
Asistenta pakalpojuma piešķiršana 

Sagatavoti saskaņā ar  
MK noteikumiem Nr. 942 

 „Kārtība kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā” 

 
1. Personas vai tās likumiskā pārstāvja iesniegums (personīgi, pa pastu vai elektroniski), uzrādot un 

pievienojot: 

1.1. personu apliecinošu dokumentu un, ja personas likumiskais pārstāvis tad arī pārstāvniecības 
tiesības apliecinošu dokumentu; 

1.2. DEĀK atzinumu: 

1.2.1. par asistenta pakalpojuma nepieciešamību pilngadīgām personām (vai arī par īpašās 
kopšanas pabalstu arī pieaugušai, bet to mēs redzam SOPĀ, jo šiem cilvēkiem ir atsevišķs 
punkts MK noteikumos 11.2); 

1.2.2. par īpašās kopšanas nepieciešamību bērniem (5-18 gadi); 

1.3. institūcijas (kura organizē attiecīgo pasākumu ārpus mājokļa) apliecinājumu par personas 
dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums: 

1.3.1. biedrības vai nodibinājuma apliecinājums, ja persona aktīvi darbojas tajā, aktīvi 
nodarbojas ar sportu vai aktīvi piedalās pašdarbības kolektīvā vai bērni, kas piedalās 
ārpusskolas pasākumos; 

1.3.2. darba devēja apliecinājums, ka persona) ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja vai 
persona (asistenta pakalpojuma saņēmējs) ir individuālā darba veicējs; 

1.3.3. izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu 
konkrētajā izglītības iestādē; 

1.3.4. dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu, ka 
persona apmeklē attiecīgo institūciju; 

1.4 Punktos 1.3.1.;1.3.2.; 1.3.3.; un 1.3.4. minētās institūcijas izziņās obligāti norāda vai institūcija pati 
nogādā asistenta pakalpojuma saņēmēju uz pakalpojuma saņemšanas vietu un atpakaļ. 

1.5. Ja asistenta pakalpojums būs vienreizējs (ārsta, veikala, bibliotēkas, teātra vai tamlīdzīga 
pasākuma apmeklējums), tad apliecinājums nav nepieciešams. 

2. Sociālais dienests izskata iesniegumu un tam pievienotos dokumentus, pārbauda sniegtās 
informācijas patiesumu, pieprasa papildus informāciju no personas un citām institūcijām, izvērtē 
personas iesaisti pasākumos atbilstoši MK noteikumiem. 

3. Sociālais dienests viena mēneša laikā no iesnieguma pieņemšanas dienas pieņem lēmumu: 

 3.1.par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, kurā norāda: 

  3.1.1. asistenta pakalpojuma apjomu – stundu skaitu nedēļā; 

  3.1.2. asistenta pakalpojuma ilgumu: 

   3.1.2.1. vienreizējs; 

   3.1.2.2. uz vienu mēnesi; 

   3.1.2.3. uz invaliditātes termiņu, ja tas beidzas pirms šī gada beigām; 

   3.1.2.4. līdz kārtējā gada beigām; 



 3.2. vai atteikumu piešķirt asistenta pakalpojumu. 

4. Sociālais dienests 10 dienu laikā pēc 2.punktā norādītā lēmuma pieņemšanas informē par to 
asistenta pakalpojuma pieprasītāju.  

5. Ja asistenta pakalpojuma pieprasītājs nav norādījis konkrētu personu – asistenta pakalpojuma 
sniedzēju, tad sociālais dienests meklē MK noteikumu 10. punktu atbilstošu asistenta pakalpojuma 
sniedzēju un slēdz ar to pakalpojuma līgumu. 

6. Saskaņā ar pieņemto lēmumu Sociālais dienests slēdz līgumu ar asistenta pakalpojumu pieprasītāju 
un asistenta pakalpojuma sniedzēju. 

7. Mēneša pirmajā darba dienā pakalpojuma sniedzējs Sociālā dienestā iesniedz atskaiti:  

7.1. par asistenta pakalpojuma nodrošināšanu; 

7.2. par transporta izdevumiem, ja tādi bijuši. 

7.3. Ja persona ir reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā pašnodarbināta persona vai individuālās 
darba veicējs, tad arī faktūrrēķinu. 

8. Sociālais dienests sagatavo atskaites un līdz mēneša 10. datumam nosūta to Labklājības ministrijai. 

9. Pēc finansējuma saņemšanas no LM, līdz mēneša 25. datumam Sociālais dienests pārskaita 
finansējumu asistenta pakalpojuma sniedzējam un sociālā dienesta darbiniekam. 

 


