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: 22.04.2015. plkst.9:30
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”
Biedrība “Bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centrs Oranžais stars”
Latvija Spina bifida un Hidrocefalijas biedrība
Latvijas Ergoterapeitu asociācija
Latvijas Muguras smadzeņu bojājumu biedrība
Labklājības ministrija
Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”
Fonds “Ziedot”
Latvijas cistiskās fibrozes biedrība

V.Grigāne-Drande
I.Baļe
J.Krūmiņa
T.Bērants
M.Karnītis
I.Pikše
I.Balodis
S.Endzele
A.Beļinska

Nepiedalās NONPO pārstāvju padomes locekļi:
Invalīdu apvienība “Jūnijs”
Protezēšanas, ortozēšanas un tehniskās ortopēdijas asociācija

I.Šatkovska
M.Toms

Citi dalībnieki:
VTPC vadītāja
VTPC kvalitātes vadības sistēmu speciāliste
VTPC galvenā ergoterapeite
VTPC vecākais ārsts konsultants rehab. un tehn.palīglīdz.pakalp.jaut.
VTPC juriskonsults

L.Nelsone
M.Zilgalve
M.Klimantoviča
A.Vētra
S.Priedīte

Protokolē:
NONPO pārstāvju padomes sekretāre

Darba kārtība:
Nr.p.k. Tēma
1.

Balsojums par Jaunu biedru uzņemšanu

2.

Pārstāvji izvirzīšana darbam iepirkumu komisijā

V.Grigāne-Drande

Ziņotājs/iesaistītie
Alla Beļinska, NONPO
pārstāvju
padomes
locekļi, VTPC
NONPO
pārstāvju
padomes
locekļi,
VTPC pārstāvji
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kārtība, kādā izskatīt Tehnisko
pasūtīšanas anketu uzlabošanu

palīglīdzekļu VTPC
vecākā
erogterapeite
M.Klimantoviča,
NONPO
pārstāvju
padomes locekļi
Plānotie grozījumi MK tehnisko palīglīdzekļu I.Pikše,
NONPO
noteikumos
pārstāvju
padomes
locekļi
TPLC mobilā laboratorija - kā tā darbosies?
VTPC,
NONPO
pārstāvju
padomes
locekļi.
Rindu garums – par cik tās plānots samazināt 2015. VTPC,
NONPO
gadā
pārstāvju
padomes
locekļi.
Pārstāvju padomes darba konfidencialitāte – cik un VTPC,
NONPO
kādās jomās tā jāievēro.
pārstāvju
padomes
locekļi.
Citi aktuālie jautājumi
VTPC,
NONPO
pārstāvju
padomes
locekļi.

1.
NONPO pārstāvju padomes priekšsēdētājs M.Karnītis atklāj sanāksmi.
Latvijas ergoterapeitu asociācijas pārstāvis Toms Bērants iepazīstina padomi ar sevi,
informē, ka sanāksmē aizstās K.Bormašovu. Ar sevi iepazīstina arī Latvijas cistiskās fibrozes
biedrības vadītāja Alla Beļinska.
2.
M.Karnītis lūdz A.Beļinsku pastāstīt par sevi, savu biedrību un motivāciju darboties padomē.
M.Karnītis aicina balsot par biedra uzņemšanu. Padome vienbalsīgi nolemj apstiprināt jauno
biedru un jau šajā sanāksmē piešķirt balstiesības tālāko jautājumu izskatīšanā.
Nolemj:
Uzņemt Latvijas cistiskās fibrozes biedrību, ko pārstāv Alla Beļinska, NONPO
pārstāvju padomē, piešķirt jaunā biedra pārstāvei balstiesības tālāko šīs sanāksmes jautājumu
izskatīšanā.

3.
M.Karnītis piesaka jautājumu par pārstāvju izvirzīšanu darbam iepirkumu komisijā.
Par apspriežamo jautājumu izsakās M.Karnītis, V.Grigāne-Drande, L.Nelsone, I.Balodis,
J.Krūmiņa, T.Bērants, M.Kļimantoviča.
Nolemj:
Apstiprināt M.Karnīti kā kontaktpersonu NVO viedokļu apkopošanai par iepirkumu
specifikācijas izstrādi.

4.
L. Nelsone lūdz kā nākamo izskatīt jautājumu par pielikumu veidlapām un tām
nepieciešamajiem uzlabojumiem.
Nolemj:
4.1. Papildināt veidlapas ar informāciju par vēlamu speciālista klātbūtni anketas
aizpildīšanā
4.2. VTPC uzņemties iniciatīvu un veidot informatīvus materiālus, NVO palīdzēt
informatīvo materiālu sagatavošanā un izplatīšanā.
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4.3. Nākamās sanāksmes darba kārtībā iekļaut punktu par nepieciešamajiem
informatīvajiem materiāliem, līdz tam sagatavot un sanāksmē izskatīt priekšlikumu šāda veida
materiāliem.

5.
M.Karnītis piesaka nākamo darba kārtības punktu par grozījumiem MK Tehnisko
palīglīdzekļu noteikumos. I.Pikše informē par līdzšinējām aktivitātēm grozījumu izstrādāšanā,
norādot, ka par dažiem grozījumu priekšlikumiem vēlas apspriesties ar NONPO pārstāvju
padomi.

6.
V.Grigāne-Drande, piesakot tēmu skaidro, ka VTPC atbildēja, ka nav pietiekami laika
šīs tēmas sagatavošanai, tāpēc lūdz VTPC jautājumu skaidrot tik plaši, cik ir izdevies sagatavot.
L.Nelsone un A.Vētra izklāsta ideju par funkcionālās laboratorijas izveidošanu. Šīs
laboratorijas mērķis būtu izveidot funkcionālās novērtēšanas instrumentu kopumu, lai dati būtu
precīzi interpretējami.
L.Nelsone un A.Vētra informē par to, ka šobrīd notiek izpēte, šīs idejas iedzīvināšanai
darbosies padome, J.Krūmiņa un V.Grigāne-Drande izsaka atbalstu un apstiprina, ka viņu
pārstāvētās biedrības labprāt dalītos ar informāciju un pieredzi šī jautājuma risināšanā.

7.
L.Nelsone informē, ka budžeta samazinājuma dēļ rindu garums uz palīglīdzekļiem pieaugs,
nevis saruks. Tiek uzsvērtas problēmas – naudas apjoms, ko piešķir palīglīdzekļu iegādei, tiek
pateikts vēlu, VTPC nav kapacitātes sagatavoties šo līdzekļu apguvei, daži piegādātāji apzināti
kavē iepirkuma procedūru, vairākas reizes nepamatoti pārsūdzot iepirkuma rezultātus, kā
rezultātā naudu nav iespējams kvalitatīvi apgūt.
Par apspriežamo jautājumu izsakās L.Nelsone, M.Karnītis, I.Balodis, V.Grigāne-Drande,
J.Krūmiņa, K.Bormasovs, M.Toms

8.
V.Grigāne-Drande informē par papildus jautājumu, kas nebija iekļauts sākotnēji izsūtītajā
darba kārtībā - par sanāksmes sēžu konfidencialitāti. L.Nelsone norāda, ka lietas, kas izlemtas,
ir publiskojamas, taču jāizvairās no nekorektas interpretācijas tām lietām, kuras vēl ir diskusiju
procesā. L.Nelsone precizē, ka arī jautājumā par iepirkumu specifikāciju, ir jāvāc informācija
par cilvēku vajadzībām, taču pirms iepirkuma izsludināšanas nedrīkst izplatīt paredzēto
tehnsiko specifikāciju. Par jautājumu izsakās M.Karnītis, J.Krūmiņa
Nolemj:
Sanāksmju saturs ir atklāts, ja sanaksmē tiek izskatīti jautājumi, kurus nedrīkst tālāk izplatīt,
padomes locekļi par to vienojas.

9.
A.Vētra norāda, ka 3 VTPC darbinieki dosies uz Eiropas sanāksmi par Pasaules Tehnisko
palīglīdzekļu minimuma izstrādi, līdz ar to VTPC darbinieki nākamajā sanāksmē varēs
informēt Padomi par pasaules tendencēm tehnisko palīglīdzekļu jomā. L.Nelsone informē, ka
VTPC pārstāvji piedalīsies Ģimenes ārstu asociācijas sanāksmē.

10.
Padome nevienojas par konkrētu nākamās sanāksmes sasaukšanas laiku.
Protokolēja: NONPO pārstāvju padomes sekretāre
Protokolu apstiprināja: NONPO pārstāvju padomes priekšsēdētājs:

V.Grigāne-Drande
M.Karnītis
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