
Izmaiņas asistenta pakalpojuma 
nodrošināšanā

Latvijas Pašvaldību savienības videokonference

Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas 

politikas departamenta vecākais referents  

E.Grāveris
03.10.2019.



Jomas, kurās ir izmaiņas sākot ar 
01.09.2019.

1. Asistenta pakalpojuma nodrošināšana augstskolās un 
koledžās

2. Iesniegumam papildu pievienojamo dokumentu iesniegšana 
un izvērtēšana

3. Nepieciešamība izvērtēt individuāla sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšanu

4. Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai izlietoto finanšu 
līdzekļu atlīdzināšana

5. Asistenta pakalpojumu administrēšanas izdevumi

Pamats:

• 01.11.2018. Saeimā pieņemtie grozījumi Invaliditātes likumā.

• Ministru kabineta 2019.gada 13.augusta noteikumi Nr.377 
“Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra 
noteikumos Nr. 942 “Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta 
pakalpojumu pašvaldībā””.
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Asistenta pakalpojuma nodrošināšana 
augstskolās un koledžās (I)

1. Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi 
Nr.942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta 
pakalpojumu pašvaldībā, augstskolā un koledžā”

2. Izmaiņas MK noteikumu Nr.942 1.pielikuma 2. un 
3.punktā:

• 1.pielikuma 2.punkts – pavadīšana uz/no pirmsskolas, pamata, 
vidējās izglītības iestādi, kvalifikācijas celšanas vai profesionālās 
pilnveides kursiem (līdz 20 h/ned.);

• 1.pielikuma 3.punkts - pavadīšana uz/no augstskolu, koledžu un lai 
palīdzētu apgūt izglītības programmu (līdz 40 h/ned.)

3. Līgumi, kas noslēgti līdz 2019.gada 1.septembrim, ir 
spēkā līdz to darbības termiņa beigām vai ja personai 
tiek mainīts pakalpojuma apjoms. 
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Asistenta pakalpojuma nodrošināšana 
augstskolās un koledžās (II)
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Pakalpojuma 
nodrošināšana, 
ja asistenta 
pakalpojuma 
saņēmējs 
studiju laikā 
nedzīvo 
deklarētajā 
dzīvesvieta.

Pakalpojumu nodrošina deklarētās dzīvesvietas sociālais 
dienests. Asistents sociālajā dienestā vienu reizi mēnesī 
iesniedz atskaiti par sniegto pakalpojumu. Individuāla 
vienošanās par atskaišu iesniegšanas veidu (klātienē, pa pastu 
vai elektroniski) un norēķinu kārtību.

Ja persona ar invaliditāti studiju laikā maina savu dzīvesvietu 
un deklarējas pašvaldībā, kurā atrodas attiecīgā augstākās 
izglītības iestāde, tad asistenta pakalpojumu turpmāk 
nodrošina tās pašvaldības sociālais dienests, kurā persona ir 
deklarējusi jauno dzīves vietu.

Ja persona ar invaliditāti uz studiju laiku ir norādījusi papildu 
adresi citā pašvaldībā un lūdz piešķirt asistenta pakalpojumu 
sociālajā dienestā, kurā norādīta papildu adrese, sociālais 
dienests nosūta iesniegumu atbilstoši personas deklarētajai 
dzīvesvietai vai var lemt par pakalpojuma piešķiršanu.



Iesniegumam papildu pievienojamo 
dokumentu iesniegšana un 

izvērtēšana

• Personai VDEĀVK atzinums sociālajā dienestā 
jāiesniedz tikai tad, ja informācija par attiecīgo 
atzinumu nav pieejama informācijas sistēmā 
SOPA.

• Sociālajam dienestam vispirms ir jāpārliecinās 
par VDEĀVK atzinuma esamību SOPA un ja 
nepieciešams, jāpieprasa attiecīgais atzinums 
no VDEĀVK.

• Ja personai nav izsniegts VDEĀVK atzinums, sociālais 
dienests var lemt par atteikumu piešķirt asistenta 
pakalpojumu, nevērtējot, cik persona ir aktīva un 
kādiem  pasākumiem nepieciešams asistenta 
pakalpojums.
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Individuāla sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas plāna 

izstrādāšana
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No MK noteikumiem Nr.942 svītrota prasība sociālajam 
dienestam asistenta pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros 
izvērtēt nepieciešamību izstrādāt personai individuālo 
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu.

Ja citu sociālā dienesta nodrošināto pakalpojumu 
piešķiršanai ir izvērtēta nepieciešamība izstrādāt sociālās 
aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu, tās rezultātus 
sociālais dienests var ņemt vērā, lemjot arī par asistenta 
pakalpojuma piešķiršanu.



Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai 
izlietoto finanšu līdzekļu atlīdzināšana (I)

MK noteikumu Nr.942. 19.2.apakšpunkts.

Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai izlietotos finanšu 
līdzekļus jāatmaksā asistentam un asistenta pakalpojuma 
sniedzējam – juridiskai personai –, ja sniegta nepatiesa 
informācija par sniegto pakalpojumu vai LM vai sociālais 
dienests konstatējis citus pārkāpumus saistībā ar asistenta 
pakalpojuma nodrošināšanu.
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Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai 
izlietoto finanšu līdzekļu atlīdzināšana 

(II)
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SD rīcība, ja 
konstatē 
noziedzīga 
nodarījuma 
pazīmes.

Informē LM, norādot:

pārkāpuma raksturu, nepamatoti apmaksāto pakalpojuma stundu 
skaitu, naudas summu (bruto alga, darba devēja VSAOI, transporta 
izdevumus, administrēšanas izmaksas) pārkāpuma periodu, u.c. 
nozīmīgu informāciju.

Iesniedz LM visus pierādījuma dokumentus par iespējamu 
noziedzīgo nodarījumu.

Var vērsties Valsts policijā, lūdzot uzsākt kriminālprocesu. 

Pierādījuma dokumentus  sociālais dienests iesniedz Valsts policijā, 
bet Ministrijā iesniedz informāciju par iespējamu noziedzīgu 
nodarījumu.



Asistenta pakalpojuma 
nodrošināšanai izlietoto finanšu 

līdzekļu atlīdzināšana (III)

• Pēc sociālā dienesta sniegtās informācijas saņemšanas, 
attiecīgajā kriminālprocesā kā cietušais piesakās LM.

• Sociālais dienests sniedz LM visu lietā nepieciešamo 
informāciju.

Ikmēneša pārskats par finanšu izlietojumu asistenta 
pakalpojuma nodrošināšanai un darba devēja ziņojums 
Valsts ieņēmumu dienestam par valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju 
darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un 
uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī šī 
pārkāpuma sakarā nav jāprecizē. 

! Ieteikums, slēdzot līgumus par asistenta pakalpojuma 
sniegšanu:

Līguma sadaļā par atbildību iekļaut informāciju, ka noziedzīga 
nodarījuma gadījumā vainīgajai personai iestājas 
Krimināllikumā  noteiktā atbildība (piemēram, par nepatiesas 
informācijas sniegšanu, dokumentu viltošanu utml).
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Asistenta pakalpojumu 
administrēšanas izdevumi
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• Saskaņā ar Invaliditātes likuma 12.panta septīto daļu 
asistenta pakalpojuma nodrošināšanas augstskolās un 
koledžās administrēšanas izdevumiem paredzēts izlietojot 
ne vairāk kā piecus procentus no šī pakalpojuma 
nodrošināšanai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Līdz ar to MK noteikumu 1.pielikuma 3.punktā noteiktajam 
pasākumam administrēšanas izdevumi tiek aprēķināti 5%, 
bet 1., 2., 4., 5., 6. un 7.punktā noteiktajiem pasākumiem 
8% apmērā no šim mērķim izlietotajiem valsts budžeta 
līdzekļiem.



PALDIES!

E.Grāveris, tālrunis: 67021593
E-pasts: einars.graveris@lm.gov.lv

11

mailto:einars.graveris@lm.gov.lv

