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Aăentūras funkcijas

• Sniedz profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus 
invalīdiem;

• Veic to personu uzskaiti, kurām nepieciešama profesionālā 
rehabilitācija;

• Īsteno profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās 
izglītības, pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības 
(koledžas izglītība), profesionālās pilnveides programmas, 
sagatavojot speciālistus profesijās, kuras nepieciešamas sagatavojot speciālistus profesijās, kuras nepieciešamas 
invalīdu sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai; 

• Sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, pielietojot 
ārstniecību.



Profesionālā rehabilitācija

Profesionālā rehabilitācija — pasākumu kopums, kas nodrošina 
jaunas profesijas apgūšanu, profesionālo zināšanu un prasmju 
atjaunošanu vai attīstīšanu, tajā skaitā profesionālās izglītības 
programmu apgūšanu atbilstoši personas funkcionālo 
traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās 
izglītības un kvalifikācijas līmenim.

Profesionālās rehabilitācijas saĦēmēji -

personas, kurām ir noteikta invaliditāte un VDEĀK ieteikums 

par pakalpojuma nepieciešamību.



Profesionālo rehabilitāciju regulējošie normatīvie akti

Likumi:

• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, spēkā no 
01.01.2003.

• Izglītības likums, spēkā no 29.10.1998.
• Vispārējās izglītības likums, spēkā no 10.06.1999.
• Profesionālās izglītības likums
• Augstskolu likums, spēkā no 01.12.1995.
MK noteikumi:MK noteikumi:

• 03.06.2003. MK nr. 291 – Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem
• 01.04.2008. MK noteikumi Nr. 239 Sociālās integrācijas valsts 

aăentūras nolikums
• 20.03.2007. MK noteikumi 190 Grozījumi MK 2003.gada 3.jūnija 

noteikumos Nr.291 “Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”
• 10.02.2009.. MK noteikumi Nr.120“Kārtība, kādā personas saĦem 

profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus”



Profesionālās rehabilitācijas posmi

•• Profesionālās piemērotības noteikšana un darba Profesionālās piemērotības noteikšana un darba 
izmēăinājumi.izmēăinājumi.

•• Profesionālās izglītības iegūšana.Profesionālās izglītības iegūšana.

•• Psihosociālais atbalsts.Psihosociālais atbalsts.

•• Atbalsts darbā iekārtošanai.Atbalsts darbā iekārtošanai.



Profesionālās rehabilitācijas posmi

Profesionālās piemērotības noteikšana
un darba izmēăinājumi:

IlgumsIlgums –– līdz 2 nedēĜām, atkarībā no pretendenta veselības līdz 2 nedēĜām, atkarībā no pretendenta veselības 
stāvokĜa, interesēm, motivācijasstāvokĜa, interesēm, motivācijas

Ar pretendentiem strādā:Ar pretendentiem strādā:

•• psihologipsihologi
•• sociālie pedagogisociālie pedagogi
•• ārstiārsti
•• profesiju izvēles konsultantsprofesiju izvēles konsultants
•• arodapmācības skolotājiarodapmācības skolotāji



Profesionālās rehabilitācijas posmi

Profesionālās piemērotības noteikšanas laikā:

•• Individuālās pārrunās noskaidro pretendenta motivāciju mācīties un Individuālās pārrunās noskaidro pretendenta motivāciju mācīties un 
profesionālās intereses;profesionālās intereses;

•• Nosaka veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai profesijai;Nosaka veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai profesijai;

•• Nosaka mācīšanās spējas (spējas uztvert, saprast, iegaumēt jaunu Nosaka mācīšanās spējas (spējas uztvert, saprast, iegaumēt jaunu 
informāciju);informāciju);informāciju);informāciju);

•• Nosaka latviešu valodas zināšanas;Nosaka latviešu valodas zināšanas;

•• Izmēģinot praktiskus darbus, nosaka specifiskās, ar interesējošo Izmēģinot praktiskus darbus, nosaka specifiskās, ar interesējošo 
profesionālo darbību saistītās spējas;profesionālo darbību saistītās spējas;

•• Sniedz individuālas rekomendācijas profesionālās izglītības Sniedz individuālas rekomendācijas profesionālās izglītības 
iegūšanai.iegūšanai.



Profesionālās rehabilitācijas posmi

Koledžas studiju programmās iegūstamās 
kvalifikācijas:
(pirmā līmeĦa profesionālā augstākā 
izglītība)

• Personāla speciālists;

• Datorsistēmu un datortīklu administrators;

• Grāmatvedis;

• Mārketinga un tirdzniecības speciālists;• Mārketinga un tirdzniecības speciālists;

• Programmētājs;

• Viesnīcu servisa organizators;

• Surdotulks.



Jūrmalas profesionālajā vidusskolā 
iegūstamās kvalifikācijas:

• Mazumtirdzniecības 
komercdarbinieks;

• Rūpniecības komercdarbinieks;
• Viesnīcu pakalpojumu 

komercdarbinieks;
• Uzskaitvedis;• Uzskaitvedis;
• Lietvedis;
• Datorsistēmu tehniėis;
• Elektrotehnikas montētājs;
• Pavārs;
• Pavāra palīgs;
• Konditora palīgs;
• Mājkalpotājs;
• Istabene.



Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus personas var 
saĦemt gan Jūrmalā, gan aăentūras atbalsta punktos Latvijā



Atbalsta punktu uzdevumi:

• Inval īdu darbaspēj īgā vecumā apzināšana;

• Inval īdu inform ēšana par profesionālās rehabilitācijas iespējām;

• Profesionālās piemērot ības noteikšana;

• Inval īdu motivēšana tālākizglītībai un/vai nodarbinātībai;

• Dažāda veida profesionālo apmācību organizēšana;

• Reģionālā darba tirgus apzināšana un izpēte, lai nodrošinātu 
darba  vietas invalīdu dzīvesvietu tuvumā;

• Atbalsta nodrošināšana invalīdiem, meklējot prakses un darba 
vietas.



Profesionālās rehabilitācijas posmi
Psihosociālais atbalsts

Speciālistu konsultācijas un nodarbības:

• Fizioterapija;
• Ergoterapija;
• Ārsts;
• Psihologs;
• Psihiatrs – narkologs;
• Sociālais pedagogs.• Sociālais pedagogs.

•• Dienesta viesnīca;Dienesta viesnīca;
•• Ēdināšana;Ēdināšana;
•• Auto vadīšanas apmācība;Auto vadīšanas apmācība;
•• Br īvā laika aktivit ātes;Br īvā laika aktivit ātes;
• Pielāgota vide.



Atbalsts darbā iekārtošanā un meklēšanā

• Prakses un darba vietu apzināšana;

• Darba meklēšanas treniĦš;

• Pārrunas ar darba devējiem.



Sociālā rehabilitācija

Sociālā rehabilitācija — pasākumu kopums, kas vērsts uz
sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu,
lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekĜaušanos
sabiedrībā

Sociālās rehabilitācijas saĦēmēji:    Sociālās rehabilitācijas saĦēmēji:    
• personas ar funkcionāliem traucējumiem,
• politiski represētās personas,
• ČernobiĜas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas 

dalībnieki.



Sociālās rehabilitācijas darbības uzdevumi

Sastādīt individuālu rehabilitācijas plānu
– klasiskā masāža
– ārstnieciskās vannas un dušas
– fizikālās medicīnas procedūras
– fizioterapija
– ergotarepija
– inhalācijas– inhalācijas
– psihologa konsultācijas
– sociālā darbinieka konsultācijas

• izglītot vides pielāgotības un palīglīdzekļu lietošanas jomā, valsts
• likumdošanas jautājumos par personas tiesībām un pienākumiem
• veidot sadarbību ar pašvaldības sociālajiem dienestiem



Sociālo rehabilitāciju regul ējošie normat īvie dokumenti

Likumi:

• Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, spēkā no 01.01.2003.
• ČernobiĜas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un 

ČernobiĜas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās 
aizsardzības likums, spēkā no 01.01.2000.

• Likums “par politiski represētās personas statusa noteikšanu • Likums “par politiski represētās personas statusa noteikšanu 
komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”, spēkā no 27.04.1995.

MK noteikumi:

• Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem, MK Nr.291, 03.06.2003.
• Noteikumi par kārtību, kādā personas saĦem sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem, MK Nr. 1067, 28.12.2004.



Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību!
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