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Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“Darbības programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” Eiropas Sociālā fonda 
9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt 
diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju 
integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 
9.1.4.2. pasākuma “Funkcionēšanas novērtēšanas 
un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) 
apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana” 
īstenošanas noteikumi” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo Ministru 
kabineta (turpmāk – MK) noteikumu projektu “Darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” Eiropas Sociālā fonda 9.1.4. specifiskā atbalsta 
mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju 
sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.2. pasākuma “Funkcionēšanas novērtēšanas 
un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un 
ieviešana” īstenošanas noteikumi”, jo ir šādi iebildumi: 

 
1. Ministru kabineta noteikumu 25. punkts paredz, ka “šo noteikumu 

13.1.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanu 
nodrošina finansējuma saņēmējs vai nepieciešamības gadījumā 
finansējuma saņēmēja piesaistīts pakalpojuma sniedzējs. Šīs darbības 
ietvaros izstrādā: 
25.1. starptautiski atzītas un pielietotas funkcionēšanas novērtēšanas 
metodes šo noteikumu 3. punktā minētajām mērķa grupām.” Lūdzam 
skaidrot, kādā veidā apliecinās, ka šīs funkcionēšanas novērtēšanas 
metodes ir starptautiski atzītas un tiek starptautiski pielietotas. 
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2. Lūdzam skaidrot, kā plānota sistēmas organizēšana, lai nodrošinātu 
asistīvo tehnoloģiju pieejamību reģionos. 

3. MK noteikumu anotācijā ir atsauce uz kopējo sākotnējo novērtējumu. 
Savukārt sākotnējā novērtējumā minēts, ka “tehnisko palīglīdzekļu 
pakalpojuma ietvaros personai tiek veikta funkcionālo spēju 
novērtēšana, atbilstošā tehniskā palīglīdzekļa izgatavošana, 
pielāgošana un lietošanas apmācība, remonts, tehniskā palīglīdzekļa 
aprites nodrošināšana, kā arī tehniskā palīglīdzekļa piegāde personas 
dzīvesvietā”. Ņemot vērā, ka jau šobrīd tehniskā palīglīdzekļa piegāde 
personas dzīvesvietā ir problemātiska, problemātiska ir personu 
nokļūšana uz Tehnisko palīglīdzekļu centru, lūdzam skaidrot, kā tiks 
nodrošināta pakalpojuma pieejamība, ja plānots, ka turpmāk 
funkcionēšanas novērtēšanu nodrošinās tikai Funkcionēšanas 
novērtēšanas laboratorija. 

4. Lūdzam skaidrot, kādā veidā projektā tiek plānota sadarbība ar 
pašvaldību sociālajiem dienestiem. 
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