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LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES

SOCIĀLAIS DIENESTS
Asistentu pakalpojums

ESF PROJEKTS “ASISTENTU PERSONĀM AR

INVALIDITĀTI PROGRAMMAS UN PAKALPOJUMA

IZSTRĀDE UN IEVIEŠANA LIEPĀJĀ”
01.04.2011. – 31.10.2012. 
(PAGARINĀTS LĪDZ 31.12.2012.)
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ESF PROJEKTA MĒRĶI BIJA:

� Izstrādāt asistentu apmācību programmu;

� Apmācīt vismaz 60 asistentus;

� Sniegt pakalpojumu vismaz 100 Liepājas 
iedzīvotājiem.

Iepirkuma rezultāta Asistentu apmācību 
programmas izstrādi un asistentu apmācību veica 
Liepājas universitāte.

Izstrādāti noteikumi, uz kuru pamata pieņemti 
personu pieteikumi uz asistentu apmācībām.

Asistentu apmācībām pieteicās 70 personas, no 
kurām apliecību par asistenta kursu pabeigšanu 
saņēma 67 asistenti.
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APMĀCĪBU KURSS IETVĒRA KĀ TEORIJU, TĀ ARĪ PRAKSI

(DIENAS CENTRĀ PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA

TRAUCĒJUMIEM)

Izstrādāti Noteikumi par asistenta pakalpojuma 
piešķiršanu personām ar invaliditāti.

Izstrādāts Asistenta pakalpojuma līgums, Klienta 
pieteikuma veidlapa , Personas novērtējuma 
veidlapa, kā arī Lēmuma forma.

Pirmajam aicinājumam saņemt asistenta 
pakalpojumu atsaucās 34 personas (pārsvarā tie, 
kuri jau iepriekš bija interesējušies par asistenta 
pakalpojuma saņemšanu).
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ŠOBRĪD ASISTENTA PAKALPOJUMU IR SAŅĒMUŠI 100 KLIENTI, 
DAĻA KLIENTU VĒL TO SAŅEM JOPROJĀM, VAI SAŅEMS

TUVĀKAJĀ LAIKĀ.

Lai sasniegtu nepieciešamo ESF projektā norādīto 
klientu skaitu, Sociālam dienestam bija krietni 
jāpiepūlas patstāvīgi informējot visos iespējamos 
masu mēdijos par asistenta pakalpojuma 
pieejamību, kā arī strādājot ar visām NVO.

Secinājums – kad pakalpojums ir pieejams, tad 
daļa no klientiem izdomā dažādas atrunas, kāpēc 
tas viņiem tomēr nav nepieciešams.
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PAKALPOJUMU SAŅĒMUŠI KĀ BĒRNI INVALĪDI TĀ ARĪ

PIEAUGUŠIE.

Veicot pārskatu pār pakalpojumu, redzams ka 
visaktīvākie klienti, kuri vēlas saņemt pakalpojumu, 
ir vecāki, kam ir bērni invalīdi un asistents 
nepieciešams, lai nogādātu bērnu izglītības 
iestādēs, kā arī rehabilitācijas saņemšanas vietās.

Pensijas vecuma cilvēkiem bieži asistents ir 
nepieciešams īslaicīgi, piemēram, lai atrisinātu 
kādas veselības problēmas , pēc operācijām utt.
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SECINĀJUMI PĒC PROJEKTA

� Lielai daļai klientu asistenta pakalpojums vajadzīgs 
tiešām uz laiku (lai atrisinātu kādas problēmas).

� Ļoti labi būtu, ja asistenta pakalpojumu varētu 
piešķirt ne tikai konkrētu asistentu konkrētam 
klientam, bet arī izveidot kādu mobilo asistentu 
brigādi.

� Ikdienas vajadzībām jāpārstrādā noteikumi par 
asistenta pakalpojuma saņemšanu, tiem jābūt 
daudz detalizētākiem – kam, kur un kādā apmērā.

PALDIES!

Liepājas pilsētas Domes Sociāla dienesta
Sociālo projektu vadītājs
Ainārs Bunka
63489670; 
ainars@liepsd.lv


