ASISTENTA PAKALPOJUMS
CILVĒKIEM AR INVALIDITĀTI NO 1. JŪLIJA
ŠOBRĪD

Vidējās 1 h
izmaksas
Atalgojums
asistentam (vidēji
par vienu h) bruto

NO 2021. G.
1. JŪLIJA

3.70 EUR (ar
VSAOI darba
devēja daļu
23,59%)

4.50 EUR
(iekļaujot visus nodokļus)

3.03 EUR

3.62 EUR

Tiesības uz
asistenta
pakalpojumu

Ar I un II invaliditātes grupu
Bērniem ar invaliditāti
Individuāli vērtējot
pārvietošanās
vajadzību un
attālumus

Pakalpojuma
stundu piešķiršana

Konstants h skaits atkarībā no iesaistes
pasākumos un noteiktā atbalsta
intensitātes līmeņa
Pilngadīgajiem1
Liels
atbalsts
(h/mēn.)

Ļoti liels
atbalsts
(h/mēn.)

80

160

80

120

Veic brīvprātīgā darbu,
apmeklē dienas aprūpes
centru, specializēto
darbnīcu, saņem regulāras,
ārsta nozīmētas
medicīniskas procedūras

40

80

Veic citas darbības

15

30

Pasākums
Strādā, studē, nodarbojas ar
paraolimpisko sportu

Atkarībā no
iesaistes
pasākumos,
līdz 40 h/ned.

Maksimālais h
skaits

Mācās pamata, vidējās vai
profesionālās izglītības
iestādē, ir NVO vai
kapitālsabiedrības valdē

Bērniem 80 h/mēn.2

Pakalpojuma
nepieciešamības
novērtēšana

Pilngadīgajiem:
1) VDEĀVK
atzinums
2) sociālā dienesta
vērtējums

Sociālais dienests pēc vienotas anketas
nosaka atbalsta līmeni:
1) nepieciešams ļoti liels atbalsts
2) nepieciešams liels atbalsts

Bērniem:
1) VDEĀVK
atzinums
2) sociālā dienesta
vērtējums

Tikai VDEĀVK atzinums par īpašas
kopšanas nepieciešamību

1x/mēn. detalizēti
atskaitoties par
vietu apmeklējumiem

Atskaitīšanās par
sniegto
pakalpojumu

1x/mēn. tikai ar pieņemšanas/nodošanas
aktu, ko paraksta pakalpojuma saņēmējs
un asistents

Pavadoņa pakalpojums bērniem, kuriem nav nepieciešama īpašā
kopšana, bet ir nepieciešams atbalsts, lai pārvietotos ārpus mājokļa.
Jauns VDEĀVK atzinums par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību.
Pakalpojuma apjoms: 60 h/mēn.

No 2021. gada
1. jūlija divi jauni
pakalpojumi
bērniem

Aprūpes pakalpojums bērniem2, kuriem ir nepieciešama īpaša
kopšana (apmaksāts no pašvaldību budžeta). Bez ģimenes ienākumu
testēšanas, ja sociālais dienests konstatējis aprūpes pakalpojuma
bērnam nepieciešamību.
Pakalpojuma apjoms: līdz 80 h/mēn.
1

Asistenta atalgojums atkarīgs no sniegtā pakalpojuma stundu skaita

2

Bērniem kopējais atbalsts būs pieejams līdz 160 h/mēn., ko veido
konstantas 80 h/mēn. asistenta pakalpojumam + pašvaldības
nodrošinātais aprūpes pakalpojums līdz 80 h/mēn.

