
Par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā 

 

Lai sniegtu atbalstu asistenta pakalpojuma saņēmējiem un pakalpojuma 

sniedzējiem (asistentiem) asistenta pakalpojuma saņemšanai laikā, kamēr visā 

Latvijas valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija COVID-19 epidēmijas 

izplatības ierobežošanai, MK noteikumi Nr. 942 ir papildināti ar 11.
1
 punktu, kurš 

nosaka: “Ja valsts teritorijā izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ līdz tās termiņa 

beigām personai nav iespēju izmantot asistenta pakalpojumu šo noteikumu 

1. pielikuma 1., 2., 3., 4., 5. un 6. punktā minētajiem pasākumiem, attiecīgajam 

pasākumam piešķirto un neizmantoto stundu skaitu persona var izmantot šo 

noteikumu 1. pielikuma 7. punktā minētajam pasākumam, nepārsniedzot personas 

iepriekšējos trijos kalendāra mēnešos vidēji vienā mēnesī izmantoto stundu skaitu. Ja 

iepriekšējos trijos mēnešos persona asistenta pakalpojumu nav izmantojusi, sociālais 

dienests šo noteikumu 1. pielikuma 7. punktā minētā pasākuma īstenošanai personai 

piešķir ne vairāk kā 10 stundas nedēļā.” 

MK noteikumu Nr. 942 11.
1
 punktu Dienests piemēro sākot ar ārkārtējās 

situācijas pirmo dienu, t.i., no 2020. gada 12. marta. 

 

Asistenta pakalpojuma stundas pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, t.i. 

no š.g. 1. - 11.martam ir uzskaitāmas un apmaksājamas atbilstoši personai 

piešķirtajiem pasākumiem, līgumā par asistenta pakalpojuma sniegšanu noteiktajā 

kārtībā un apmērā, bet stundu skaits ārkārtējās situācijas dienās (12.-31.marts un 

1.-14.aprīlis) veidojas kā starpība starp personas iepriekšējos trīs mēnešos vidēji 

mēnesī izmantoto stundu skaitu un mēneša dienās pirms/pēc ārkārtējās situācijas 

izmantoto skaitu. 

Atskaites ārkārtējās situācijas laikā ir jāaizpilda vienkāršotā veidā un 

apliecinājumus par pakalpojuma sniegšanu var neiesniegt, ja stundas ārkārtas 

situācijas dēļ nav iespējams izmantot piešķirtajam mērķim (iet uz darba vietu, 

saņemt ārstniecības pakalpojumu, apmeklēt bankomātu u.c. vietas). Tad asistentam 

ikmēneša pārskatā par asistenta pakalpojuma sniegšanu stundas ir jānorāda pie 

7. aktivitātes (brīvā laika). 

 

Parastajā veidā uzskaitītajās dienās (1. - 11. marts) un ārkārtējās situācijas 

periodā (12. - 31. marts) uzskaitītās stundas kopā mēnesī nevar pārsniegt vidējo 

stundu skaitu iepriekšējos trīs mēnešos. Aprēķinā izmantotie mēneši vienmēr būs 

iepriekšējie trīs mēneši pirms tā mēneša, par kuru tiek sniegta atskaite. 

Ja asistenta iesniegtajā pārskatā norādītais kopējais mēnesī nostrādāto stundu 

skaits būs lielāks par Dienesta lietojumprogrammā aprēķināto, tad sociālā dienesta 

speciālistam kopējais stundu skaits jākoriģē atbilstoši piešķirtajiem pasākumiem tā, lai 

nostrādāto stundu skaita summa atbilst vidējam stundu skaitam par iepriekšējiem trīs 

mēnešiem. 

Personām, kurām līgums par asistenta pakalpojumu bijis divus vai vienu 

mēnesi pirms ārkārtas situācijas, ņem vērā attiecīgi vidējo stundu skaitu pēdējos divos 

mēnešos vai pēdējā mēnesī. 

 

Jaunajiem klientiem (un klientiem, kuri pēdējos trijos mēnešos asistenta 

pakalpojumu nav izmantojuši), kuriem nav nosakāms vidējais stundu skaits par 

iepriekšējiem 3 mēnešiem, asistenta pakalpojumu attiecina ne vairāk kā 10 h nedēļā, 

norādot tās 7. aktivitātē – sociālās iekļaušanas pasākumi, t.sk. brīvā laika pavadīšana 

un pastaigas svaigā gaisā. 



 

Transporta izdevumus asistenta pakalpojuma nodrošināšanas ietvaros 

ārkārtējās situācijas laikā var apmaksāt tikai noteikumu Nr. 942 1. pielikuma 1., 2., 3., 

4., 5. un 6. punktā minēto pasākumu īstenošanai, ja asistents var apliecināt asistenta 

pakalpojuma sniegšanu un transporta izmantošanu. Ja pakalpojums izmantots sociālās 

iekļaušanās pasākumiem vai brīvajam laikam (7. pasākums), transporta izdevumi 

netiek apmaksāti. 

 

Atskaišu iesniegšanas procesu Dienests organizē pēc iespējas attālināti, 

izvairoties no dokumentu aprites klātienē. 

 

 

 

Asistenta pakalpojuma pašvaldībā  

administrēšanas nodaļa 

 


