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Ko ietekmē 
grozījumi

Nepilngadīgas personas ar 
invaliditāti

Pilngadīgas personas ar invaliditāti 
no bērnības

Pilngadīgas personas, kas pieprasa 
asistenta pakalpojumu izglītības 
iestādē



Izmaiņas 
nepilngadīgām 
personām

• Ja asistenta pakalpojums bērnam tiek pieprasīts, lai                
ne retāk kā reizi nedēļā saņemtu ārsta nozīmētas 
medicīniskās procedūras vai rehabilitācijas 
pakalpojumus, tad asistenta pakalpojumu var 
piešķirt 100h mēnesī līdzšinējo  80h vietā.

• Lai varētu piešķirt palielinātu pakalpojuma apjomu, 
iesniegumam obligāti jāpievieno pamatojošs 
dokuments:  

▪ ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta nosūtījums 
attiecīgā ārstniecības pakalpojuma saņemšanai;

▪ līgums par ārstniecības vai rehabilitācijas 
pakalpojuma saņemšanu;

▪ izziņa no rehabilitācijas vai ārstniecības pakalpojuma 
sniedzēja



Izmaiņas 
pilngadīgām 
personām

• Izmaiņas ietekmē personas, kurām ir noteikta 1.invaliditātes
grupa, invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības un VDEAVK 
izsniedzis atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību,                                                   
ja pakalpojuma pieprasīšanas mērķis ir :

▪ Apmeklēt dienas aprūpes centru – palielina par 10h vai 20h 
mēnesī, attiecīgi 50h vai 100h līdzšinējo 40h vai 80h vietā

▪ Ārstu, institūciju un sociālo pakalpojumu saņemšana -
palielina par 15h vai 30h mēnesī, attiecīgi 30h vai 60h 
līdzšinējo 15h vai 30h vietā 

➢Apjomu palielina atkarībā no atbalsta intensitātes koeficienta, 
apjomu aktivitātēm nesummē  

• Asistenta pakalpojumu, pamatojoties uz iesniegumu, palielina, 
ja  klients atbilst visiem 3 faktoriem un pakalpojuma 
pieprasīšanas mērķim - papildus dokumenti iesniegumam nav 
jāpievieno, ja nepieciešmās ziņas par personu jau ir dienesta 
rīcībā.



Asistents izglītības iestādē

Attiecināms tikai uz pilngadīgām personām ar invaliditāti, kuras turpina 
mācības vispārējās pamata, vidējās, arodizglītības vai profesionālās 
izglītības iestādēs (izņemot speciālās izglītības iestādes)

sociālais dienests novērtē asistenta pakalpojuma nepieciešamību  
atbilstoši MK noteiktajiem kritērijiem un anketai

pēc pieprasījuma sociālais dienests sniedz ziņas izglītības iestādei par 
veikto vērtējumu



Papildus izmaiņas 

Papildināti transporta kompensācijas 
nosacījumi ar iespēju saņemt 

apmaksu par transporta izdevumiem 
nokļūšanai uz regulārām, ne retāk kā 

reizi nedēļā ārsta nozīmētām 
ārstniecības vai rehabilitācijas 

procedūrām (ar apliecinājumiem) 

Anketā mainīta punktu piešķiršanas 
skala, pēc kuras  tiek noteikts 

atbalsta intensitātes koeficients, 
precīzāk novērtējot klienta faktisko 
situāciju gadījumos, kad asistenta 

atbalsts nepieciešams mazākā 
apjomā 



Svarīgi 
atcerēties! 

• Asistenta pakalpojuma apjoms netiek palielināts 
automātiski – nepieciešams klienta vai klienta 
likumiskā pārstāvja iesniegums

• Sociālais dienests pēc iesnieguma saņemšanas mēneša 
laikā pieņem lēmumu par asistenta pakalpojuma 
piešķiršanu no jauna noteiktajā apjomā

• Mainīt piešķirtā pakalpojuma apjomu var tikai par 
pilnu kalendāro mēnesi

• Ar katru pakalpojuma saņēmēju un pakalpojuma 
sniedzēju ir noslēgts līgums par konkrētu pakalpojuma 
apjomu un periodu – izmaiņu gadījumā jāveic 
grozījumi noslēgtajā līgumā vai jānoslēdz jauns līgums 



Paldies! 
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