglīdzekļi,skābekļa 
koncentratori pieaugušajiem u.c.). 
Par jautājumu izsakās E.Gertmane, V.Grigāne-Drande. 
Par naudas segumu un finansējuma iespējām izsakās I.Pikše, uzsverot, ka runa var būt par 
sistēmas maiņu, bet ne sortimenta papildināšanu budžeta ietvaros. 
  
Nolemj: 
             Jautājumu darba grupai izskatīt kopā ar Labklājības ministriju tikšanās laikā.   
 
 
Protokolēja: NONPO pārstāvju padomes sekretāre                                                     M.Zilgalve  
 
 
 
Protokolu apstiprināja: NONPO pārstāvju padomes priekšsēdētājs:                             M.Karnītis     
 


