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SIVA galvenās funkcijas: 

• Sociālā rehabilitācija; 
• Sociālo pakalpojumu koordinēšana; 
• Profesionālā rehabilitācija. 



Profesionālā rehabilitācija 

• profesionālās piemērotības noteikšana; 
• profesionālās izglītības un kvalifikācijas iegūšana; 
• individuālā sociālā rehabilitācija; 
• atbalsta sniegšana iekārtošanai darbā pēc 

profesionālās izglītības un kvalifikācijas iegūšanas. 



Profesionālās piemērotības  
noteikšana 

Speciālistu komanda noskaidro personas: 
• interesi par konkrētām profesijām;  
• motivāciju mācīties;  
• veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai profesijai; 
• intelektuālās spējas;  
• psihofizioloģiskās īpašības;  
• iepriekšējās zināšanas un pieredzi; 
• spēju iemācīties, saprast, uztvert un iegaumēt jauno. 

 



Profesionālās izglītības un  
kvalifikācijas iegūšana 

Jūrmalas profesionālā vidusskola: 
• Apdrukas tehnoloģijas – 570 st. 
• Veļas mazgātājs un gludinātājs – 960 st. 
• Informācijas ievadīšanas operators – 720 st. vai 1 gads 
• Uzskaitvedis – 640 st. 
• Datorsistēmu tehniķis – 960 st. vai 4 gadi 
• Pavāra palīgs, Tirdzniecības zāles darbinieks, Montāžas darbu 

atslēdznieks – 1 gads 
• Palīgšuvējs – 1 vai 2 gadi 
• Pavārs – 3 gadi 
• Rūpniecības komercdarbinieks – 2 gadi 

 



Profesionālās izglītības un  
kvalifikācijas iegūšana 

Koledža: 
• Programmētājs – 3 gadi 
• Grāmatvedis – 2,5 vai 3 gadi 
• Personāla speciālists – 2,5 vai 3 gadi 
• Viesnīcu servisa organizators – 2 vai 2,5 gadi 
• Mārketinga un tirdzniecības speciālists – 2,5 vai 3 gadi 
• Datorsistēmu un datortīklu administrators – 3 gadi 



Karjera 



Prakses uzņēmumi 



Sociālā rehabilitācija 

• ārsta konsultācija; 
• fizioterapeita konsultācija; 
• ergoterapeita konsultācija; 
• fizioterapijas nodarbības grupā vai nūjošana; 
• ergoterapijas nodarbības mazajā grupā; 
• fizioterapijas nodarbības grupā baseinā vai 

ārstnieciskā baseina un termoterapijas izmantošana; 
• fiziskās aktivitātes trenažieru zālē ar dozētu slodzi; 
• ārstnieciskās procedūras: hidroterapija  (ārstnieciskās 

vannas, dušas) vai fizikālā terapija, vai  masāža. 



Mācību laikā  
tiek nodrošināta: 

• dzīvošana dienesta viesnīcā;  
• ēdināšana; 
• transports no dienesta viesnīcas līdz mācību iestādei. 



Saturīga brīvā laika  
pavadīšana 

• vokālais ansamblis «Spārni» kopā ar Maiju Ozoliņu; 
• mūzikas klausītāju klubiņš kopā ar Eduardu Švānu; 
• floristikas un telpu mākslinieciskās noformēšanas 

pulciņš kopā ar Renitu Robežnieci; 
• sporta pulciņš kopā ar Aigaru Miklāvu; 
• studentu pašpārvalde; 
• eskursijas un kultūras pasākumi visa mācību gada 

garumā. 



Brīvais laiks bildēs 



Pakalpojumu var saņemt 

Personas ar invaliditāti vai prognozējamo invaliditāti 
darbspējas vecumā, kurām ir ieteikums no VDEĀVK par 
profesionālās rehabilitācijas nepieciešamību. 
 



Nepieciešamie dokumenti 

• pašvaldības sociālā dienesta vai ārstējošā ārsta (ja ir 
noteikta prognozējamā invaliditāte) izstrādātais 
individuālais rehabilitācijas; 

• ģimenes ārsta atzinums par veselības stāvokli; 
• iepriekš iegūtās izglītības dokumentu kopijas; 
• uzvārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, ja ir 

mainīts uzvārds; 
• personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). 
 



Pieteikšanās 

• Pa tālr.  29249084, 29187093; 
• Rakstot uz e-pasta adresi – ppn@siva.gov.lv; 
• Ierodoties klātienē Slokas ielā 68, 204.kab., Jūrmalā 
• Aizpildot pieteikšanās formu www.siva.gov.lv; 

mailto:ppn@siva.gov.lv�
http://www.siva.gov.lv/�


ESF projekts 
„Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura 

traucējumiem integrācija nodarbinātībā un 
sabiedrībā” Nr.9.1.4.1/16/I/001 

 
Mērķis – palielināt vienas no diskriminācijas riskiem 
visvairāk pakļautajām sabiedrības grupām Latvijā – 
personas ar smagu invaliditāti (I un II invaliditātes 
grupa) un personu ar garīga rakstura traucējumiem – 
integrāciju darba tirgū un sabiedrībā. 

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



Projekta aktivitātes: 
• 5 profesionālās izglītības programmu izstrāde; 
• 35 prasmju apmācību programmu izstrāde 

(neformālā izglītība); 
 

 

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



Dubultu pr.71, Dubulti, Jūrmala, LV-2010 
Tālr.67769890, 26438904 

siva@siva.gov.lv 
www.siva.gov.lv 
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