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31.10.2022. Nr. 36-1-03/1456 

Uz 15.07.2022. Nr. Nr. 1-8/17 

Latvijas Republikas tiesībsargam 

 

Par valsts finansētu autosēdeklīšu piešķiršanu bērniem 

 

Labklājības ministrijā (turpmāk – ministrija) tika saņemts Latvijas Republikas tiesībsarga 

pilnvarojumā Bērnu tiesību nodaļas vadītājas vietnieces L.Henzeles (turpmāk - Tiesībsargs) 

uzdevums ministrijai nekavējoties uzsākt darbu pie 2021.gada 21.decembra Ministru kabineta  

noteikumu Nr. 878 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” (turpmāk - MK noteikumi Nr.878) 

pilnveidošanas, lai novērstu ierobežojumus saņemt tehnisko palīglīdzekli (turpmāk - TPL) 

autosēdeklīti visiem bērniem, kuriem ir noteikta īpaša kopšana un kuriem minētais TPL ir 

rekomendēts, neatkarīgi no bērna svara, vecuma, kā arī transportlīdzekļa īpašuma vai valdījuma 

tiesībām bērnam likumiskajam pārstāvim. Vienlaicīgi Tiesībsargs vēstulē lūdz arī noteikt kritērijus 

un gadījumus, kad specializēts autosēdeklītis var tikt piešķirts, ja bērnam ir saglabāta galvas un/ 

vai ķermeņa kontroles funkcija, un līdz š.g. 31.oktobrim informēt par paveikto. 

Kā jau informējām iepriekšējā sarakstē1, ministrija apzinās, ka TPL nodrošināšanas sistēma 

ir pastāvīgi uzlabojama un ir uzsākts darbs pie nepieciešamo grozījumu MK noteikumos Nr.878 

sagatavošanas. Ministrija piekrīt Tiesībsarga vēstulē paustajam viedoklim, ka TPL - autosēdeklīša 

piešķiršanā ir būtiski vadīties no individualizēta bērna funkcionālā stāvokļa izvērtējuma 

rezultātiem, MK noteikumos Nr.878 2.pielikumā tiek iekļauti nosacījumi, lai ierobežota 

finansējuma apstākļos valsts atbalsts primāri tiktu nodrošināts personām, kurām visvairāk 

nepieciešami noteikti TPL veidi. 

Lai sagatavotu MK noteikumu Nr.878 grozījumu projektu, ministrijas ieskatā ir 

nepieciešams turpināt konsultācijas ar speciālistiem par normatīvajā regulējumā iekļaujamajiem 

TPL – autosēdeklīša piešķiršanas kritērijiem. Ir notikušas vairākas tikšanās ar Bērnu klīniskās 

universitātes slimnīcas (turpmāk - BKUS) speciālistiem, kas sniedz atzinumus TPL – autosēdeklīša 

iegādei par valsts budžeta līdzekļiem. TPL pakalpojuma sniedzējs – VSIA “Nacionālais 

rehabilitācijas centrs “Vaivari” Tehnisko palīglīdzekļu centrs (turpmāk – NRC “Vaivari”) ir veicis 

līdzšinējās TPL - autosēdeklīšu piešķiršanas prakses analīzi un problēmjautājumu apkopojumu. 

Uzklausot speciālistu viedokli un izvērtējot arī š.g. 21.jūnija Fonds “Rehabilitācijas centrs Poga” 

vēstulē un š.g. 25.maijā BKUS vēstulē Tiesībsargam pausto viedokli, ministrija piekrīt speciālistu  

viedoklim, ka nav iespējams noteikt diagnožu sarakstu, kuriem bērniem nepieciešams TPL – 

autosēdeklītis, un MK noteikumos Nr.878 grozījumos kritēriji TPL – autosēdeklīšu piešķiršanai 

tiks definēti iespējami plašāk. Š.g. 16.novembrī paredzēta tikšanās ar vecāku pārstāvjiem (t.sk. no 

Teodora Jura fonda), lai pārrunātu normatīvajā regulējuma iekļaujamo izmaiņu apjomu.  

Tāpat ministrijas ieskatā rūpīgi vērtējams jautājums par automašīnas, kurā tiek lietots 

autosēdeklītis, atrašanos personas īpašumā vai valdījumā. Vēršam  uzmanību, ka minētais kritērijs 

tika iekļauts MK noteikumos Nr.878 tāpēc, ka sēdeklīši ir piemēroti noteiktām automašīnu 

markām un, ja autosēdeklītis tiktu lietots, nepielāgojot noteiktai automašīnas markai, tas nepildītu 

savu funkciju. Arī šis jautājums tiks diskutēts ar bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākiem 

un galējais lēmums par izmaiņu apjomu tiks pieņemts balstoties uz šo diskusiju rezultātiem. 

 
1 Labklājības ministrijas 14.06.2022. vēstule  Nr.21-22/844 
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Pēc MK noteikumu Nr.878 grozījumu projekta, kurā ministrija plāno iekļaut arī citas 

normas, kas skar TPL nodrošināšanas uzlabošanu, sagatavošanas, tas parasti tiek izskatīts NRC 

“Vaivari” izveidotajā profesionālo organizāciju un personu ar invaliditāti tiesības pārstāvošo 

nevalstisko organizāciju konsultatīvajā padomē. Vienlaikus jāatzīmē, ka jebkuras izmaiņas MK 

noteikumu Nr.878 2.pielikumā saistītas ar finanšu līdzekļu pieejamību izmaiņu ieviešanas 

nodrošināšanai, līdz ar to MK noteikumu Nr. 878 grozījumu projekts saistīts ar rūpīgu finanšu 

ietekmes uz valsts budžetu izvērtēšanu. Ņemot vērā iepriekš minēto, ministrija cer, ka MK 

noteikumu Nr.878 grozījumi varētu stāties spēkā 2023.gada sākumā.  

 

 

Ar cieņu 

valsts sekretārs           I.Alliks 
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