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Darba grupa asistenta pakalpojuma pilnveidošanai  

Materiāli 8.sanāksmei, 23.02.2018. 

 Piedāvājums asistenta pakalpojuma nodrošināšanai, 23.02.2018. 
     

   

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā piešķiršanas un administrēšanas 
funkciju pilnveidošana  
(izmaksā asistentam) 

1 Naudas plūsma 

Finansējums pašvaldībām mērķdotācijas veidā. Finansējums 
pašvaldībai tiek pārskaitīts 4 x gadā, t.i. janvārī, atbilstoši 
iepriekšējā gada IV ceturkšņa faktiskiem datiem, aprīlī, jūlijā un 
oktobrī atbilstoši pašvaldības iesniegtajai atskaitei par faktisko 
izlietojumu iepriekšējā ceturksnī, ministrija veic pārrēķinu un 
aprēķina nākošā ceturkšņa mērķdotācijas apjomu. 

2 Kam tiesības 
I gr redze, I un II gr kustību un garīgie traucējumi 
Bērni ar īpašu kopšanu no 5 gadu vecuma + ar autiska spektra 
trauc. 

3 Kāds ir pakalpojuma 
periods 12 mēneši, bet ne ilgāk kā invaliditātes periods. 

4 Kas vērtē un piešķir SD vai piesaistītais pakalpojuma sniedzējs - juridiska persona (1 x 
gadā, pakalpojuma piešķiršanas brīdī) 

5 Kāds apjoms Apjoms līdzīgs kā līdzšinējais - līdz 160h mēnesī 

6 Kā vērtē 

Vajadzību pēc pakalpojuma nosaka ar funkcionālo spēju 
izvērtēšanas instrumentu, pēc vienotiem kritērijiem (četri līmeņi). 
Paplašinot jau esošos MK 288 noteikumos ietvertos funkcionālo 
spēju apjoma noteikšanas kritērijus, paredzot lielāku atbalstu 
strādājošiem un nokļūšanai izglītības iestādē. 

7 Kas sniedz  Juridiskas personas 
Fiziskas personas 

8 Kāda atlīdzība Min. algas likme + dd VSAOI 24.09% = 3.21 euro/h (bruto) 

9 Kā persona atskaitās 1 x mēnesī iesniedz pārskata veidlapu 

10 Kā kontrolē Izlases veida, personai jāinformē par izmaiņām 

11 Izmaksas 14.8 milj. 
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100% valsts 
finansējums

0% pašvaldības 
līdzfinansējums

2.5% valsts 
finansējums

0% pašvaldības 
līdzfinansējums 

(līdzfinansē 
admin.izdevumus, ja tas 
faktiski nepieciešams )

100% valsts 
finansējums

8% valsts 
finansējums

0% pašvaldības 
līdzfinansējums

95.4% valsts 
finansējums

4.6% pašvaldības 
līdzfinansējums

Pakalpojuma tiešās izmaksas                                                                                   
(atlīdzības un transporta izdevumi asistententam)

95% valsts 
finansējums

5% pašvaldības 
līdzfinansējums

Asistenta pakalpojums / izmaiņas ar 01.01.2019.

Pakalpojuma tiešās izmaksas                                                                                   
(atlīdzības un transporta izdevumi asistententam)

B variantsA variants (pašreizējais) C variants

8% valsts 
finansējums

0% pašvaldības 
līdzfinansējums

Administrēšanas 
izdevumu apjoms 

% / finansējuma 
avots

Pakalpojuma tiešo 
izdevumu 

sadalījums starp 
finansējuma avotiem

Pakalpojuma tiešās izmaksas                                                                                   
(atlīdzības un transporta izdevumi asistententam)

100% valsts 
finansējums

0% pašvaldības 
līdzfinansējums

! Valsts finansējums administrēšanas izdevumiem 
samazinās, aptuveni, par 69%

! Valsts finansējums administrēšanas izdevumiem 
samazinās, aptuveni, par 5%

Finansēšanas modelis esošai situācijai

0% pašvaldības 
līdzfinansējums 

(līdzfinansē 
admin.izdevumus, ja 

tas faktiski 
nepieciešams)

Kopējie 
pakalpojuma 

izdevumi/ 
finansējuma avots

100% valsts 
finansējums

0% pašvaldības 
līdzfinansējums
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Asistenta pakalpojuma izmaiņu sagatavošanas procesa laika grafiks.        23.02.2018 

janvāris februāris marts aprīlis maijs jūnijs jūlijs augusts septembris oktobris novembis decembris 2019.g. Janvāris

Novērtēšanas 
instrumenta 
izstrāde
Instrumenta 
testēšana 
pašvaldībās
Novērtēšanas 
instrumenta 
pielāgošana
Grozījumi 
Invaliditātes 
likumā

Iesniegšana 
Saeimā uz 
1.lasījumu

MK noteikumu 
izstrāde /virzība 
valdībā
Vienošanās ar 
pašvaldībām par 
finansēšanu
Izmaiņu spēkā 
stāšanās  
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Asistenta pakalpojuma saņēmēju noteikšana 

23.02.2018. 

Mērķa grupa 
 

 

Atbalsta līmeņi 
Līdzīgi kā aprūpes līmeņi 
(SPSPL 20.p 1.d.) 

Nosacījumi lielāka pakalpojuma apjoma 
saņemšanai 

Atzinumi: 
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• I - asistents nav 

nepieciešams 
 
 

• II - asistents nav 
nepieciešams 

 
 

• III - no 0 līdz 160 
h/mēn. 
 
 

• IV – no 0 līdz 160 
h/mēn. 

 

 
 
 
 

 

 

• Abu roku anat. 
defekti: amputācija 

+ Bērni ar autiska spektra 
traucējumiem? 

• Bērni ar īpašu 
kopšanu no 5 gadu 
vecuma 

• I un II gr. kustību un 
garīgie traucējumi 

• I gr. redzes traucējumi 
 

Ja strādā 

 Ja mācās 
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Vajadzību pēc pakalpojuma nosaka SD ar funkcionālo spēju 
izvērtēšanas instrumentu, pēc vienotiem kritērijiem. 

 Izvērtējumā nosaka vai personai nepieciešams asistenta 
pakalpojums, atbalsta līmeni un pakalpojuma apjomu (h) 

Pakalpojumu piešķir uz 1 
gadu, bet ne ilgāk kā 
atzinuma periods. 

 

 

Individuāls pakalpojuma apjoms, atkarībā no 
nepieciešamā asistenta atbalsta līmeņa un 
pārvietošanās vajadzībām - līdz 160h/mēn. 
Ja strādā vai mācās, tad maksimālais vai tuvs 

maksimālajām h. 

Asistenta pakalpojumu sniedz:  
§ Fiziskas personas, kurām ir pieredze saskarsmē ar personām ar inv. 
§ SD var slēgt līgumu ar juridiskām personām par pakalpojuma 

nodrošināšanu  
(atlīdzība asistentam - min.h. tarifa likme) 

Asistents sociālajā dienestā 1*mēnesī iesniedz pakalpojuma pieņemšanas/nodošanas aktu par 
sniegtā pakalpojuma stundām, kuru paraksta pakalpojuma sniedzējs un saņēmējs. Ir izlases 
veida kontrole par izvērtēšanu un piešķiršanu. Personai jāinformē par izmaiņām. 

Vājās puses: 
§ Turpmākajos gados saņēmēju skaits 

palielināsies un būs nepieciešams 
papildus finansējums! 
§ SD var būt grūtības ar izvērtēšanu 
§ Grūtības atrast asistentu, ja nav 

neviens pazīstams. 
§ Netiek atslogoti ģimenes locekļi  

Stiprās puses: 
§ Vienoti, piešķiršanas kritēriji 
§ Ir mēneša atskaites bez 

apliecinājumiem 
§ Brīva personas izvēle, uz kurieni 

doties 
§ Lielāks atbalsts strādājošiem un 

izglītībā 

Izmaksas no valsts budžeta gadā: 
14.8 mij. euro (ja saņēmēju skaits palielinās vidēji līdz 11 331 pers./mēn.) 
Administratīvās izmaksas SD – 8% pie nosacījuma, ja pašv. līdzfinansē 5% 

PABALSTS Personām ar I 
gr.redzes invaliditāti 

Asistenta pakalpojums pašvaldībā 
Mērķdotāciju pašvaldībām pārskaita 1*ceturksnī. Aprēķina/veic pārrēķinu 

atbilstoši iepriekšējā ceturksnī sniegtajam pakalpojuma apjomam (h) 

Pakalpojuma saņēmēju mērķgrupa 
(VDEĀVK atzinums) 

• I gr. redzes traucējumi 
• I un II gr. kustību un garīgie traucējumi 
• Bērni ar īpašu kopšanu no 5 gadu vecuma  
• + ar autiska spektra trauc. (psihiatra 

atzinums/izziņa) 

? 

Transporta izdevumu 
kompensēšana ? 

Testa grupa 
novērtēšanas 
instrumentam 


