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Pakalpojumu saņēmēji
• Personas ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti, personas ar garīga rakstura
traucējumiem (GRT) – profesionālās rehabilitācija
• Personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā, un pēc darbspējas
vecuma, ja strādā – sociālā rehabilitācija
• Citas normatīvajos aktos noteiktās personu grupas (politiski represētās
personas, seniori, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas
dalībnieki un cietušie, NBS karavīri) – sociālā rehabilitācija
• Karadarbības zonā cietušie bērni (Gruzija, Ukraina); Zolitūdes traģēdijā cietušie
• Maksas klienti – izmitināšana, rehabilitācija u.c.

2018.gadā pakalpojumi tika sniegti
• Profesionālās rehabilitācija – vidēji 281 personām mēnesī (valsts apmaksāts
pakalpojums),
• Sociālā rehabilitācija – 3639 personām + 554 pers. ārpakalpojumā (valsts
apmaksāts pakalpojums),
• Maksas klienti – 861 personas (rehabilitācijas kursi, viesu izmitināšana)

Profesionālās piemērotības klientu skaits
dalījumā pa invaliditātes grupām
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Sociālā rehabilitācija
Sociālā rehabilitācija palīdz iemācīties sadzīvot ar
funkcionāliem traucējumiem, atjauno vai apmāca
tām prasmēm, kas dažādu apstākļu dēļ ir zudušas,
palīdz cilvēkam atgriezties darba dzīvē un
iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs
Pakalpojuma sniegšanas vietas:
- SIVA
- SIA Sanare – KRC Jaunķemeri
- Rehabilitācijas centrs Līgatne

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 4.pantā noteiktie principi

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums

Novērtēšana

Rehabilitācijas
plāna

• Funkcionēšanas izvērtēšana (Bartela indekss pielāgotā vidē)
• Funkcionālās neatkarības mērījums
• Citi novērtēšanas instrumenti (muskuļu spēka, kustību apjoma, izziņas
traucējumu u.tml. novērtēšanai)

• Individuāls sociālās rehabilitācijas plāns
• Rehabilitācijas komandas sapulces

realizācija

Rezultāta
izvērtēšana

• Atkārtota funkcionēšanas izvērtēšana (Bartela indekss pielāgotā vidē)
• Rekomendācijas funkcionēšanas saglabāšanai (klientam, ģimenes ārstam,
pašvaldības sociālajam dienestam)

Telpas un pielāgota vide

• SIVA rehabilitācijas centrā ir 141 istaba (vienvietīgas vai
divvietīgas) ar dušu un tualeti, kopā 250 gultas vietas
• SIVA telpas pakalpojumu saņemšanai ir pilnībā pieejamas
cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem
• Klientiem ar kustību traucējumiem ir speciāli pielāgotas istabas,
higiēnas telpas, pieejams pacēlājs ūdens procedūru telpās un
baseinā, kā arī apkārtējā vide/ piekļuve pludmalei

Profesionālā rehabilitācija
• Profesionālā rehabilitācija nodrošina jaunas profesijas vai
profesionālo prasmju apguvi vai atjaunošanu, pamatojoties uz
funkcionālo traucējumu un profesionālās piemērotības
individualizētu izvērtēšanu, vienlaikus nodrošinot
multidisciplinārus pakalpojumus (sociālo rehabilitāciju ar
ārstniecības elementiem, speciālistu konsultācijas) integrācijai
darba tirgū
• Mērķa grupa – personas ar invaliditāti un/vai garīga rakstura
traucējumiem, personas ar prognozējamu invaliditāti

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
Profesionālās izglītības likums; Augstākās izglītības likums

Profesionālā rehabilitācija ietver
• Profesionālās piemērotības noteikšanu
• Izglītības iegūšanu
• Psihosociālo atbalstu
• Medicīnisko atbalstu
• Transportlīdzekļu vadītāju apmācību
• Karjeras konsultanta atbalstu
darbiekārtošanai

Profesionālā piemērotība / testēšana
• Ilgums: līdz 10 dienām
• Ņemot vērā: pretendenta
veselības un funkcionālo
stāvokli
• Novērtē: pamatzināšanas,
psiholoģiskās spējas,
intereses un motivāciju
• Rezultātā: sniedz
rekomendāciju kādā no
izglītības programmām vai
piemērotam darbam

Izglītības programmas
Koledžā iegūstamās profesijas
• Personāla speciālists
• Grāmatvedis
• Mārketinga un tirdzniecības
speciālists
• Viesnīcu pakalpojumu organizators
• Programmētājs
• Datorsistēmu un datortīklu
administrators
• Surdotulks

Jūrmalas profesionālajā
vidusskolā iegūstamās profesijas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pavāra palīgs
Pavārs
Uzskaitvedis
Rūpniecības komercdarbinieks
Tirdzniecības zāles darbinieks
Elektrotehnikas montētājs
Datorsistēmu tehniķis
Palīgšuvējs
Veļas mazgātājs un gludinātājs
Apdrukas tehnoloģijas
Konditora palīgs
Montāžas darbu atslēdznieks
Informācijas ievadīšanas
operators

Prakse un darbs

 Koledžas un skolas izglītības programmās iekļauta prakse profesijas
prasmju uzlabošanai reālā darba vidē
 SIVA speciālisti palīdz prakses vietas meklēšanā, pārrunās ar darba
devējiem un darba vietu apzināšanā
 SIVA sniedz atbalstu izglītojamajiem prakses laikā un pēc izglītības
programmas absolvēšanas

Atbalsts mācību laikā
Izglītības programmu apguves laikā personām ar invaliditāti par
valsts budžeta līdzekļiem tiek nodrošinātas arī:
 ārsta psihologa, ergoterapeita, fizioterapeita un citu
speciālistu konsultācijas un nodarbības;
 ārstnieciskās procedūras;
 dzīvošana dienesta viesnīcā;
 ēdināšana;
 cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem – surdotulkošana;
 autovadīšanas apmācības.

ESF projekts
„Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem
integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”
Projekta mērķis - palielināt vienas no diskriminācijas riskiem visvairāk
pakļautajām sabiedrības grupām Latvijā – personas ar smagu un ļoti
smagu invaliditāti (I un II invaliditātes grupa) un personu ar garīga
rakstura traucējumiem – integrāciju darba tirgū un sabiedrībā
Mērķa grupa:
- personas ar I un II invaliditātes grupu
- personas ar garīga rakstura traucējumiem

Kopējais attiecināmais finansējums - 1,252 milj. EUR
Projekta realizēšanas termiņš līdz 2020.gada 30.jūnijs

ESF projekts „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem
integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/15/I/001

Projekta sasniedzamie rezultāti:
• 100 atbalstu saņēmušas personas (saņēmušas profesionālo rehabilitāciju)
• 60 personas iesaistījušās izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē,
nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātie

Projekta ieguvumi:
• 5 jaunas profesionālās rehabilitācijas programmas personām ar smagu
invaliditāti
• Prasmju sertificēšanas sistēma, tai skaitā 35 prasmju apmācību
programmas personām ar GRT
• darba tirgus pētījums par mērķa grupas nodarbinātības iespējām
• Materiāltehniskā bāze 5 profesionālās rehabilitācijas programmām un 35
prasmju apmācību programmām
• Personas darbspēju novērtēšanas metodes MELBA un IDA iegāde un
darbinieku apmācības, u.c.
ESF projekts „Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija
nodarbinātībā un sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/15/I/001

Sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūru
• SIVA ir NVA sadarbības partneris un īsteno atbalsta pasākumu
«Profesionālās piemērotības noteikšana» ESF projekta
«Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem» ietvaros
• Pasākuma mērķis – sniegt ieteikumus par piemērotu darbu vai
aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem
• Pasākuma mērķa grupa – ilgstošie bezdarbnieki ar invaliditāti
vai prognozējamo invaliditāti
• Kopējais plānotais rādītājs – pakalpojumu saņēmušas 1425
personas
• Pasākuma īstenošanas termiņš - 2021.gada 31.decembris

ESF projekta “Atbalsts ilgstošajiem bezdarbniekiem” (Nr.9.1.1.2/15/I/001) atbalsta
pasākums “Profesionālā piemērotības noteikšana”

Transportlīdzekļu pielāgošana
 Transportlīdzekļu pielāgošana par valsts budžeta līdzekļiem
tiek veikta personām, kurām Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir izsniegusi
atzinumu par medicīniskajām indikācijām speciāli pielāgota
transportlīdzekļa iegādei.

Telpas un pielāgota vide

• SIVA profesionālās rehabilitācijas klientiem pielāgotas dienesta
viesnīcas
• SIVA dienesta viesnīcās 220 gultas vietas

2019.gadā ieplānotie remontdarbi
Plānotie darbi

Nr.p.k.

Plānotās
izmaksas
EUR ar PVN

1

Liftu rekonstrukcija Dubultu pr.71 I. korpusā

100 000.00

2

Kosmētiskais remonts Dubultu pr.71 daļā no I. korpusa istabiņām

65 575.00

3

Ikgadējā baseina profilaktiskā apkope, t.sk. nepieciešamie remontdarbi

3265.00

4

Vīriešu ģērbtuvju remonts pie peldbaseina Dubultu pr.71

3000.00

5

Grīdas seguma maiņa Dubultu pr.71 110.telpā

1000.00

6

Inženiertehnisko komunikāciju un sanitārtehnisko telpu atjaunošanas darbi Dubultu pr.59 1. un 2.namiņā

57 994.00

7

Kosmētiskais remonts Dubultu pr.59 1.namiņā

52 122.00

8

Kosmētiskais remonts Slokas 61, Koledžas telpā 1-110 (sadarbībā ar ESF projektu)

9

Rampas renovācija un pandusa izveide Slokas ielā 61, III korp.
Noliktavas telpas un lūkas legalizācijas darbi atbilstoši normatīvo aktu prasībām Slokas ielā 61 ēkas
pagraba telpā
Mitruma ietekmē bojāto telpu apdares atjaunošanas darbi un bojāto apdares vietu pret pelējuma apstrāde
Līgatnes ielā 5

35 000.00

KOPĀ

328 486.00

10
11

9680.00

500.00
350.00

Nepieciešamie remontdarbi bez finansējuma
Plānotie darbi, kam nav pieejams finansnējums 2019.gadā

Nr.p.k.

Plānotās
izmaksas
EUR ar PVN

1

Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija Slokas ielā 61, III korp.

60 500.00

2

Ventilācijas sistēmas rekonstrukcija Slokas ielā 61, I korp.

84 700.00

3

Siltumnīcas nojaukšana un žoga uzstādīšana, t.sk projekta pagarināšana

35 211.00

4

Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas aktualizācija Slokas ielā 61, Slokas ielā 68, Dubultu pr. 71

27 830.00

5

Asfaltbetona seguma atjaunošana Slokas ielā 61, Slokas ielā 68, Dubultu pr.59 Jūrmalā

10 000.00

6

Piebraucamā ceļa atjaunošana un automašīnu stāvvietu izveide Slokas ielā 68, Jūrmalā

25 000.00

7
8

Grīdas segumu maiņa Slokas ielā 61, Jūrmalā 1.un 3.korpusā
19 300.00
Zibens aizsardzības sistēmas projektu izstrāde un realizēšana Dubultu pr.71, Līgatnes ielā 5, Slokas ielā
61 un Slokas ielā 68
9 680.00

9

Lifta automātikas nomaiņa Slokas ielā 68

12 100.00

10

Teritorijas apgaismojuma rekonstrukcija Dubultu pr.59

12 000.00

11

Gājēju celiņa atjaunošana Dubultu pr.59

10 000.00

KOPĀ

306 321.00

Sociālās integrācijas valsts aģentūra
71 Dubultu prospekts, Jūrmala LV-2015, Latvija
Tālrunis: +371 67769890
Fakss: + 371 67769495
siva@siva.gov.lv
www.siva.gov.lv

