Pakalpojuma nosaukums

Asistenta pakalpojums

Pakalpojuma īss apraksts

Atbalsts ārpus mājokļa personai ar ļoti smagu vai smagu invaliditāti, lai mazinātu invaliditātes sekas, palīdzot personai nokļūt uz: darbu,
saimnieciskās darbības veikšanas vietu (saimnieciskajā darbībā radīto produktu realizācijas vietu) un atpakaļ; izglītības iestādi, kvalifikācijas
celšanas un profesionālās pilnveides vietu un atpakaļ; augstākās izglītības iestādi, palīdzētu apgūt izglītības programmu un atpakaļ (tikai
personām ar I grupas redzes invaliditāti un bērniem, kuriem invaliditāte noteikta sakarā ar redzes traucējumiem); dienas aprūpes centru,
dienas centru, sociālās rehabilitācijas institūciju un atpakaļ un saņemtu pakalpojumu: dažādiem sociāliem un sabiedriskiem pasākumiem un
nokļūtu atpakaļ, bērniem nodrošinot iespēju iesaistīties pasākumā; ārstniecības iestādēm un dažādām institūcijām, saņemtu šo institūciju
pakalpojumus un nokļūtu atpakaļ; iepirktos, apmeklētu teātri, koncertu, sporta spēles vai citu brīvā laika pavadīšanas vietu, iesaistītos
pasākumā un nokļūtu atpakaļ;
Asistenta pakalpojums paredzēts, lai veicinātu personu ar invaliditāti mobilitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī, lai atslogotu
personu ar invaliditāti ģimenes locekļus.

Atbildīgā struktūrvienība

Viļānu novada pašvaldības Sociālais dienests
Invaliditātes likuma 1.panta 1.punkts, 7.pants, 12.panta pirmās daļas 3. un 3 1.punkts, 12.panta 51. daļa un 6.daļa.

Pakalpojumu
regulējošie
normatīvie akti
Pakalpojuma saņēmēji

Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumi Nr. 942 „Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā”
(turpmāk - MK noteikumi Nr.942).
Personas ar ļoti smagu vai smagu invaliditāti
Pilngadīgai personai ar I vai II invaliditātes grupu, pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, kuru
sniedz, ņemot vērā invaliditātes ekspertīzes rezultātus., bērnu no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pamatojoties uz Veselības un

darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, vecākiem, aizbildņiem, audžuģimenēm
jāgriežas Sociālajā dienestā ar iesniegumu, VDEĀVK atzinumu, invalīda apliecību. Sociālais dienests pēc dokumentu saņemšanas veic šādas
darbības: izskata iesniegumu un papildus pievienotos dokumentus;pieprasa papildu informāciju no citām institūcijām, ja tas ir nepieciešams;
Pakalpojuma saņemšanas
kārtība
t.sk.
iesniedzamie/uzrādāmie
dokumenti:



izvērtē nepieciešamību sastādīt personai ar invaliditāti individuālo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānu (turpmāk –
rehabilitācijas plāns), un, ja tas ir nepieciešams, sastāda šādu plānu;



izvērtē asistenta pakalpojuma saņēmēja vajadzības pēc konkrēta asistenta pakalpojuma apjoma, mobilitāti un sabiedriskās
darbības, izvērtē personas iesaisti pasākumos atbilstoši MK noteikumu Nr.942 1.pielikumā noteiktajiem kritērijiem;



pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt pakalpojumu vai par pakalpojuma piešķiršanu, nosakot: asistenta pakalpojuma apjomu
(stundas nedēļā); asistenta pakalpojuma ilgumu (vienreizējs, uz vienu mēnesi, vairākiem mēnešiem, līdz kārtējā gada beigām vai
vienu gadu);

Dienests slēdz līgumu ar asistenta pakalpojuma pieprasītāju un asistenta pakalpojuma sniedzēju
Maksa par pakalpojumu
Pakalpojuma
termiņš

saņemšanas

Valsts budžeta līdzekļi
Uz vienu gadu,uz nākošo laika periodu skata pakalpojuma piešķiršanu no jauna

Speciālās veidlapas

iesniegums

Kontaktinformācija

24844861

