
NO VALSTS BUDŽETA FINANSĒJAMO 
TP SARAKSTS (1 NO 6)

IZŅEMTI no saraksta šādi pašaprūpes TP IEKĻAUTI šādi jauni pašaprūpes TP
Paaugstināti atsevišķi stāvoši tualetes 
sēdekļi

Dušas krēsli ar regulējamu sēdvirsmas leņķi

Piemontējami tualetes rokturi un 
atzveltnes
Atsevišķi esoši tualetes rokturi un 
atzveltnes
Vannas krēsls ar piesūcekņiem



NO VALSTS BUDŽETA FINANSĒJAMO 
TP SARAKSTS (2 NO 6)

IZŅEMTI no saraksta šādi mobilitātes TP IEKĻAUTI šādi jauni mobilitātes TP
Pārvietošanās krēsls pieaugušajiem Autosēdeklītis bērniem (ar līdzmaksājumu)

Ar labo roku minami trīsriteņi Manuālais pavadoņa vadāmais riteņkrēsls 
pieaugušajiem (ar maināmu muguras leņķi)

Ar kreiso roku minami trīsriteņi Elektriskais vilcējritenis (ar līdzmaksājumu)

Ar abām rokām minami trīsriteņi Riteņkrēsla riteņos iebūvēta elektromotoru 
sistēma (ar līdzmaksājumu)

Ar abām rokām minami trīsriteni, kuriem ir 
vairāki pārnesumi

Mobilais pacēlājs personu pārsēdināšanai



NO VALSTS BUDŽETA FINANSĒJAMO 
TP SARAKSTS (3 NO 6)

IZŅEMTI no saraksta šādi mobilitātes TP IEKĻAUTI šādi jauni mobilitātes TP
Manuālie pavadoņa vadāmi riteņkrēsli 
bērniem (ar pavadoņa darbināmām 
bremzēm)
Bimanuālais riteņkrēsls ar mugurējo 
piedziņu pieaugušajiem, nesalokāmu rāmi 
(ar roku balstiem, spilvenu) 
Bimanuālais riteņkrēsls ar sviras piedziņu 



PIETEIKŠANĀS TP SAŅEMŠANAI

Mobilitātes TP Nosacījumi, lai pieteiktos TP saņemšanai
Autosēdeklītis bērniem • Bērns vecumā no 4 gadiem

• Svars no 15 kg
• Nekontrolē galvas un rumpja funkciju
• VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas 

nepieciešamību
• Īpašumā vai valdījumā transportlīdzeklis 

Mobilais pacēlājs personu pārsēdināšanai • Persona nespēj veikt ķermeņa stāvokļa 
maiņu sevis pārvietošanu

• VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas 
nepieciešamību



NO VALSTS BUDŽETA FINANSĒJAMO 
TP SARAKSTS (4 NO 6)

IZŅEMTI no saraksta šādi citi TP IEKĻAUTI šādi jauni citi TP
Gultas galds, ko izmanto gultā vai blakus 
gultai
Riteņkrēslā ievietojama individuāli 
izgatavojama sēdēšanas sistēma



PIETEIKŠANĀS TP SAŅEMŠANAI

Citi TP Nosacījumi, lai pieteiktos TP saņemšanai
Gultas galds, ko izmanto gultā vai blakus 
gultai

• Braden skala (punktu skaits nepārsniedz 
9)

• VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas 
nepieciešamību

Riteņkrēslā ievietojama individuāli 
izgatavojama sēdēšanas sistēma

• Ir zināmi riteņkrēsla parametri



NO VALSTS BUDŽETA FINANSĒJAMO 
TP SARAKSTS (5 NO 6)

IZŅEMTI no saraksta šādi alternatīvās 
komunikācijas TP

IEKĻAUTI šādi jauni alternatīvās 
komunikācijas TP

Tastūras komunikators Programmatūra komunikācijai
(Communicator 5)

Skaļrunis + tastūra komunikācijai Alternatīvās komunikācijas iekārta ar 
skatienvadību
(Tobii Dynavox I-series+ Communication Aid)

Četru aktivizatoru spoguļkomunikators
Multifunkcionāls komunikators ar 
dokumentu transportēšanas iespēju



NO VALSTS BUDŽETA FINANSĒJAMO 
TP SARAKSTS (6 NO 6)

IZŅEMTI no saraksta šādi alternatīvās 
komunikācijas TP

IEKĻAUTI šādi jauni alternatīvās 
komunikācijas TP

Vienas rokas tastūra
Vertikalizēta datorpele
Bez rokām vadāma datorpele



PIETEIKŠANĀS TP SAŅEMŠANAI

Alternatīvās komunikācijas TP Nosacījumi, lai pieteiktos TP saņemšanai
Programmatūra komunikācijai
(Communicator 5)

• Personīgais dators/planšetdators
• Programmatūra saderīga ar Windows

Alternatīvās komunikācijas iekārta ar 
skatienvadību
(Tobii Dynavox I-series+ Communication Aid)

• Personīgais dators
• Programmatūra saderīga ar Windows



IZMAIŅAS TP SAŅEMŠANAI (1 NO 3)

MK noteikumi Nr. 1474 
(zaudējuši spēku)

MK noteikumi Nr. 878 
(stājušies spēkā)

Tehniskais palīglīdzeklis
Pretizgulējumu matracis • Braden skala (punktu skaits 

nepārsniedz 18)
• VDEĀVK atzinums par īpašas 

kopšanas nepieciešamību

• Prasības nav mainījušās

Funkcionālā gulta • Braden skala (punktu skaits 
nepārsniedz 18)

• VDEĀVK atzinums par īpašas 
kopšanas nepieciešamību

• Braden skala (punktu skaits 
nepārsniedz 9)

• VDEĀVK atzinums par īpašas 
kopšanas nepieciešamību



IZMAIŅAS TP SAŅEMŠANAI (2 NO 3)

Termiņš, pēc kura beigām persona var tikt uzņemta jauna TP rindā

MK noteikumi Nr. 1474 
(zaudējuši spēku)

MK noteikumi Nr. 878 
(stājušies spēkā)

Tehniskais palīglīdzeklis
Pretizgulējumu matracis • Patapinājumā

• 5 gadi
• Īpašumā
• 5 gadi

Vertikalizācijas galdi bērniem 
(daudzfunkcionālie)

• 4 gadi • 3 gadi

Pārvietošanās krēsli bērniem • 4 gadi • 2 gadi



IZMAIŅAS TP SAŅEMŠANAI (3 NO 3)

Termiņš, pēc kura beigām persona var tikt uzņemta jauna TP rindā

MK noteikumi Nr. 1474 
(zaudējuši spēku)

MK noteikumi Nr. 878 
(stājušies spēkā)

Tehniskais palīglīdzeklis
Pārvietošanās krēsli bērniem 
(aktivitāšu)

• 5 gadi • 3 gadi

Bimanuālais riteņkrēsls ar 
mugurējo piedziņu bērniem (ar 
polsterētu muguras balstu un 
sēdvirsmu, kuri ir regulējami 
noteiktā leņķī)

• 4 gadi • 3 gadi



NO VALSTS BUDŽETA FINANSĒJAMO 
TP SARAKSTS (ORTOZES)

IZŅEMTI no saraksta šādi individuāli 
izgatavoti TP

IEKĻAUTI šādi jauni individuāli izgatavoti 
TP

Vēdera muskulatūras atbalsta ortozes, 
izņemot pirmsdzemdību un pēcdzemdību 
ortozes

Reciprokās gaitas ortozes (RGO)

Pirksta ortozes Oglekļa atspere 
Plaukstas  ortozes Mīkstās kompresijas ortozes

Pēdas ortozes, izņemot ieliekamās zolītes
un apavu ieliktņi



NO VALSTS BUDŽETA FINANSĒJAMO 
TP SARAKSTS (PROTĒZES)

IZŅEMTI no saraksta šādi individuāli 
izgatavoti TP

IEKĻAUTI šādi jauni individuāli izgatavoti 
TP
Augšējās ekstremitātes protēzes (sportam)
Augšējās ekstremitātes protēzes (sportam)



NO VALSTS BUDŽETA FINANSĒJAMO TP SARAKSTS 
(ORTOPĒDISKIE APAVI)

IZŅEMTI no saraksta šādi individuāli 
izgatavoti TP

IEKĻAUTI šādi jauni individuāli izgatavoti 
TP
Gatavie ortopēdiskie apavi palielināta 
pēdas apjoma ortožu nēsāšanai

Saņemami papildus rehabilitācijas/profilaktisko gatavo ortopēdisko apavu vai 
terapeitisko gatavo ortopēdisko apavu lietošanai, ja tiek nozīmēta palielināta 
apjoma apakšējās ekstremitātes ortoze



IZMAIŅAS TP SAŅEMŠANAI (1 NO 2)

Termiņš, pēc kura beigām persona var tikt uzņemta jauna TP rindā

MK noteikumi Nr. 1474 
(zaudējuši spēku)

MK noteikumi Nr. 878 
(stājušies spēkā)

Tehniskais palīglīdzeklis
Skoliozes korekcijas 
ortozes* apmaksā ne biežāk 
kā 1 reizi gadā

• 2 gadi • 1 gads

Ortopēdiskie apavi • 1 gads • 6 mēneši



IZMAIŅAS TP SAŅEMŠANAI (2 NO 2)

Termiņš, pēc kura beigām persona var tikt uzņemta jauna TP rindā

MK noteikumi Nr. 1474 
(zaudējuši spēku)

MK noteikumi Nr. 878 
(stājušies spēkā)

Tehniskais palīglīdzeklis
Abdukcijas ortozes • 2 gadi • 1 gads

Sēdortozes • 1 gads

Individuāli izgatavojamas 
mīkstās kompresijas ortozes

• 6 mēneši


