
Izmaiņas asistenta pakalpojuma 
nodrošināšanā no 01.07.2021.

Tikšanās ar LPS Veselības un sociālo lietu komiteju

02.12.2020.



Tiesiskais regulējums
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Grozījumi Invaliditātes likumā:

✓Nosaka tiesības personai pašvaldībā saņemt no valsts budžeta finansētu 
pavadoņa pakalpojumu un no pašvaldības budžeta finansētu aprūpes
pakalpojumus un personas, kurām ir tiesības tos saņemt.

Deleģējums MK noteikt:

✓Kritērijus asistenta pakalpojuma nepieciešamības un atbalsta intensitātes 
novērtēšanai.

✓Kritērijus atzinuma sniegšanai par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību, 
šā pakalpojuma piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas 
nosacījumus un kārtību, maksimālo pakalpojuma apjomu, prasības 
pavadonim, kā arī vienas stundas izmaksas un finansēšanas noteikumus.

✓Aprūpes pakalpojuma minimālo vienas pakalpojuma stundas cenu un 
maksimālo aprūpes pakalpojuma apjomu.

Deleģējums pašvaldību saistošajos noteikumos noteikt:

✓Aprūpes pakalpojuma piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un 
pārtraukšanas nosacījumus un kārtību, kritērijus aprūpes pakalpojuma 
nepieciešamības novērtēšanai un prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējam.



Papildu nepieciešamais finansējums
(euro)

2021.gads 2022.gads 2023.Gads

Valsts budžets (asistents, 
pavadonis)

9 349 520 21 364 224 23 372 967 

Pašvaldību budžets (aprūpe) 1 838 890 4 746 633 4 983 965 

IT risinājumi (VB) 64 000 – SPOLIS
72 600 – SOPA 

Prognozētais saņēmēju skaits:

Bērni, t.sk.:
Asistents
Pavadonis
Aprūpe
Pilngadīgie, asistents

2000
600

1000
8506

2100
630

1050
8931

2205
662

1103
9378
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Izmaiņas asistenta pakalpojuma 
nodrošināšanā

4

Pilnveidoti esošā asistenta 
pakalpojuma nodrošināšanas 

nosacījumi

Pakalpojuma nepieciešamības 
novērtēšana.
Bez atskaitīšanās par vietu 
apmeklējumiem, konstants 
pakalpojuma apjoms.

Vienkāršāka administrēšana.

Palielināts atalgojums 
asistentiem.

Paplašināts atbalsts bērniem

Pavadoņa pakalpojums jaunai 
mērķa grupai.
Pašvaldības finansēts aprūpes 
pakalpojums īpaši kopjamiem 
bērniem.



✓Vērtē, ko pats klients var veikt patstāvīgi, var ar citas personas 
atbalstu vai nevar. 

✓Jautājumi sadalīti divos blokos – “mobilitāte ārpus mājokļa” un 
“garīgās spējas” - vērtē atbilstoši klienta funkcionālo traucējumu 
veidam.

✓Atbilstoši anketas algoritmam nosaka punktu summai atbilstošu 
koeficientu:    1 - liels atbalsts;  2 - ļoti liels atbalsts.
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Vienota novērtēšanas anketa
pilngadīgām personām

Pasākums Liels atbalsts 

(h/mēn.)

Ļoti liels atbalsts 

(h/mēn.)

Strādā, studē, nodarbojas ar paraolimpisko sportu 80 160

Mācās pamata, vidējās vai profesionālās izglītības iestādē 60 120

Veic brīvprātīgā darbu, apmeklē dienas aprūpes centru, 

specializēto darbnīcu,  saņem regulāras, ārsta nozīmētas 

medicīniskas procedūras

40 80

Veic citas darbības 15 30
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Anketas paraugs



Asistenta un pavadoņa pakalpojumu 
nodrošināšanas nosacījumi
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Visiem

✓Atskaitīšanās 1xmēn. tikai ar pieņemšanas/nodošanas aktu, 
ko paraksta pakalpojuma saņēmējs un sniedzējs.

✓Vienoti un skaidri kritēriji transporta izdevumu 
kompensēšanai.

✓Pakalpojumus piešķir uz noteikto invaliditātes periodu, bet 
ne ilgāk par 3 gadiem.

Pilngadīgām personām

✓Tiek likvidēts VDEĀVK atzinums par asistenta pakalpojuma 
nepieciešamību. Par piederību mērķa grupai sociālais dienests 
pārliecinās IIS.

✓Konstants h skaits atkarībā no personas iesaistes pasākumos 
un noteiktā atbalsta intensitātes līmeņa.



Pakalpojuma nodrošināšanas soļi pēc 
jaunās anketas ieviešanas
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Mērķgrupa

Personas ar I un II 
invaliditātes grupu ar 
redzes, kustību un 

garīga rakstura
traucējumiem

Novērtē pašvaldības
SD

12 jautājumi par 
pārvietošanās spējām, 
ko novērtē ar punktiem 

skalā no 0-3

Atbilstoši anketas 
algoritmam

Nosaka punktu summai 
atbilstošu koeficientu:    

1 - liels atbalsts;  2 - ļoti 
liels atbalsts

Atbilstoši personas 
aktivitātēm (mērķiem) 
nosaka piešķiramās 

h/mēn

Persona pati lemj par 
asistenta piesaisti sev 
vēlamajām darbībām 

sev vēlamajā laikā

1X mēnesī apliecina 
pakalpojuma 

sniegšanu/saņemšanu 
(tikai asistenta un 

pakalpojuma saņēmēja 
paraksts)



Asistenta, pavadoņa un aprūpes 
pakalpojumi bērniem
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Asistenta pakalpojums (nesummējas ar pavadoni)

✓Ja īpašas kopšanas atzinums no VDEĀVK

✓Konstants apjoms 80 h/mēn., samaksa ~ 290 euro (bruto)

Pavadoņa pakalpojums

✓Ja ir nepieciešams atbalsts pārvietoties ārpus mājokļa, bet nav indikāciju īpašai kopšanai un 
nesaņem asistenta pakalpojumu (jauns VDEĀVK atzinums)

✓Konstants apjoms 60 h/mēn., samaksa ~ 217 euro (bruto)

Aprūpes pakalpojums (finansē no pašvaldību budžeta)
✓Ja īpašas kopšanas atzinums no VDEĀVK

✓Bez ienākumu testēšanas, ja sociālais dienests konstatējis aprūpes pakalpojuma nepieciešamību

✓Ja likumiskais pārstāvis/audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar 
nodrošināt aprūpi un uzraudzību bērnam nepieciešamajā apjomā

✓Apjoms līdz 80 h/mēn. samaksa aprūpētājam ne mazāka, par 3.62 euro/h (bruto)

✓Saistošajos noteikumos nosaka piešķiršanas nosacījumus un kārtību, kritērijus pakalpojuma 
nepieciešamības novērtēšanai un prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējam



Aprūpes pakalpojums

1
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Invaliditātes likuma definīcijās:

✓Aprūpes pakalpojums - ietver aprūpi, uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un 
saturīgu brīvā laika pavadīšanu personas dzīvesvietā.

Deinstitucionalizācijas projektu ietvaros:

✓Sociālās aprūpes pakalpojums - (MK noteikumi Nr.313) ietver bērna aprūpi un 
uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

✓Aprūpe mājās – (MK noteikumi Nr.291) ietver aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes 
spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

SPSPL:

Sociālās aprūpes pakalpojums — pasākumu kopums, kas vērsts uz to personu 
pamatvajadzību apmierināšanu, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai 
funkcionālo traucējumu dēļ, un ietver sevī pakalpojumus personas dzīvesvietā un 
ilgstošas sociālās aprūpes institūcijās.

Aprūpe mājās — pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai personām, 
kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt.

Sociālās aprūpes pakalpojumi personas dzīvesvietā — pakalpojumi, kas tuvināti 
ģimenes videi - aprūpe mājās, pakalpojumi dienas aprūpes centrā, servisa dzīvoklis, 
grupu māja (dzīvoklis) u.c.



Paldies!

www.lm.gov.lv

Twitter:@Lab_min

Flickr.com:Labklajibas_ministrija

Youtube.com/labklajibasministrija

Draugiem.lv/labklajiba
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http://www.lm.gov.lv/

