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Ģimenes asistenta pakalpojumu pamatojoties uz Dienesta 

lēmuma pamata piešķir saskaņā ar individuāli izstrādātu 

sociālās rehabilitācijas plānu:

• no 2  līdz 14 stundām nedēļā jauniešiem pēc ārpusģimenes 

aprūpes beigšanās, kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu 

pastāvīgas dzīves uzsākšanai;

• no 2 līdz 14 stundām nedēļā ģimenēm, kurām nav pietiekamu 

prasmju un iemaņu bērnu audzināšanā un aprūpē;

• līdz 14 stundām nedēļā personām, kuras nespēj pārvarēt 

īpašas dzīves grūtības, sociālo funkcionēšanas prasmju 

atjaunošanai.



Ģimenes asistenta pakalpojumi jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes, 

kuriem nav pietiekamu prasmju un iemaņu patstāvīgas dzīves 

uzsākšanai:

• Atbalsts un palīdzība patstāvīgas dzīves prasmju un iemaņu attīstīšanā; 

• Atbalsts mājokļa jautājumu risināšanā; 

• Atbalsts nodarbinātības jautājumu risināšanā; 

• Kontaktēšanās un saskarsmes prasmju attīstīšana un uzlabošana;

• Atbalsts saskarsmē un komunikācijā ar fiziskām un juridiskām personām; 

• Atbalsts pašaprūpes prasmju attīstīšanā un uzlabošanā;

• Atbalsts un palīdzība veselības aprūpes un atkarības problēmu risināšanā; 

• Palīdzība izglītības jautājumu risināšanā; 

• Atbalsta sniegšana un izglītošana mājsaimniecības vadīšanā un budžeta 

plānošanā; 

• Atbalsta sniegšana un izglītošana brīvā laika plānošanā un cita veida 

prasmju attīstībā. 



Ģimenes asistenta pakalpojumi ģimenēm, 

kurām nav pietiekamu prasmju  un iemaņu bērnu audzināšanā un 

aprūpē :

• Izglītojošs atbalsts un palīdzība patstāvīgas dzīves prasmju un iemaņu 

attīstīšanā; 

• Atbalsts pašaprūpes prasmju attīstīšanā un uzlabošanā;

• Atbalsta sniegšana un izglītošana mājsaimniecības vadīšanā un budžeta 

plānošanā;

• Asistēšana, atbalsts un palīdzība bērna aprūpes un higiēnas nodrošināšanā; 

• Izglītojošs un emocionāls atbalsts un asistēšana bērna un mātes rotaļu 

organizēšanā;

• Asistēšana un izglītošana bērna veselības aprūpes nodrošināšanā;

• Izglītojošs atbalsts vecāka veselības aprūpes jautājumu risināšanā;

• Atbalsts saskarsmē un komunikācijā ar fiziskām un juridiskām personām;

• Izglītojošs atbalsts izpratnes veidošanai par bērna vispārējo attīstību, 

vecumposma īpatnībām un vajadzībām; 

• Atbalsta sniegšana un izglītošana brīvā laika plānošanā un cita veida 

prasmju attīstībā. 



Ģimenes asistenta pakalpojumi personai ar garīga rakstura 

traucējumiem, kurām nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo 

prasmju apgūšanā,

tai skaitā nodarbinātības jautājumu risināšanā:

• Atbalsts un palīdzība patstāvīgas dzīves, sociālo prasmju un iemaņu 

attīstīšanā; 

• Atbalsts pašaprūpes prasmju attīstīšanā un uzlabošanā;

• Atbalsts un palīdzība veselības aprūpes un atkarības problēmu risināšanā;

• Kontaktēšanās un saskarsmes prasmju attīstīšana un uzlabošana;

• Atbalsts nodarbinātības jautājumu risināšanā; 

• Atbalsts mājokļa jautājumu risināšanā; 

• Atbalsts saskarsmē un komunikācijā ar fiziskām un juridiskām personām;

• Palīdzība izglītības jautājumu risināšanā;

• Atbalsta sniegšana un izglītošana mājsaimniecības vadīšanā un budžeta 

plānošanā;

• Atbalsta sniegšana un izglītošana brīvā laika plānošanā un cita veida 

prasmju attīstībā.



• Ādažu novada pašvaldība apmaksā ģimenes asistenta pakalpojumu 100 % 

apmērā, bet ne vairāk kā 14 stundas nedēļā Ādažu novadā deklarētajām 

personām, neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus un materiālo stāvokli.

• Tiesības sniegt ģimenes asistenta pakalpojumu ir personām, kuras ieguvušas 

augstāko izglītību sociālajā darbā, sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas 

jomā, augstāko izglītību pedagoģijā vai psiholoģijā, vai profesionālo vidējo 

izglītību sociālās vai veselības aprūpes jomā.

• Pēc Dienesta lēmuma par ģimenes asistenta pakalpojuma piešķiršanu, Dienests 

noslēdz trīspusēju sadarbības līgumu starp pašvaldību, personu un sociālā 

pakalpojuma sniedzēju par ģimenes asistenta pakalpojuma sniegšanu personai 

(ģimenei).



• Paldies par uzmanību!


