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Rīgā 

 

________________Nr._____________ 

Uz 22.06.2021.  Nr. 6-1/377 

Latvijas Republikas tiesībsargam 

tiesibsargs@tiesibsargs.lv 

 

Par asistenta, pavadoņa un aprūpes 

pakalpojumu bērniem ar invaliditāti 

 

Labklājības ministrija (turpmāk – Ministrija) 2021.gada 22.jūnijā saņēma 

Latvijas Republikas tiesībsarga (turpmāk – tiesībsargs) vēstuli, kurā norādīts uz 

iespējamām nepilnībām, ieviešot jauno aprūpes pakalpojumu bērniem ar 

invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuriem nepieciešama īpaša kopšana 

(turpmāk – aprūpes pakalpojums), kā arī Ministrija aicināta turpināt attīstīt un 

meklēt risinājumus asistenta, aprūpes un pavadoņa pakalpojumiem, nodrošinot 

pakalpojumu sniedzējiem tiesības saņemt motivējošu atalgojumu un ieviešot 

papildu kvalifikācijas prasības. 

Attiecībā uz aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu informējam, ka Ministrija 

2021.gada 11.jūnijā no [personas A] saņēma līdzīga satura vēstuli Nr.1-110621, 

kas bija adresēta arī tiesībsargam. Ministrija 2021.gada 28.jūnija vēstulē Nr.21-

22/1094 sniedza skaidrojumu par aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu pašvaldībā 

[personai A], kuru saņēma arī tiesībsargs. 

Minētajā vēstulē arī skaidrots, ka Ministrija atbilstoši aktuālajai situācijai 

pārskatīs un aktualizēs ieteikumus sociālajiem dienestiem par Invaliditātes likumā 

noteikto aprūpes pakalpojumu, lai veicinātu vienotu izpratni un pieeju šī 

pakalpojuma nodrošināšanā, vēršot pašvaldību uzmanību uz tiesībām iekļaut 

saistošajos noteikumos arī nosacījumus, pie kādiem aprūpes pakalpojuma sniedzējs 

var būt pats vecāks. 

Informējam, ka 2021.gada 30.jūnijā Ministrija aktualizēja minētos 

ieteikumus pašvaldībām un publicēja tos Ministrijas tīmekļa vietnē 
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aprupes-pakalpojuma-berniem-5-18-nodrosinasana-ieteikumi-pasvaldibu-

socialajiem-dienestiem. 

Attiecībā uz tiesībsarga aicinājumu turpināt attīstīt un meklēt risinājumus 

asistenta, aprūpētāja un pavadoņa pakalpojumiem, nodrošinot pakalpojumu 

sniedzējiem tiesības saņemt motivējošu atalgojumu un ieviešot papildu 

kvalifikācijas prasības, informējam, ka Ministrija ir uzsākusi sarunas ar Rīgas 

1.medicīnas koledžu par iespējām izstrādāt asistenta profesijas standartu, kā arī 

izveidot asistenta izglītības programmu. Līdz ar to Ministrija cer, ka nākotnē 

asistenta, aprūpētāja un pavadoņa pakalpojumus varēs sniegt profesionāli apmācīti 

pakalpojuma sniedzēji, kuriem būs kā teorētiskās, tā arī praktiskās iemaņas 

pakalpojuma sniegšanā personām ar invaliditāti. 
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Valsts sekretāra 

vietniece  

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko 
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