Asistenta pakalpojuma pašvaldībā
pilnveidošana

Latvijas Pašvaldību savienībā
12.12.2018.

Piedāvājuma izstrādes process (I)
• 2018.gada februāris. Darba grupas asistenta pakalpojuma
pilnveidošanai sanāksme - Konceptuāls atbalsts
asistenta pakalpojuma modelim, kurā tiek vērtētas
personas spējas pārvietoties ārpus mājokļa un
nepieciešamais atbalsta līmenis, nevis tas, uz kurieni
persona dodas.
• 2018.gada februāris. Labklājības ministra un Latvijas
Pašvaldību savienības priekšsēža tikšanās - Atbalsts
vienotas asistenta pakalpojuma nepieciešamības
novērtēšanas anketas izstrādei.
• 2018.gada marts – jūnijs. Asistenta pakalpojuma
nepieciešamības novērtēšanas anketas izstrāde,
konsultācijas un viedokļu saskaņošana ar NVO un
sociālajiem dienestiem.
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Piedāvājuma izstrādes process (II)

• 2018.gada jūlijs, augusts. Anketas testēšana
Rīgas pilsētas, Jelgavas pilsētas, Kuldīgas
novada, Talsu novada, Tukuma novada un Cēsu
novada pašvaldību sociālajos dienestos.
• 2018.gada 27.septembris - novembris. Testēšanas
rezultātu analīze, secinājumi, anketas
precizēšana, aktuālā izmaiņu piedāvājuma
sagatavošana.
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Piedāvājums asistenta pakalpojuma
nepieciešamības novērtēšanai (I)
1. Izvērtējumu par pakalpojuma nepieciešamību
veic pašvaldības sociālais dienests (SD),
izmantojot vienotu asistenta pakalpojuma
nepieciešamības novērtēšanas anketu.
2. Izvērtējumā nosaka vai personai nepieciešams
asistenta pakalpojums, atbalsta līmeni un
pakalpojuma apjomu (h).
3. Ar anketu vērtē tikai pilngadīgas personas ar
invaliditāti (I un II invaliditātes grupa un redzes,
kustību, garīga rakstura funkcionāli traucējumi).
Bērnu ar invaliditāti vērtēšanai anketa nav
piemērota.
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Piedāvājums asistenta pakalpojuma
nepieciešamības novērtēšanai (II)

4. MK noteikumos jāparedz iespēja izņēmuma
gadījumos sociālajam dienestam piešķirt
asistenta pakalpojumu arī tad, ja pēc
novērtējuma asistenta pakalpojums nepienākas
(Tikai personām ar kustību traucējumiem
regulāru ārstniecības pakalpojumu saņemšanai,
(pamatojoties uz ārsta izziņu)).
5. Jāskaidro sabiedrībai anketas nepieciešamība,
ieviešana un piemērošana.
6. Pirms anketas ieviešanas jāveic sociālo dienestu
darbinieku apmācība, jāizstrādā vadlīnijas par
anketas piemērošanu.
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Piedāvājums asistenta pakalpojuma
piešķiršanai un administrēšanai

1. Lēmumu pieņem un līgumu ar pakalpojuma pieprasītāju
un asistentu slēdz SD. Pakalpojuma periods 1 gads.
2. Asistents par pakalpojuma sniegšanu atskaitās vienu
reizi mēnesī, atskaiti paraksta tikai asistents un
pakalpojuma pieprasītājs (nav citu personu parakstu,
čeku, u.tml.).
3. Izlases veida kontrole par izvērtēšanu un piešķiršanu.
Pakalpojuma pieprasītājam jāinformē par izmaiņām.
4. Asistenta pakalpojumu sniedz fiziskas personas, kurām
ir pieredze saskarsmē ar personām ar invaliditāti. SD
var slēgt līgumu ar juridiskām personām.
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Prognozētās izmaiņas
pakalpojuma saņēmēju skaitā
Pakalpojuma saņēmēju skaits kopumā varētu
samazināties apmēram par 10%
Atbilstoši anketas testēšanas rezultātiem 22% no
esošajiem pakalpojuma saņēmējiem pakalpojums
nepienāktos, taču jāņem vērā, ka pakalpojumu
varēs pieprasīt arī tās personas, kuras līdz šim
sarežģītās administrēšanas un asistenta zemās
atlīdzības dēļ izvēlējās pakalpojumu nepieprasīt.
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Asistenta pakalpojuma apjoma
noteikšana

Mērķi

Pakalpojuma intensitātes koeficienta noteikšana pēc
anketā iegūtajiem punktiem
0-4 punkti (viens funkc.
trauc. veids) un
11-15 punkti (ja ir gan
GRT, gan kustību
traucējumi) - Koeficients 1 5-10 punkti - Koeficents 2
(h/mēn.)
K (h/mēn.)

lai strādātu algotu darbu, veiktu saimniecisko darbību
vai nodarbotos ar paraolimpisko sportu

80

160

lai nokļūtu uz/ no pamata, vidējās, profesionālās vai
augstākās izglītības iestādi

60

120

40

80

40

80

lai saņemtu regulāras (ne retāk, kā reizi nedēļā), ārsta
nozīmētas medicīniskas procedūras, īpašas
medicīniskās rehabilitācijas programmas
(hemodialīze, ķīmijterapija, u.tml.)

40

80

lai apmeklētu ārstu, sociālus pasākumus un veiktu
citas ikdienas darbības

15

30

lai veiktu brīvprātīgā darbu (tikai oficiāli noformētas
līgumattiecības)
lai nokļūtu uz/no dienas aprūpes centru vai
specializēto darbnīcu
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Prognozētie izdevumi asistenta pakalpojuma
nodrošināšanai pilngadīgām personām
(ja pakalpojums tiktu ieviests 2019.g.)
Pieejamais finansējums pakalpojuma nodrošināšanai kopā - 14 760 063 euro
Variants

Pakalpojuma
saņēmēju sk.*

Izdevumi gadā,
Koeficients
euro

Piezīmes

1.

Pilngadīgas personas
(koeficienti 1 un 2)

2.

Pilngadīgas personas
(koeficienti 1 un 1,5)

8 388

1 un 1.5

15 615 434

3.

Pilngadīgas personas
tikai darbspējas vecumā

5 033

1 un 2

11 638 861

Bez pensijas vecuma
personām

16 868 628

Samazinātas stundas
(izņemot darbs un «citas
soc. aktivitātes»), -10h,
attiecīgi ar koeficientu 2 20 h)

4.

Pilngadīgas personas,
samazināts h apjoms

8 388

8 388

1 un 2

1 un 2

19 401 380
Maksimālās h/mēn.
sanāk 120, nevis 160
kā pie koeficienta 2.

*Ņemta vērā prognoze par pakalpojuma saņēmēju skaita 10% samazinājumu.
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Prognozētie papildus izdevumi asistenta
pakalpojuma nodrošināšanai bērniem
Bērniem ar invaliditāti, kuriem nepieciešama īpaša kopšana, asistenta vajadzību
nodrošināšanai būtu piešķirams pabalsts 259.29 euro apmērā, kas ir ekvivalents
asistenta pakalpojuma 80 h/mēn. apjomam.

Variants

Plānotais
saņēmēju
skaits*

Bāzes h/mēn.

Pabalsta
apmērs,
euro/mēn

Papildus
valsts budžeta
izdevumi gadā

1. Bērni ar īp.
kopšanas
nepieciešamību
no 1.5 līdz 18 g.

2149

80

259.29

7 221 572

2. Bērni ar īp.
kopšanas
nepieciešamību
no 5 līdz 18 g.

1826

80

259.29

6 136 152

*LABIS dati uz 2018.g. augusta mēnesi
10

PALDIES!
www.lm.gov.lv
Twitter:@Lab_min
Flickr.com:Labklajibas_ministrija
Youtube.com/labklajibasministrija

Draugiem.lv/labklajiba
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