
No valsts budžeta līdzekļiem finansētais asistenta un pavadoņa pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti 

Izvelēta teritorija: Daugavpils pilsēta  
Izvelēta organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde “Sociālais dienests” 
Nosaukums 
pašvaldībā: 

1. No valsts budžeta līdzekļiem finansētais asistenta un pavadoņa pakalpojums pašvaldībā personām ar invaliditāti. 
2. No valsts budžeta līdzekļiem var tikt kompensēti transporta izdevumi, ja asistenta vai pavadoņa pakalpojuma sniegšanas laikā šādi 

izdevumi rodas.   
 

Saņēmējs: 1. Asistenta pakalpojums pilngadīgām personām ar invaliditāti     
Persona ar I un II invaliditātes grupu ar redzes, kustību, garīga rakstura traucējumiem un ja ir medicīniskās indikācijas transporta pabalsta 
saņemšanai. 

2. Asistenta un pavadoņa pakalpojums nepilngadīgām personām ar invaliditāti (bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam): 
2.1. Asistenta pakalpojums personai ar invaliditāti, kurai VDEĀVK izsniegusi atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību. 
2.2. Pavadoņa pakalpojums personai ar invaliditāti, kurai VDEĀVK izsniegusi atzinumu par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību. 
3. Transporta izdevumu kompensācija pakalpojuma pieprasītājam vai asistenta pakalpojuma vai pavadoņa pakalpojuma 

sniedzējam.  
 

Īss apraksts: 
 

1. Asistenta pakalpojums pilngadīgām personām ar invaliditāti     
Fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti, sniedz personai asistenta pakalpojumu, lai asistētu un 
pavadītu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras persona funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi, lai strādātu, studētu, 
nodarbotos ar paraolimpisko sportu; mācītos pamata, vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, ir nevalstiskas organizācijas vai 
kapitālsabiedrības valdē; veiktu brīvprātīgā darbu, apmeklētu dienas aprūpes centru, specializēto darbnīcu, saņemtu regulāras hemodialīzes vai 
ķīmijterapijas procedūras; veiktu citas darbības.  

2. Asistenta un pavadoņa pakalpojums nepilngadīgām personām ar invaliditāti (bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam) 
Fiziska persona, kurai ir darba vai personiskā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti, sniedz personai: 

2.1.  asistenta pakalpojumu, lai asistētu un pavadītu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras persona funkcionēšanas ierobežojumu dēļ 
nevar veikt patstāvīgi; 

2.2. pavadoņa pakalpojumu, kurai ir pārvietošanas traucējumi, lai pavadītu un palīdzētu nokļūt no mājokļa uz izvēlēto galamērķi un atpakaļ.  
3. Transporta izdevumus kompensē par sabiedriskā transporta biļetes vai degvielas iegādi, gadījumos, ja pakalpojums tiek sniegts, lai 

tā saņēmējs nokļūtu algota darba vietā, saimnieciskās darbības veikšanas vietā, brīvprātīgā darba veikšanas vietā, izglītības iestādē, dienas aprūpes 
centrā, specializētajā darbnīcā vai uz regulārām (ne retāk kā reizi nedēļā) ārsta nozīmētām medicīniskām procedūrām (hemodialīze, ķīmijterapija). 

      
Termiņš: 1. Asistenta pakalpojums pilngadīgām personām ar invaliditāti        

Sociālais dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, nosakot pakalpojuma apjomu 
no 15 stundām līdz 160 stundām mēnesī. 
Pakalpojumu piešķir uz noteikto invaliditātes periodu, bet ne ilgāk par trīs gadiem. 

2. Asistenta un pavadoņa pakalpojums nepilngadīgām personām ar invaliditāti (bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam)  
Sociālais dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par asistenta vai pavadoņa pakalpojuma piešķiršanu, nosakot 
pakalpojuma apjomu: 

2.1. asistenta pakalpojumam 80 stundas mēnesī; 
2.2. pavadoņa pakalpojumam 60 stundas mēnesī.  

Pakalpojumu piešķir uz noteikto invaliditātes periodu, bet ne ilgāk par trīs gadiem.      



3. Sociālais dienests iesniegumu par transporta izdevumu kompensēšanu izskata mēneša laikā. 
Transporta izdevumus kompensē atbilstoši faktiskajiem izdevumiem par sabiedriskā transporta biļetes vai degvielas iegādi, ja paredzētais 
Valsts sociālo pabalstu likuma 12. pantā noteiktais pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti ir nepietiekams.  
Prioritāri tiek izvērtēta iespēja kompensēt izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu.  
Transporta kompensācija netiek piešķirta, ja papildus minētajam pabalstam pakalpojuma saņēmējs saņem pašvaldības atbalstu transporta izdevumu 
apmaksai. 
Izdevumus par sabiedriskā transporta biļešu iegādi pakalpojuma sniedzējam kompensē tikai gadījumos, ja asistenta pakalpojumu sniedz personai 
ar II invaliditātes grupu.  
Izdevumi par sabiedriskā transporta biļešu iegādi personām ar I invaliditātes grupu, nepilngadīgām personām ar invaliditāti, viņus pavadošām 
personām, kā arī personām ar II invaliditātes grupu netiek kompensēti, jo šīs personas sabiedriskajā transportā var braukt bez maksas. 
Izdevumus par degvielu kompensē, ja nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu. 
Transporta izdevumus par degvielas iegādi kompensē atbilstoši faktiskajiem izdevumiem, bet ne vairāk kā 25 euro dienā, 120 euro mēnesī un 
1200 euro gadā.    
     

Procesa apraksts:  Pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana 
1. Asistenta pakalpojums pilngadīgām personām ar invaliditāti         
1.1. Persona iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā; 
1.2. Sociālais dienests ar anketu novērtē nepieciešamību pēc asistenta pakalpojuma. Nosaka koeficientu: 1 – nepieciešams liels atbalsts; 2 – 

nepieciešams ļoti lies atbalsts; 
1.3. persona ar invaliditāti informē sociālo dienestu par iesaisti aktivitātēs un iesniedz papildu dokumentus, kas to apliecina; 
1.4. atbilstoši personas aktivitātēm (pieprasīšanas mērķi) nosaka piešķiramās stundas mēnesī, ja strādā, studē, nodarbojas ar paraolimpisko 

sportu – 80 vai 160 h/mēn.; mācās pamata, vidējās vai profesionālās izglītības iestādē, ir NVO vai kapitālsabiedrības valdē - 60 vai 120 
h/mēn.; veic brīvprātīgā darbu, apmeklē dienas aprūpes centru, specializēto darbnīcu, saņem regulāras hemodialīzes vai ķīmijterapijas 
procedūras - 40 vai 80 h/mēn.; veic citas darbības - 15 vai 30 h/mēn.; 

1.5. Sociālais dienests slēdz līgumu ar personu ar invaliditāti un asistentu; 
1.6. persona pati lemj par asistenta piesaisti sev vēlamajām darbībām sev veļamajā laikā. Vienu reizi mēnesī iesniedz apliecinājumu par 

pakalpojuma sniegšanu/saņemšanu, norādot dienas, kad saņemts pakalpojums un veiktās aktivitātes; 
1.7. persona informē Sociālo dienestu, ja notiek izmaiņas aktivitātēs (piemērām, uzsāk vai izbeidz strādāt, mācīties, apmeklēt dienas aprūpes 

centru), lai pārskatītu pakalpojuma apjomu. 
Iesniegums  (www.socd.lv) 
     

2. Asistenta un pavadoņa pakalpojums nepilngadīgām personām (bērniem no 5 līdz 18 gadu vecumam)  
2.1. Personas likumiskais pārstāvis iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā; 
2.2. Sociālais dienests slēdz līgumu ar personas ar invaliditāti likumisko pārstāvi un asistentu; 
2.3. personas likumiskais pārstāvis pats lemj par asistenta piesaisti sev vēlamajām darbībām sev veļamajā laikā. Vienu reizi mēnesī iesniedz 

apliecinājumu par pakalpojuma sniegšanu/saņemšanu, norādot dienas, kad saņemts pakalpojums; 
2.4. personas likumiskais pārstāvis informē Sociālo dienestu par izmaiņām (piemērām, deklarētas dzīvesvietas maiņa). 

 
Iesniegums  (www.socd.lv) 
 

3. Transporta izdevumus kompensēšana 
3.1. Pakalpojuma pieprasītājs vai asistenta pakalpojuma vai pavadoņa pakalpojuma sniedzējs iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā; 

http://www.socd.lv/
http://www.socd.lv/


3.2. Sociālais dienests izvērtē transporta izdevumu kompensēšanas nepieciešamību un nosacījumus; 
3.3. Sociālais dienests slēdz līgumu ar pakalpojuma pieprasītāju un pakalpojuma sniedzēju. Līgumā norāda, kurai personai tiks kompensēti 

transporta izdevumi; 
3.4. lai saņemtu transporta izdevumu kompensāciju, personai sociālajā dienestā ir jāiesniedz pārskats par transporta izmantošanu (maršruta 

lapa).  
Kopā ar pārskatu personai sociālajā dienestā ir jāiesniedz transporta izdevumus apliecinoši dokumenti. 

 
Iesniegums (www.socd.lv) 
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