
Sociālās integrācijas valsts aģentūra 

(SIVA) 

 



Aģentūras galvenās funkcijas 

    Sociālā rehabilitācija 

 

• Personu ar funkcionāliem traucējumiem, ar 

prognozējamu invaliditāti, politiski represēto 

personu, Černobiļas atomelektrostacijas 

avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un 

avārijas rezultātā cietušo personu un 

Nacionālo bruņoto spēku karavīru  sociālo 

spēju atjaunošana vai uzlabošana, pielietojot 

ārstniecību. 

 



Aģentūras galvenās funkcijas 

    Profesionālā rehabilitācija 

 

• Pakalpojums jaunas profesijas apgūšanai, profesionālo zināšanu un 

prasmju atjaunošanai vai attīstīšanai (t.sk. profesionālās izglītības 

programmu apgūšana) 

• Profesionālo rehabilitāciju atbilstoši personas funkcionālo 

traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās izglītības 

un kvalifikācijas līmenim  var saņemt:  

• personas ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti darbspējas 

vecumā  

• personas ar garīga rakstura traucējumiem darbspējas 

vecumā var saņemt pakalpojumu ESF projekta ietvaros  



Profesionālās rehabilitācijas 

pakalpojums ietver šādas darbības: 

• profesionālās piemērotības noteikšanu (līdz 

10 dienām); 

• profesionālās izglītības un kvalifikācijas 

iegūšanu (4 mēneši līdz 4 gadi); 

• individuālo sociālo rehabilitāciju 

(mācību/studiju laikā); 

• atbalsta sniegšanu iekārtošanai darbā pēc 

profesionālās izglītības un kvalifikācijas 

iegūšanas (6 mēnešus pēc izglītības ieguves) 



Profesionālās piemērotības noteikšanas 

laikā speciālistu komanda noskaidro  

• interesi par konkrētām profesijām;  

• motivāciju mācīties;  

• veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajai profesijai; 

• intelektuālās spējas;  

• kognitīvās spējas;  

• iepriekšējās zināšanas un pieredzi; 

• spēju iemācīties, saprast,  

• uztvert un iegaumēt jauno. 

 

 

 



Jūrmalas profesionālās vidusskolas 

programmas 



Nr. Izglītības 
programmas 
nosaukums 

Iegūstamā 
kvalifikācija 

Iepriekšējā 
izglītība 

Mācību 
ilgums 

1. Komerczinības 
(tālmācība) 

Rūpniecības 
komercdarbinieks 

vidējā izglītība 2 gadi 
neklātiene 
 

2. Komerczinības Tirdzniecības zāles 
darbinieks 

pamatizglītība 1 gads 

3. Datorsistēmas Datorsistēmu 
tehniķis 

pamatizglītība 4 gadi 

4. Datorsistēmas Datorsistēmu 
tehniķis 

vidējā izglītība 6 mēn. / 960 h 

Profesionālās programmas 



Nr. Izglītības 
programmas 
nosaukums 

Iegūstamā 
kvalifikācija 

Iepriekšējā 
izglītība 

Mācību 
ilgums 

5. Ēdināšanas 
pakalpojumi 

Pavārs pamatizglītība 4 gadi 

6. Ēdināšanas  
pakalpojumi 

Pavāra palīgs pamatizglītība 1 gads 

7. Ēdināšanas 
pakalpojumi 

Konditora palīgs bez izglītības 
ierobežojuma 

4 mēn./ 684 h 

Profesionālās programmas 



Nr. Izglītības 
programmas 
nosaukums 

Iegūstamā 
kvalifikācija 

Iepriekšējā 
izglītība 
 

Mācību 
ilgums 

8. Šūto izstrādājumu 
ražošanas 
tehnoloģijas 

Palīgšuvējs pamatizglītība 2 gads 

9. Materiālu 
ražošanas 
tehnoloģijas un 
izstrādājumu 
izgatavošana  

Apdrukas 
tehnoloģijas 

pamatizglītība 4,5 mēn./ 570 
h 

10. Mājturība Veļas mazgātājs 
un gludinātājs 

bez izglītības 
ierobežojuma 

6 mēn./ 960 h 

Profesionālās programmas 



Nr. Izglītības 
programmas 
nosaukums 

Iegūstamā 
kvalifikācija 

Iepriekšējā 
izglītība 
 

Mācību ilgums 

11. Datoru 
lietošana 

Informācijas 
ievadīšanas 
operators 

pamatizglītība 1 gads 

12. Datoru 
lietošana 

Informācijas 
ievadīšanas 
operators 

pamatizglītība 
 

5 mēn./ 720 h 

13. Metālapstrāde Montāžas darbu 
atslēdznieks 

pamatizglītība 1 gads 

Profesionālās programmas 



Koledža 



Koledžā akreditētās studiju programmas 

Studiju virziens  Programmas nosaukums  Studiju ilgums 

 
 
EKONOMIKA 

 Grāmatvedība un nodokļi 
 Grāmatvedis 

 2,5 gadi klātiene 
 3 gadi neklātiene 

 Mārketings un tirdzniecība 
 Mārketinga un tirdzniecības speciālists 

 2,5 gadi klātiene 
 3 gadi neklātiene 

VADĪBA, 
ADMINISTRĒŠANA, 
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU 
PĀRVALDĪBA 
 

 Cilvēku resursu vadība 
 Personāla speciālists 

 2,5 gadi klātiene 
 3 gadi neklātiene 



Koledžā akreditētās studiju programmas 

Studiju virziens  Programmas nosaukums  Studiju ilgums 

INFORMĀCIJAS 
TEHNOLOĢIJA, 
DATORTEHNIKA, 
TELEKOMUNIKĀCIJAS UN 
DATORZINĀTNE 

 Informācijas tehnoloģijas 
 Datorsistēmu un datortīklu      
 administrators 
 

 3 gadi klātiene 

 Lietišķo sistēmu programmatūra 
 Programmētājs 
 

 3 gadi klātiene 

VIESNĪCU UN RESTORĀNU 
SERVISS, TŪRISMA UN 
ATPŪTAS ORGANIZĀCIJA 

 Viesnīcu servisa vadība 
 Viesnīcu servisa organizators 
 
 

2 gadi klātiene 
2,5 gadi neklātiene 



Nr.p.k 35 neformālās izglītības prasmju 

programmas: 

Īstenošanas 

ilgums 

  Noliktavas darbinieks 

1. Preču kraušana noliktavā 480 h  (4 mēneši) 

2. Preču ievietošana tirdzniecības zālē 510 h  (4, 5 

mēneši) 

3. Preču marķēšana 658 h  (5,5 

mēneši) 

4. Etiķešu līmēšana 610 h  (5,5 

mēneši) 

5. Preču komplektēšana 648 h  (5,5 

mēneši) 

6. Ratiņu stumšana noliktavā 450 h  (4 mēneši) 

7. Augļu un dārzeņu šķirošana 480 h  (4 mēneši) 

  Lietvedis 

8. Dokumentu kopēšana 685 h  (6 mēneši) 

9. Dokumentu kārtošana 685 h  (6 mēneši) 

  Dārzkopis 

10. Ielu slaucīšana, lapu grābšana 360 h  (3 mēneši) 

11. Dārza ravēšana  480 h  (4 mēneši) 

12. Stādu sagatavošana un podošana 430 h  (4 mēneši) 

13. Dārzeņu stādīšana 430 h  (4 mēneši) 

14. Krūmu un koku stādīšana 430 h  (4 mēneši) 

  Galdnieka palīgs 

15. Koka grebšana (dažādu priekšmetu  

izgatavošana) 

790 h  (6,5 

mēneši) 

16. Klūdziņu pīšana (dažādu priekšmetu 

izgatavošana) 

810 h  (7 mēneši) 

17. Zaru vākšana, kokmateriālu sakraušana (citi 

kokapstrādes palīgstrādnieka darbi) 

380 h  (3 mēneši) 

  Florists 

18. Ziedu kārtošana (dažādu ziedu kompozīciju 

veidošana) 

890 h  (7,5 mēneši) 

19. Vainagu izgatavošana 900 h  (7,5 mēneši) 

20. Sveču liešana, materiālu sagatavošana 725 h  (6 mēneši) 

21. Dāvanu noformēšana 820 h  (7 mēneši) 

  Citas prasmes  

22. Zeķu un cimdu  adīšana 760 h  (6,5 mēneši) 

23. Vienkārša šūšana ar šujmašīnu 760 h  (6,5 mēneši) 

24. Veļas gludināšana 600 h  (5 mēneši) 

25. Veļas šķirošana, marķēšana 480 h  (4 mēneši) 

26. Veļas locīšana 480 h  (4 mēneši) 

27. Trauku mazgāšana, spodrināšana 498 h  (4,5 mēneši) 

28. Trauku novākšana 410 h  (3,5 mēneši) 

29. Augļu un dārzeņu mizošana 480 h  (4 mēneši) 

30. Grīdas mazgāšana 480 h  (4 mēneši) 

31. Putekļu slaucīšana, mēbeļu pulēšana 480 h  (4 mēneši) 

32. Maizes un konditorijas izstrādājumu 

iesaiņošana 

500 h  (4,5 mēneši) 

33. Ziepju izgatavošana 720 h  (6 mēneši) 

34. Dežūrēšana, telpu un teritorijas 

pieskatīšana 

398 h  (3,5 mēneši) 

35. Virsdrēbju saņemšana, novietošana un 

uzraudzība 

440 h  (4 mēneši) 

Neformālās izglītības 

programmas 



 

o piemērotas personām ar garīga rakstura traucējumiem 

o līdz 4 audzēkņiem grupā;  

o vismaz 60% praktiskās nodarbības; 

o psihologa un karjeras konsultanta konsultācijas, lai mazinātu 

mācību pārtraukšanas risku un veicinātu motivāciju iekļauties 

darba tirgū; 

o atbalsts darba meklējumos 6 mēnešus pēc programmas 

apgūšanas; 

o komplekss sociālās rehabilitācijas kopums, lai uzlabotu 

konkrētas darba tirgum, iespējām pārvietoties un pašaprūpei 

nepieciešamās funkcijas. 

Neformālās izglītības programmas 

 (Prasmju programmas) 



Sociālā rehabilitācija mācību laikā 

• Ārsta konsultācija; 

• Fizioterapeita konsultācija; 

• Ergoterapeita konsultācija, nodarbības grupā; 

• Fizioterapijas nodarbības grupā vai nūjošana; 

• Fizioterapijas nodarbības grupā baseinā 

• Ārstnieciskā baseina un termoterapijas izmantošana; 

• Fiziskās aktivitātes trenažieru zālē ar dozētu slodzi; 

• Ārstnieciskās procedūras: hidroterapija  

(ārstnieciskās vannas, dušas) vai fizikālā terapija, vai  

masāža. 



Papildus atbalsts  

• dzīvošana dienesta viesnīcā*;  

• 3 x ēdināšana vai pusdienas*; 

• transports no dienesta viesnīcas 

līdz mācību iestādei. 

 

*izvērtējot nepieciešamību 



• Transportlīdzekļu vadīšanas apmācība B kategorijas 

autovadītāja apliecības iegūšanai 

Autoskola 



Auto pārbūve 

• Transportlīdzekļu pielāgošana par valsts budžeta līdzekļiem personām, 

kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) 

ir izsniegusi atzinumu par medicīniskajām indikācijām un speciāli pielāgota 

transportlīdzekļa nepieciešamību. 



Brīvā laika aktivitātes 
Sporta pulciņš un  vokālais ansamblis “Spārni” 



Nepieciešamie dokumenti 

• ģimenes (vispārējās prakses) ārsta atzinums, kurā norādīts 

personas funkcionālos traucējumus izraisījušās 

pamatdiagnozes kods un blakus diagnozes kods atbilstoši 

Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu 

klasifikācijas 10. redakcijai (SSK-10), vai atzinumu par 

medicīnisku kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai 

(veidlapa Nr.027/u). Atzinumam jābūt izsniegtam ne agrāk kā 

mēnesi pirms dokumentu iesniegšanas aģentūrā; 

• pase vai personas apliecība (jāuzrāda) 

• iepriekš iegūtās izglītības dokuments (ja tāds ir) 



Pieteikšanās!  
Papildus informācija.  

Jautājumi? 

• Telefoniski, zvanot uz: 26385047,  27064068 

• Elektroniski, rakstot uz e-pastu: sivaprojekts@siva.gov.lv 

• Ierodoties personīgi – SIVA, Jūrmala, Dubulti, Slokas iela 61 

 

Tiekamies Jūrmalā! 

mailto:sivaprojekts@siva.gov.lv

