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Apkopojums par bērnu ar invaliditāti
skaitu 2019.gada I pusgadā
Bērnu ar invaliditāti skaits
Latvijā

8 695

Bērni, kuriem VDEĀVK
atzinums par īpašas kopšanas
nepieciešamību

2 521

Bērniem, kuriem pēc 18 gadu 532, no tiem 80 ĪK
vecuma sasniegšanas turpinās
invaliditāte (2018.g.)

Vecāki kuriem aug bērns ar
invaliditāti
Bērnu skaits, par kuriem piešķirta piemaksa pie ĢVP, no tiem
nodarbināto vecāku skaits
12.2014

7 924

4 549

57.4%

12.2015

7 975

4 726

59.3%

12.2016

7 923

4 752

60%

12.2017

7 951

4 948

62.2%

12.2018

7 837

5 069

64.7%

09.2019

7 908

4 940

62.5%

Cilvēktiesību
modelis

Valsts sniegtais atbalsts
Pabalsti un apdrošināšanas pakalpojumi


Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti – 106.72 euro/mēn.;



Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta
pārvietošanās – 79.68 euro par katru sešu mēnešu periodu;



Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts – 313.43 euro/mēn;



Vecākam, kurš 8 gadus kopis bērnu ar invaliditāti, un ja viņa stāžs nav mazāks par 25
gadiem, ir tiesības uz vecuma pensiju 5 gadus ātrāk;



Atbalstīts 1.las. - Smagu diagnožu gadījumos darbnespējas lapu vecākam apmaksāt
par ilgāku laiku – saskaņā ar konsīlija noteikto laiku, ne ilgāku par trim mēnešiem;



Atbalstīts 1.las. - Slimības pabalstu piešķirt un izmaksāt līdz bērna 18 g.v.
sasniegšanai, ja saslimis bērns, par kuru piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas
pabalsts. Šajā gadījumā slimības pabalstu piešķir un izmaksā ne ilgāk par 26 nedēļām.
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Valsts sniegtais atbalsts
Pakalpojumi


Psihologa konsultācijas (10konsultācijas) bērnam, kuram noteikta pirmreizējā
invaliditāti, kā arī bērna vecākiem vai tā likumiskajiem pārstāvjiem;



Asistenta pakalpojums pašvaldībā bērniem no 5-18 gadu vecumam ar
invaliditāti, kuriem ir izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas
nepieciešamību;



Asistenta pakalpojums izglītības iestādē bērniem no 5-18 gadu vecumam ar
ļoti smagu invaliditāti, kuriem izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas
kopšanas nepieciešamību;



Surdotulka pakalpojumi bērnam ar dzirdes invaliditāti, izglītības programmas
apguvei un saskarsmes nodrošināšanai;



Tehniskie palīglīdzekļi;



Citi pakalpojumi, kuri tiek nodrošināti veselības un izglītības sistēmā.

Valsts sniegtais atbalsts
Cita veida atbalsta pasākumi
 Bezmaksas veselības aprūpe bērnam ar invaliditāti;

 Bezmaksas starppilsētu sabiedriskais transports bērnam ar
invaliditāti un bērnu pavadošai personai;
 Atbrīvojums no transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa, ja
apgādībā ir bērns ar invaliditāti;
 Elektroenerģijas maksas atvieglojumi mājsaimniecībai, kurā aug
bērns ar invaliditāti;

Pašvaldību biežāk sniegtais atbalsts
• Psihosociālais atbalsts bērnam un vecākiem
(psihologs/atbalsts grupas u.c.);
• Sociālā darbinieka konsultācijas;
• Dienas aprūpes/rehabilitācijas centra pakalpojumi;
• Aprūpes mājās pakalpojums;
• Rehabilitācija bērniem ar GRT;
Pašvaldības pēc savas iniciatīvas var nodrošināt arī citus
pakalpojumus

DI projektu ietvaros līdz 2023.gadam
nodrošinātie pakalpojumi bērniem ar
invaliditāti*
1. Individuālo vajadzību izvērtēšana un individuālā sociālās aprūpes vai
sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde;
2. Dienas aprūpes centra pakalpojums;

3. Sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērnam (līdz 40 reizēm), vecākiem
(līdz 20 reizēm) psihologa, rehabilotologa, fizioterapija, kā arī dalība
izglītojošās atbalsta grupās;
4. Aprūpes pakalpojums dzīvesvietā bērniem ar īpašu kopšanu:
• Līdz 4 gadu vecumam ieskaitot līdz 50h nedēļā;
• No 5-17 gadu vecumam ieskaitot līdz 10h nedēļā;
5. Īslaicīgā sociālā aprūpe jeb «atelpas brīdis» pakalpojums bērniem ar
īpašu kopšanu.

*No 2019.gada sākuma ar ES fondu atbalstu identiskus pakalpojumus nodrošina arī NVO
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DI projektu ietvaros līdz 2023.gadam
nodrošinātie pakalpojumi bērniem ar
invaliditāti
Plānotās izmaiņas:
• Palielināt mērķa grupas skaitu (papildu 170 bērniem)
sociālās aprūpes pakalpojumu saņemšanai;
• «Atelpas brīža» pakalpojuma izmaksu palielināšana līdz
73 euro/diennaktī;
• Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas reižu
skaita palielināšana bērniem no 40 uz 100 reizēm.

Paldies! Jautājumi?
www.lm.gov.lv
Twitter:@Lab_min
Flickr.com:Labklajibas_ministrija
Youtube.com/labklajibasministrija
Draugiem.lv/labklajiba

