Invaliditātes likumā noteiktā asistenta pakalpojuma nodrošināšana
Skaidrojums par Latvijas Paralimpiskās komitejas apliecinājumiem
par nodarbošanos ar para sportu

Tiesiskais pamatojums
Ministru kabineta 2021.gada 18.maija noteikumu Nr.316 “Noteikumi par asistenta,
pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti” (turpmāk – MK noteikumi
Nr.316 ) 16.1.1.punkts paredz, ka asistenta pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai
visas pašvaldības izmanto vienotu anketu anketai “Nepieciešamības novērtēšana
asistenta pakalpojumam ārpus mājas vides un atbalsta intensitātes noteikšana” (MK
noteikumu Nr.316 1.pielikums).
Pakalpojumu piešķir, balstoties uz anketā iegūto rezultātu - personām, kuras
nodarbojas ar paraolimpisko sportu atbilstoši anketā iegūtajam intensitātes
koeficientam (1 vai 2), piešķir pakalpojumu 80 vai 160 stundas mēnesī.
MK noteikumos Nr.316 noteikts, ka iesniegumam par pakalpojuma pieprasīšanu
jāpievieno Latvijas Paralimpiskās komitejas (LPK) apliecinājums, ka persona
nodarbojas ar paraolimpisko sportu, ja persona piedalās nacionālajās vai
starptautiskajās paraolimpiskajās sacensībās (14.3.punkts).
LPK saskaņā ar Sporta likumu koordinē Latvijā atzīto personu ar invaliditāti sporta
federāciju darbību Starptautiskajā Paralimpiskajā komitejā pārstāvētajos un citos
personu ar invaliditāti sporta veidos, tādējādi LPK no federācijām saņem informāciju
par sportistu dalību nacionālajās vai starptautiskajās sacensībās.

Kādos gadījumos LPK sniedz apliecinājumu, ka persona nodarbojas
ar para sportu?
Par to, ka persona nodarbojas ar paraolimpisko sportu, var liecināt :
-

līgums, kas noslēgts starp personu un LPK;

-

Latvijā atzīto sporta federāciju vai Sporta federāciju, kuras darbojas tiešā
saistībā ar cilvēkiem, kuriem ir fiziska invaliditāte, sniegtā informācija LPK par
sportistu gatavošanos un dalību nacionālajās un/vai starptautiskajās sacensībās;

-

Latvijas Speciālās olimpiādes sniegtā informācija LPK par sportistu
gatavošanos un dalību nacionālajās vai starptautiskajās sacensībās.

Šajos gadījumos nodarbošanās ar sportu ir profesionālā līmenī, ar intensīvākiem
treniņiem un slodzi, ikgadējām medicīniskām pārbaudēm, tādēļ salīdzināma ar
nodarbinātību un pakalpojuma stundu apjoms arī noteikts tāds pats kā nodarbinātiem
cilvēkiem.
Personai, kura nodarbojas ar paraolimpisko sportu, jāvēršas ar lūgumu LPK saņemt
apliecinājuma (sūtot epastu uz info@lpkomiteja.lv), kas nepieciešams asistenta
pakalpojuma pašvaldībā pieprasīšanai. Ja LPK rīcībā jau ir informācija par to, ka
sportists nodarbojas ar paraolimpisko sportu, nekāda papildu informācija no personas
nav nepieciešama. Ja LPK rīcībā informācijas par personas dalību nacionālajās vai
starptautiskajās para sporta sacensībās nav, tad tiks lūgta informācija attiecīgajai sporta
veida federācijai vai Latvijas Speciālajai olimpiādei.

Savukārt, ja persona hobija vai sportisku aktivitāšu nolūkā apmeklē sporta nodarbības
tādos sporta veidos, kas iekļauti paraolimpisko spēļu sarakstā, šīs sporta nodarbes nav
uzskatāmas par nodarbošanos ar paraolimpisko sportu MK noteikumu Nr. 316 izpratnē
un kvalificējamas pie mērķa “citas darbības” un personai ir tiesības uz asistenta
pakalpojumu 15 vai 30 stundas mēnesī atbilstoši iegūtajam intensitātes koeficientam (1
vai 2).

