KAS VAR BŪT ASISTENTS?
 Asistents var būt cilvēks, kuram ir darba vai
personiskā pieredze saskarsmē ar cilvēkiem ar
invaliditāti.
 Samaksa asistentam tiek noteikta atbilstoši
sniegtajam asistenta pakalpojuma stundu
skaitam un valstī noteiktajai minimālajai
stundas tarifa likmei normāla darba laika
ietvaros.
Lai saņemtu asistenta pakalpojumu Rīgā,
cilvēkam vai tā pilnvarotai personai jāvēršas
Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajos centros
pēc dzīves vietas:
Kurzemes rajona un
Zemgales priekšpilsētas iedzīvotājiem
PĀRDAUGAVAS RAJONA NODAĻĀ:
Teritoriālajā centrā „Dzirciems”
Baldones ielā 2, 411.kab.  67012356
Latgales priekšpilsētas iedzīvotājiem
LATGALES RAJONA NODAĻĀ:
Mazā Lubānas iela 8, 1.kab.  67037968

Plašāku informāciju par sociālajiem
pakalpojumiem un sociālo palīdzību Rīgā,
Jūs varat iegūt:
ZVANOT:
pa Rīgas domes Labklājības departamenta
BEZMAKSAS informatīvo tālruni

80005055
(P,0,T,C - 9.00 - 17.00; Pk – 9:00 – 16.00
ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte)

Valsts finansētais asistenta
pakalpojums pašvaldībā
cilvēkiem ar invaliditāti

Rīgas Sociālā dienesta informatīvais tālrunis

67105048
APMEKLĒJOT
Rīgas domes Labklājības departamenta
mājas lapu:
www.ld.riga.lv

Vidzemes priekšpilsētas, Centra rajona un
Ziemeļu rajona iedzīvotājiem
ZIEMEĻU RAJONA NODAĻĀ:
Teritoriālajā centrā „Vidzeme"
Vidrižu ielā 1A, 106. kab., 1.stāvs
67105527, 67037899, 67181780
PIEŅEMŠANAS LAIKI:
Pirmdiena:13.00 - 18.00
Otrdiena: 9.00 -12.00 13.00- 16.30
Trešdiena:13.00 - 16.30
Ceturtdiena: 9.00 –12.00 13.00 - 16.30
Piektdiena: Pēc iepriekšējā pieraksta

2019. gada janvāris

Asistenta pakalpojuma piešķiršanas un
saņemšanas kārtību nosaka 18.12.2012.
Ministru kabineta noteikumi Nr.942 „Kārtība,
kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu
pašvaldībā”.
Asistenta pakalpojuma mērķis - palīdzēt
cilvēkam ar invaliditāti pārvietoties ārpus
mājokļa (nokļūt vietā, kur cilvēks strādā, mācās,
nokļūt pie ārsta, uz rehabilitācijas iestādi,
biedrību u.c.). Asistenta pakalpojumu piešķir līdz
40 stundām nedēļā.
ASISTENTA PAKALPOJUMU IR
TIESĪBAS SAŅEMT:
- bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam ar
invaliditāti, pamatojoties uz Veselības un
darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas
(VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas
nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem
traucējumiem;
- pieaugušam cilvēkam ar I vai II invaliditātes
grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par
asistenta pakalpojuma nepieciešamību. Šo
atzinumu sniedz, pamatojoties uz invaliditātes
ekspertīzes rezultātiem.
LAI SAŅEMTU ASISTENTA
PAKALPOJUMU
- cilvēkam ar invaliditāti Rīgas Sociālajā dienestā
jāiesniedz rakstisks iesniegums un jāpievieno šādi
dokumenti:
1. Pieaugušam cilvēkam ar I vai II grupas
invaliditāti - VDEĀVK atzinums par asistenta
pakalpojuma nepieciešamību;
2. Bērnam ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu
vecumam - VDEĀVK atzinums par īpašas
kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem.
3. izziņas, kas apliecina cilvēka sabiedriskās
aktivitātes:
- darba devēja apliecinājums, ka cilvēks strādā;

- mācību iestādes apliecinājums, ka cilvēks mācās;
- dienas aprūpes centra vai biedrības apliecinājums,
ka cilvēks apmeklē attiecīgo institūciju;
- institūcijas, kura organizē attiecīgos pasākumus,
apliecinājumu par cilvēka dalību pasākumos, kuru
apmeklēšanai asistenta pakalpojums nepieciešams.
ASISTENTA PAKALPOJUMA
PIEŠĶIRŠANA
Rīgas Sociālais dienests viena mēneša laikā:
 pārbauda un izvērtē cilvēka atbilstību asistenta
pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;
 pieprasa informāciju no institūcijām, ja tas
nepieciešams;
 izvērtē un nosaka:
- asistenta pakalpojuma apjomu atbilstoši Ministru
kabineta
noteikumu
Nr.942.
1.pielikumā
noteiktajiem kritērijiem (stundas nedēļā);
- asistenta pakalpojuma ilgumu (vienreizējs, uz
vienu mēnesi, vairākiem mēnešiem, līdz kārtējā
gada beigām vai vienu gadu);
 pieņem lēmumu par asistenta pakalpojuma
piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt asistenta
pakalpojumu.
ASISTENTA PAKALPOJUMA APJOMS
- Cilvēkiem ar invaliditāti, izņemot tos, kuri atrodas
ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā
ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā, ir tiesības
saņemt no valsts budžeta apmaksātu asistenta
pakalpojumu līdz 40 stundām nedēļā.
- Pieaugušiem cilvēkiem ar I grupas redzes
invaliditāti, kuri saņem pabalstu par asistenta
izmantošanu personām ar I grupas redzes
invaliditāti, neapmaksā pirmās 10 stundas. Pie
maksimāli iespējamā pakalpojuma apjoma – 40
stundām nedēļā – sociālais dienests asistenta
pakalpojumu piešķir līdz 30 stundām.
- Asistenta pakalpojuma apjomu nosaka, ņemot
vērā šādus kritērijus, bet nepārsniedzot 40
stundas nedēļā:

 strādā algotu darbu vai veic saimniecisko darbību
līdz 20 stundām nedēļā;
 iegūst izglītību, apmeklē pirmsskolas izglītības
iestādi, kvalifikācijas celšanas vai profesionālās
pilnveides kursus līdz 20 stundām nedēļā;
 iegūst augstāko izglītību (attiecas tikai uz
personām ar I grupas redzes invaliditāti) līdz 40
stundām nedēļā (pakalpojumu piešķir tikai
mācību gada laikā vai sesijas laikā, ja persona
mācās neklātienē);
 apmeklē dienas aprūpes centru, dienas centru vai
citu sociālās aprūpes, rehabilitācijas institūciju
līdz 20 stundām nedēļā;
 saņem ārstniecības pakalpojumus (atbilstoši
ārstējošā ārsta izsniegtam dokumentam, kas
apliecina
ārstniecības
vai
medicīniskās
rehabilitācijas iestādes apmeklējumu), apmeklē
ģimenes ārstu vai apmeklē valsts un pašvaldību
iestādes, institūcijas līdz 20 stundām nedēļā;
 iesaistās dažādos sociālajos pasākumos (darbs
biedrībā/ nodibinājumā, brīvprātīgā darbs,
nodarbošanās ar sportu, piedalīšanās pašdarbības
kolektīvos un cita interešu izglītība) līdz 20
stundām nedēļā;
 iesaistīšanās sociālās iekļaušanas pasākumos
(iepirkšanās, teātru, koncertu, sporta spēļu, citu
pasākumu un sabiedrisku vietu apmeklējums, kas
saistīts ar brīvā laika pavadīšanu) līdz 2 stundām
nedēļā (līdz 8 stundām mēnesī).
ASISTENTA PAKALPOJUMA
PIEPRASĪTĀJA/SNIEDZĒJA PIENĀKUMI:
 nekavējoties ziņot par pārmaiņām apstākļos, kuri
nosaka asistenta pakalpojuma saņemšanu vai par
kuriem sakarā ar pakalpojuma saņemšanu
iepriekš sniegtas ziņas;
 kopā ar atskaitēm iesniegt asistenta pakalpojuma
pamatojošos
pierādījumus,
dokumentus,
apliecinājumus atbilstoši lēmumā norādītajām
prasībām.

