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1. Pamatinformācija
1.1. Juridiskais statuss
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk - Aģentūra) ir Labklājības ministrijas
(turpmāk - LM) pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas darbojas saskaņā ar 2008.
gada 1. aprīļa Ministru kabineta (turpmāk - MK) noteikumiem Nr.239 „Sociālās integrācijas
valsts aģentūras nolikums” un īsteno valsts politiku sociālās integrācijas jomā invalīdiem un
personām ar funkcionāliem traucējumiem.

1.2. Aģentūras funkcijas
Aģentūra sniedz profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kā rezultātā
sekmē dzīves kvalitātes uzlabošanu personām ar invaliditāti un prognozēto invaliditāti - viņu
fizisko un garīgo veselību, darbu un materiālo nodrošinājumu, saikni ar sabiedrību, tiesības
patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos realizēt.
Aģentūras darbību regulē Valsts pārvaldes iekārtas likums, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likums, Invaliditātes likums, Izglītības likums, Vispārējās izglītības
likums, Profesionālās izglītības likums, Augstskolu likums, kā arī citi normatīvie akti.
Aģentūra veic sekojošas funkcijas:
sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām, to skaitā Nacionālo bruņoto
spēku (turpmāk – NBS) karavīriem un Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar
speciālajām dienesta pakāpēm, pielietojot ārstniecību;
sniedz profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar invaliditāti;
koordinē valsts finansētu sociālās rehabilitācijas un profesionālās rehabilitācijas
pakalpojumu sniegšanu;
īsteno profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības, pirmā līmeņa
profesionālās augstākās (koledžas) izglītības, profesionālās tālākizglītības un profesionālās
pilnveides programmas, sagatavojot speciālistus profesijās, kuras nepieciešamas invalīdu
sociālās aizsardzības pasākumu veikšanai.

1.3. Aģentūras galvenie uzdevumi
Lai īstenotu noteiktās funkcijas, Aģentūra veic šādus uzdevumus:
nodrošina to personu uzskaiti, kurām ir nepieciešama profesionālā un sociālā
rehabilitācija, kā arī Aģentūras pakalpojumu saņēmēju uzskaiti;
novērtē invalīdu profesionālo piemērotību, ņemot vērā viņu intereses, spējas,
iepriekš iegūto izglītību un veselības stāvokli;
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sadarbībā ar darba devējiem izstrādā profesionālās studiju programmas un organizē
to īstenošanu atbilstoši profesiju standartiem un valsts profesionālās izglītības standartiem;
īsteno pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas veselības
aprūpes, sociālās labklājības, sociālo zinātņu, komerczinību un informācijas tehnoloģiju jomā,
nodrošinot iespēju iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ceturtā līmeņa
profesionālo kvalifikāciju;
izstrādā un īsteno profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības, kā
arī profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmas kā profesionālās
rehabilitācijas sastāvdaļu;
nodrošina izglītības programmu apguves iespēju invalīdiem, jauniešiem un
pieaugušajiem pilna un nepilna laika studijās;
organizē mācību prakses vietas;
izglīto pedagogus un citus speciālistus darbam ar invalīdiem;
konsultē darba devējus jautājumos, kas saistīti ar darba vides pielāgošanu, vides
pieejamību invalīdiem un invalīdu nodarbinātību;
nodrošina sociāli psiholoģisko adaptācijas periodu invalīdiem, kuri ir ieguvuši
profesionālo izglītību un kuriem ir saskarsmes grūtības;
nodrošina invalīdiem transportlīdzekļu vadīšanas apmācību;
novērtē un pielāgo Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 25.panta
pirmajā daļā minēto personu īpašumā esošos tehniskos palīglīdzekļus – transportlīdzekļus
atbilstoši personu funkcionālo traucējumu veidam;
organizē seminārus, kursus, lekcijas, konferences un citus izglītības ieguvei
atbilstošus pasākumus, kā arī organizē izstādes;
sadarbojas ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm un darba devējiem
profesionālās izglītības jomā;
organizē un veic pētījumus studiju profilam atbilstošo zinību jomās;
organizē un veic pētījumus profesionālās un sociālās rehabilitācijas jomā;
nodrošina sagatavošanas kursus, lai nostiprinātu iepriekšējās zināšanas un novērstu
saskarsmes šķēršļus;
sastāda un īsteno individuālos sociālās rehabilitācijas plānus, sniedzot kvalificētu
speciālistu pakalpojumus;
nodrošina diennakts medicīnisko uzraudzību un pirmās palīdzības sniegšanu
personām, kuras saņem Aģentūras pakalpojumus;
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nodrošina vides pieejamību, sporta, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas
personām, kuras saņem Aģentūras profesionālās vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai
iegūst izglītību;
nodrošina to invalīdu pārvadāšanu, kuri saņem Aģentūras pakalpojumus;
nodrošina ēdināšanu un izmitināšanu personām, kuras saņem Aģentūras
pakalpojumus;
piedalās nozares un Aģentūras attīstības projektu īstenošanā;
informē sabiedrību par Aģentūras pakalpojumu saņemšanas iespējām;
sadarbojas un apmainās ar informāciju Aģentūras darbības jomā ar valsts un
pašvaldību institūcijām, darba devējiem, invalīdu organizācijām, ārvalstu un starptautiskajām
institūcijām.

1.4. Darbības virzieni
Aģentūras darbības virzienus un uzdevumus nosaka valsts deleģētās funkcijas, Aģentūras
nolikums un starp LM un Aģentūru noslēgtais Pārvaldes līgums. Pamatojoties uz šiem
dokumentiem, tiek plānota Aģentūras darbība, nepieciešamās finanses un cilvēkresursi, kā arī
Aģentūras sadarbības partneru un sabiedrības informēšana.
Aģentūras struktūrvienību darbu reglamentē nodaļu reglamenti un gada darba plāni.
Pārskata periodā ir pilnveidoti iekšējie normatīvie dokumenti, kuru mērķis ir sekmēt
racionālu un lietderīgu valsts budžeta līdzekļu izlietojumu atbilstoši apstiprinātajam budžetam
un tāmēm, nodrošināt vienveidīgu un pareizu likumdošanas normu piemērošanu, uzlabot
līdzekļu izlietojuma un Aģentūras darbības iekšējo kontroli.

2. Finanšu resursi un Aģentūras darbības rezultāti
2.1 Īstenotās budžeta programmas un apakšprogrammas
Valsts pasūtījuma programmas „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogramma
„Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana”;
Programmas „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammas „Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta projektu īstenošana”, projekts „Oglekļa dioksīda emisijas samazināšana
Sociālās integrācijas valsts aģentūras dienesta viesnīcas ēkās”;
Programmas „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu
īstenošana”, apakšprogrammas projekts „Infrastruktūras uzlabošana, IKT un aprīkojuma
modernizēšana Jūrmalas profesionālajā vidusskolā”;
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Programmas „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”,
apakšprogrammas projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”;
Programmas „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”,
apakšprogrammas projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas
kvalitātes uzlabošana Jūrmalas profesionālā vidusskolā”;
Programmas „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”,
apakšprogrammas projekts „Rehabilitācijas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana Sociālās
integrācijas valsts aģentūrā”;
Programmas „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”,
apakšprogrammas projekts „Dienas nodarbinātības centrs - specializētā darbnīca”;
Programmas „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana”,
apakšprogrammas projekts „Profesionālās izglītības atbalsta sistēmas izveide sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem”;
Programmas „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu
īstenošana” labklājības nozarē, apakšprogramma „Mācību partnerība CHANCE”;
Programmas „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu
īstenošana” labklājības nozarē, apakšprogramma „Cilvēku ar invaliditāti profesionālās
kvalifikācijas pilnveide un nodarbinātības veicināšana”;
Programmas „Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu
īstenošana” labklājības nozarē, apakšprogramma „Cilvēku ar invaliditāti mobilitātes
veicināšana”.

2.2. Valsts budžeta finansējums un tā izlietojums
2011. gadā valsts budžeta apakšprogrammu un projektu realizācijai piešķirts
finansējums Ls 4 451 290. Ieņēmumu faktiskā izpilde bija Ls 3 784 834 – 85,0%. Faktiski
pret pieejamiem līdzekļiem (ņemot vērā līdzekļu atlikumu uz gada sākumu) finansējums ir Ls
3 676 083 jeb 81,9%.
2.2.1. Programmas „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.37.00
„Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana”
1.tabula
Nr.
p.k.
1.
1.1.

Finanšu līdzekļi
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
Dotācijas no vispārējiem

2010. gadā
(faktiskā izpilde Ls)
2 728 021
1 819 149

2011. gadā
Apstiprināts Faktiskā izpilde
likumā (Ls)
(Ls)
2 672 440
2 596 341
1 811 280

ieņēmumiem
2011.gada publiskais pārskats

1 811 280

6
1.2.

Maksas pakalpojumi un citi
pašu ieņēmumi

877 582

783 400

707 301

1.3.

Transferts no citas
ministrijas

31 290

77 760

77 760

2 693 657
2 589 657

2 707 018
2 607 018

2 613 678
2 513 678

9 573

32 600

28 115

2 580 084

2 574 418

2 485 563

104 000

100 000

Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas izdevumi
(kopā)
2.1.1. Subsīdijas, dotācijas un
2.
2.1.

sociālie pabalsti
2.1.2. Kārtējie uzturēšanas
izdevumi
2.2.
Kapitālie izdevumi

100 000

Ieņēmumu faktiskā izpilde 2011. gadā ir Ls 2 596 341 apjomā jeb 97,2% pret plānoto.
Faktiski pret pieejamiem līdzekļiem (ņemot vērā līdzekļu atlikumu uz gada sākumu)
finansējums izlietots Ls 2 613 678 jeb 96,6%.
2.2.2. Programmas „Valsts sociālie pakalpojumi” apakšprogrammā 05.39.00
„Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projektu īstenošana” projektā „Oglekļa
dioksīda emisijas samazināšana Sociālās integrācijas valsts aģentūras dienesta viesnīcas
ēkās”
2.tabula
Nr.
p.k.
1.
1.1.
1.3.

Finanšu līdzekļi

2010. gadā
(faktiskā izpilde Ls)

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
Dotācijas no vispārējiem

0

ieņēmumiem
Transferts no citas
ministrijas

Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas izdevumi
(kopā)
2.1.2. Kārtējie uzturēšanas
izdevumi
2.2.
Kapitālie izdevumi
2.
2.1.

2011. gadā
Apstiprināts Faktiskā izpilde
likumā (Ls)
(Ls)
726 776
141 626

0

109 016

109 016

0

617 760

32 610

0
0

726 776
302

38 364
301

0

302

301

0

726 474

38 063

Ieņēmumu faktiskā izpilde 2011. gadā ir Ls 141 626 apjomā jeb 19,5% pret plānoto.
Faktiski pret pieejamiem līdzekļiem finansējums izlietots Ls 38 364 jeb 5,3%. 2011. gadā nav
izlietoti līdzekļi, jo būvobjektā Dubultu pr. 59, Jūrmalā būvniecības demontāžas stadijā
atklājās, ka ēkas pamati, iekšējie tīkli, jumts ir daudz sliktākā stāvoklī, kas rada
nepieciešamību pēc papildus darbu apmaksas par neparedzētajiem darbiem. Tika veiktas
papildus konsultācijas ar Jūrmalas pilsētas Būvvaldi un energoauditu par projekta precizēšanu
par

logu

un

jumta

konstrukcijām

un

materiāliem,

ievērojot

projektā

norādītos

energoefektivitātes rādītājus, tika organizēts jauns iepirkums un darbi plānoti veikt 2012.gadā.
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2.2.3. Programmas „Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un
pasākumu īstenošana”
apakšprogrammas 62.06.00 projektā „Infrastruktūras
uzlabošana, IKT un aprīkojuma modernizēšana Jūrmalas profesionālajā vidusskolā”
3.tabula
Nr.
p.k.
1.
1.1.

Finanšu līdzekļi
Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
Dotācijas no vispārējiem

2010. gadā
(faktiskā izpilde Ls)
20 000

2011. gadā
Apstiprināts Faktiskā izpilde
likumā (Ls)
(Ls)
657 918
657 918

20 000

657 918

657 918

20 000
0

657 918
19 273

635 093
11 398

0

19 273

11 398

20 000

638 645

623 694

ieņēmumiem
Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas izdevumi
(kopā)
2.1.2. Kārtējie uzturēšanas
izdevumi
2.2.
Kapitālie izdevumi
2.
2.1.

Projekta realizācijai bija paredzēti Ls 657 918. Ieņēmumu faktiskā izpilde 2011. gadā ir
Ls 657 918 apjomā jeb 100% pret plānoto. Faktiski pret pieejamiem līdzekļiem finansējums
izlietots Ls 635 093 jeb 96,5%.
2.2.4. Programmas „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu
īstenošana” apakšprogrammas 63.06.00 projektā „Sākotnējās profesionālās izglītības
pievilcības veicināšana”
4.tabula
Nr.
p.k.

Finanšu līdzekļi

2010. gadā
(faktiskā izpilde Ls)

2011. gadā
Apstiprināts Faktiskā izpilde
likumā (Ls)
(Ls)
29 237
24 030

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

47 126

1.3.

Transferts no citas
ministrijas

47 126

29 237

24 030

33 837
33 837

29 237
29 237

24 030
24 030

29 961

24 300

19 093

3 876

4 937

4 937

Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas izdevumi
(kopā)
2.1.1. Subsīdijas, dotācijas un
2.
2.1.

sociālie pabalsti
2.1.2. Kārtējie uzturēšanas
izdevumi

Projekta realizācijai bija plānoti līdzekļi Ls 29 237, ieņēmumu faktiskā izpilde 2011.
gadā ir Ls 24 030 apjomā jeb 82,2% pret plānoto. Izmaksas ietekmēja izglītojamo skaits un
sekmju līmenis.
2.2.5. Programmas „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu
īstenošana” apakšprogrammas 63.06.00 projektā „Sākotnējās profesionālās izglītības
programmas īstenošanas kvalitātes uzlabošana Jūrmalas profesionālā vidusskolā”
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5.tabula
Nr.
p.k.

Finanšu līdzekļi

2010. gadā
(faktiskā izpilde Ls)

2011. gadā
Apstiprināts Faktiskā izpilde
likumā (Ls)
(Ls)
89 502
89 502

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

118 098

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

118 098

89 502

89 502

118 098
118 098

89 502
89 502

89 502
89 502

118 098

89 502

89 502

2.
2.1.

Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas izdevumi
(kopā)
2.1.2. Kārtējie uzturēšanas
izdevumi

Projektā plānoti līdzekļi Ls 89 502, faktiskā izpilde - Ls 89 502 jeb 100%.
2.2.6. Programmas „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu
īstenošana” apakšprogrammas 63.06.00 projektā „Rehabilitācijas pakalpojumu
kvalitātes paaugstināšana Sociālās integrācijas valsts aģentūrā”
6.tabula
Nr.
p.k.
1.

1.1.

Finanšu līdzekļi

2010. gadā
(faktiskā izpilde Ls)

2011. gadā
Apstiprināts Faktiskā izpilde
likumā (Ls)
(Ls)
14 677
14 677

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

14 706

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

14 706

14 677

14 677

14 706
14 706

14 677
14 677

14 676
14 676

14 706

14 677

14 676

Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas izdevumi
(kopā)
2.1.2. Kārtējie uzturēšanas
izdevumi
Projekta īstenošanai plānoti līdzekļi
2.
2.1.

Ls 14 677, ieņēmumu faktiskā izpilde 2011. gadā ir

Ls 14 677 apjomā jeb 100% pret plānoto. Faktiski pret pieejamiem līdzekļiem finansējums
izlietots par Ls 14 676 jeb 100%.
2.2.7. Programmas „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu
īstenošana” apakšprogrammas 63.06.00 projektā „Dienas nodarbinātības centrs specializētā darbnīca”
7.tabula
Nr.
p.k.

Finanšu līdzekļi

2010. gadā
(faktiskā izpilde Ls)

2011. gadā
Apstiprināts Faktiskā izpilde
likumā (Ls)
(Ls)
40 615
40 615

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

0

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

0

40 615

40 615

2.
2.1.

Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas izdevumi
(kopā)

0
0

40 615
39 765

40 615
39 765
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2.1.2. Kārtējie uzturēšanas
izdevumi
2.2.
Kapitālie izdevumi

0

39 765

39 765

0

850

850

Projekta īstenošanai plānoti līdzekļi Ls 40 615, faktiskā izpilde - Ls 40 615 jeb 100%.
2.2.8. Programmas „Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu
īstenošana” apakšprogrammas 63.06.00 projektā „Profesionālās izglītības atbalsta
sistēmas izveide sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem”
8.tabula
Nr.
p.k.

Finanšu līdzekļi

2010. gadā
(faktiskā izpilde Ls)

2011. gadā
Apstiprināts Faktiskā izpilde
likumā (Ls)
(Ls)
209 585
209 585

1.

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)

0

1.1.

Dotācijas no vispārējiem
ieņēmumiem

0

209 585

209 585

0
0

209 585
209 585

209 585
209 585

0

209 585

209 585

Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas izdevumi
(kopā)
2.1.2. Kārtējie uzturēšanas
izdevumi
2.
2.1.

Projekta īstenošanai plānoti līdzekļi Ls 209 585, faktiskā izpilde - Ls 209 585 jeb
100%.
2.2.9. Programmas 70.06.00 Citu Eiropas Savienības politikas instrumentu
projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2007.-2013.) programmā
„Vispārēju nodarbinātības jautājumu vadība”, projektā „Mācību partnerība
CHANCE”
9.tabula
Nr.
p.k.

Finanšu līdzekļi

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
1.3.
Transferts no citas
ministrijas
2.
Izdevumi (kopā)
2.1.
Uzturēšanas izdevumi
(kopā)
2.1.1. Subsīdijas, dotācijas un
1.

2010. gadā
(faktiskā izpilde Ls)
2 174

2011. gadā
Apstiprināts Faktiskā izpilde
likumā (Ls)
(Ls)
2 446
2 446

2 174

2 446

2 446

2 174
2 174

2 446
2 446

2 446
2 446

2 174

0

0

0

2 446

2 446

sociālie pabalsti
2.1.2. Kārtējie uzturēšanas
izdevumi

Projekta īstenošanai plānoti līdzekļi Ls 2 446, faktiskā izpilde – Ls 2 446 jeb 100%.
2.2.10. Programmas 70.06.00 Citu Eiropas Savienības politikas instrumentu
projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2007.-2013.) programmas
„Vispārēju nodarbinātības jautājumu vadība”, projektā „Cilvēku ar invaliditāti
profesionālās kvalifikācijas pilnveide un nodarbinātības veicināšana”
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10.tabula
Nr.
p.k.

Finanšu līdzekļi

2010. gadā
(faktiskā izpilde Ls)

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
Transferts no citas
ministrijas
Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas izdevumi
(kopā)

1.
1.3.
2.
2.1.

16 103

2011. gadā
Apstiprināts Faktiskā izpilde
likumā (Ls)
(Ls)
4 026
4 026

16 103

4 026

4 026

16 103
16 103

4 026
4 026

4 026
4 026

16 103
4 026
4 026
2.1.2. Kārtējie uzturēšanas
izdevumi
Projekta īstenošanai plānoti līdzekļi Ls 4 026, faktiskā izpilde - Ls 4 026 jeb 100%.

2.2.11. Programmas 70.06.00 Citu Eiropas Savienības politikas instrumentu
projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē (2007.-2013.) programmas
„Vispārēju nodarbinātības jautājumu vadība” projektā „Cilvēku ar invaliditāti
mobilitātes veicināšana”
11.tabula
Nr.
p.k.
1.
1.3.
2.
2.1.

Finanšu līdzekļi

2010. gadā
(faktiskā izpilde Ls)

Finanšu resursi izdevumu
segšanai (kopā)
Transferts no citas
ministrijas
Izdevumi (kopā)
Uzturēšanas izdevumi
(kopā)

0

2011. gadā
Apstiprināts Faktiskā izpilde
likumā (Ls)
(Ls)
4 068
4 068

0

4 068

4 068

0
0

4 068
4 068

4 068
4 068

0
4 068
4 068
2.1.2. Kārtējie uzturēšanas
izdevumi
Projekta īstenošanai plānoti līdzekļi Ls 4 068, faktiskā izpilde - Ls 4 068 jeb 100%.

2.3. Publiskie pakalpojumi
Aģentūrai, atbilstoši Publisko aģentūru likuma 6.pantam un MK noteikumos
apstiprinātajām publisko pakalpojumu cenām, ir tiesības sniegt šādus maksas pakalpojumus:
profesionālo tālākizglītību;
profesionālo izglītību Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā;
sociālo rehabilitāciju;
automašīnu pārbūvi un pielāgošanu;
viesu izmitināšanu;
telpu nomu;

2011.gada publiskais pārskats

11
pārējos pakalpojumus, kas veicina invalīdu un personu ar funkcionālajiem
traucējumiem sociālo integrāciju, t.sk. Dienas centra pakalpojumus personām ar garīga
rakstura traucējumiem.
2011. gadā maksas pakalpojumu plāns bija Ls 783 400, izpilde Ls 707 301. Maksas
pakalpojumu plāna izpilde ir 90,3%. Izpildi ietekmēja iedzīvotāju pirktspējas samazināšanās.
Lielākā daļa no kopējā sniegto maksas pakalpojumu apjoma – Ls 299 430 (42,3%) ir
ieņēmumi par sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem un Ls 120 957 (17,1%), ieņēmumi par
mācību maksu Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā, kā arī bezdarbnieku – invalīdu
profesionālo tālākizglītību saskaņā ar savstarpēji noslēgtiem līgumiem ar Nodarbinātības
valsts aģentūru (turpmāk – NVA) par profesionālās pilnveides un tālākizglītības kursiem
bezdarbniekiem. Ieņēmumi Ls 111 836 (15,8%) gūti realizējot sociālās rehabilitācijas
programmas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem smagi vājdzirdīgajiem/nedzirdīgajiem
Latvijas Nedzirdīgo savienības (turpmāk - LNS) projektā „Klusuma pasaule”. Dienas centra
maksas pakalpojumu ieņēmumi ir Ls 69 180 (9,8%).

3. Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi
3.1. Profesionālās piemērotības noteikšana
2011. gadā profesionālā piemērotība noteikta 400 personām, no tām 181 sievietes un
219 vīrieši. Profesionālās piemērotības noteikšanas kursu Jūrmalā izgāja 245 personas,
atbalsta punktos profesionālā piemērotība noteikta 155 personām.
Profesionālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai Aģentūrā rekomendētas 370
personas. Izglītības programmu apgūšana Jūrmalas profesionālajā vidusskolā rekomendēta
288 personām. Studijām Koledžā rekomendētas 82 personas.
Atbalsta punktos no 155 pretendentiem 48 personas tika rekomendētas tālākai
profesionālās piemērotības noteikšanai Jūrmalā.
Profesionālās piemērotības noteikšanas kursu izgāja 19 personas ar 1. invaliditātes
grupu (5%), 156 personas ar 2. invaliditātes grupu (39%), 211 personas ar 3. invaliditātes
grupu (53%) un 14 personas bērni invalīdi (3%) (skat. 1. att.).
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1. attēls
Pretendentu sadalījums pa invaliditātes grupām

14 19
1. grupa
156
211

2. grupa
3. grupa
bērns invalīds

No rekomendētajiem pretendentiem mācībām Jūrmalas profesionālās vidusskolas
izglītības programmās rekomendētas - 13 personas ir ar 1. invaliditātes grupu, 108 personas ar
2. invaliditātes grupu, 153 personas ar 3. invaliditātes grupu un 14 personas bērni invalīdi
(skat. 2. att.).
2. attēls
Jūrmalas profesionālajā vidusskolā rekomendēto
pretendentu sadalījums pa invaliditātes grupām
14 13
108

1. grupa
2. grupa

153

3. grupa
bērns invalīds

Jūrmalas profesionālajā vidusskolā rekomendēti - 131 sieviete un 157 vīrieši. Studijām
Koledžā rekomendēti -

41 sieviete un 41 vīrietis. Pretendenti, kuri netika rekomendēti

nevienā no izglītības programmām - 13 sievietes un 14 vīrieši (skat. 3. att.).
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3. attēls

Profesionālās piemērotības noteikšanas kursu izgājušo pretendentu sadalījumā pa
vecuma grupām redzams, ka lielākais skaits pretendentu ir vecuma grupā no 45-54 gadiem un
vecuma grupā no 19-24 gadiem (skat. 4. att.).
4. attēls

Atbalsta punktos un Profesionālās piemērotības nodaļā Jūrmalā tika nodrošināta
invalīdu informēšana un konsultēšana par Aģentūras piedāvātajiem pakalpojumiem
profesionālās un sociālās rehabilitācijas jomā, veikta profesionālās piemērotības noteikšana.
2011. gadā no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk VDEĀVK) saņemti dati par 1852 personām. Atbalsta punktos veikta 1200 personu darbspējas
vecumā ar invaliditāti informēšana un konsultēšana par Aģentūras pakalpojumiem,
potenciālajām darba vietām un sociālpsiholoģisko atbalstu valsts reģionos.
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Atbalsta punktos sniegtas 983 individuālās konsultācijas, 60 informatīvo grupu
konsultācijas

par pārkvalificēšanos un tālākizglītības iespējām cilvēkiem ar invaliditāti

profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas iespējām, situāciju reģionālajā darba
tirgū u.c. jautājumiem. Sadarbībā ar darba devējiem apzināta 44 potenciālā darba vieta, darbā
vai praksē iekārtoti 79 invalīdi. Atbalsta punktos realizēta apmācība tālākizglītības un
profesionālās pilnveides programmās ”Datoru lietošana”, nodrošinot iespēju iegūt
informācijas ievadīšanas operatora kvalifikāciju.

3.2. Izglītība
3.2.1. Jūrmalas profesionālā vidusskola
2011.

gadā

Jūrmalas

profesionālajā

vidusskolā

profesionālās

rehabilitācijas

pakalpojumu saņēma 357 audzēkņi, t.sk. arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības
programmu grupās mācījās 225 audzēkņi, tālākizglītības un profesionālās pilnveides
programmās – 132 personas. Klātienē mācījās 61% audzēkņu, izglītību tālmācībā apguva
39%. Jūrmalas profesionālo vidusskolu absolvēja 60 audzēkņi.
Pārskata gadā Jūrmalas profesionālā vidusskola pēc profesionālās piemērotības
noteikšanas ieteikumiem un darba tirgus pieprasījuma īstenoja 11 izglītības programmas.
Kopumā tika piedāvātas 36 profesionālās izglītības programmas, t.sk. 3 pamatizglītības, 5
arodizglītības, 8 profesionālās vidējās izglītības, 16 tālākizglītības un 4 profesionālās
pilnveides programmas:
Izglītības programmas
Pamatizglītības
programmas:
Mājturība
Ēdināšanas pakalpojumi
Ēdināšanas serviss
Arodizglītības programmas:
Ēdināšanas pakalpojumi
Sekretariāta un biroja darbs
Elektrotehnika un elektronika
Grāmatvedība
Viesnīcu pakalpojumi
Profesionālās
vidējās
izglītības programmas:
Datorsistēmas
Komerczinības
Grāmatvedība
Elektronika un automātika
Komerczinības
Komerczinības

Kvalifikācija
1.kvalifikācijas līmenis

Mācību ilgums

Mājkalpotājs
Pavāra palīgs
Konditora palīgs
2.kvalifikācijas līmenis
Pavārs
Lietvedis
Elektrotehnikas montētājs
Uzskaitvedis
Istabenis
3.kvalifikācijas līmenis

1 gads
1 gads
1 gadi
3 gadi
3 gadi
2 gadi
2 gadi
2 gadi

Datorsistēmu tehniķis
4 gadi
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
4 gadi
Grāmatvedis
4 gadi
Programmējamās
automātikas
mehāniķis
4 gadi
Rūpniecības komercdarbinieks
2 gadi – tālmācība
Viesnīcu pakalpojumu
2 gadi – tālmācība
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komercdarbinieks
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks 2 gadi – tālmācība
Grāmatvedis
2 gadi – tālmācība

Komerczinības
Grāmatvedība
Tālākizglītības programmas:
Komerczinības
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks
(3.kvalif. līmenis)
Datorsistēmas
Datorsistēmu
tehniķis
(3.kvalif.
līmenis)
Grāmatvedība
Grāmatvedis (3.kvalif. līmenis)
Sekretariāta un biroja darbs
Sekretārs (3.kvalif.līmenis)
Restorānu pakalpojumi
Bārmenis (3.kvalif. līmenis)
Vairumtirdzniecība un
Noliktavas pārzinis (3.kvalif. līmenis)
mazumtirdzniecība
Sekretariāta un biroja darbs
Lietvedis (2.kvalifikācijas līmenis)
Restorānu pakalpojumi
Viesmīlis (2.kvalif. līmenis)
Ēdināšanas pakalpojumi
Pavārs (2.kvalif. līmenis)
Ēdināšanas pakalpojumi
Konditors (2.kvalif. līmenis)
Vairumtirdzniecība un
Veikala kasieris (2.kvalif. līmenis)
mazumtirdzniecība
Grāmatvedība
Uzskaitvedis (2.kvalif. līmenis)
Viesnīcu pakalpojumi
Istabenis (2.kvalif. līmenis)
Datoru lietošana
Informācijas ievadīšanas operators
(2.kvalif. līmenis)
Ēdināšanas pakalpojumi
Pavāra palīgs (1.kvalif. līmenis)
Ēdināšanas pakalpojumi
Konditora palīgs (1.kvalif. līmenis)
Profesionālās pilnveides programmas
Komerczinības
Komercdarbības pamati
Datoru lietošana
Datorzinības personām ar īpašām
vajadzībām
Sekretariāta un biroja darbs
Sekretariāta un biroja darbinieku
kompetences pilnveide
Ēdināšanas pakalpojumi
Ēdināšanas uzņēmumu darbinieku
kompetences paaugstināšana

960 st.
960 st.
960 st.
960 st.
960 st.
960 st.
640 st.
640 st.
640 st.
640 st.
640 st.
640 st.
640 st.
480 st.
480 st.
480 st.
320 st.
190 st.
160 st.
160 st.

Lai pilnveidotu vidi, 2011. gadā tika veikta ēkas renovācija Slokas ielā 68 (ēkas
siltināšana, logu, grīdas seguma un ventilācijas sistēmas nomaiņa, 6 sanitāro mezglu
renovācija) un mācību virtuves un ēdnīcas paplašināšana un pielāgošana personām ar
funkcionāliem traucējumiem. Iegādātas iekārtas un inventārs mācību procesa nodrošināšanai.
Izglītības programmu kvalitātes paaugstināšanai izstrādāti mācību metodiskie līdzekļi
profesionālās izglītības programmu „Datorzinības” un „Grāmatvedība” 31 profesionālajā
mācību priekšmetā. Veikta tālmācības izglītības programmas ”Komerczinības, kvalifikācija
”Rūpniecības komercdarbinieks” sadalīšana moduļos un pielāgošana tālmācības procesa
vajadzībām. Atjaunināta, pilnveidota un uzturēta mācību vide „Moodle”, izveidots portāls
jpv.siva.gov.lv elektronisko apmācības rīku pieejai audzēkņiem un pedagogiem.
Lai pilnveidotu un uzlabotu sniegtā profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitāti,
regulāri tiek anketēti audzēkņi. Pakalpojumu saņēmēju viedoklis tiek noskaidrots, veicot
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aptaujas un apkopojot rezultātus divas reizes gadā. Ar saņemtajiem profesionālās
rehabilitācijas pakalpojumiem apmierināti 94 % aptaujāto Jūrmalas profesionālās vidusskolas
audzēkņu. Klientu visbiežāk izteiktie priekšlikumi ir saistīti ar ieteikumiem sadzīves apstākļu
uzlabošanai.

3.2.2. Koledža
Pārskata gadā Koledžā profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu izmantoja

312

studenti. 33% studentu mācījās pilna laika klātienē, 67% studentu apguva izglītību tālmācībā.
Koledžu absolvēja 42 studenti.
Pārskata gadā Koledžā pēc profesionālās piemērotības noteikšanas ieteikumiem un darba
tirgus pieprasījuma īstenoja 7 pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmas:
Izglītības programma
Grāmatvedība un nodokļi

Kvalifikācija
Grāmatvedis

Mārketings un
tirdzniecība

Mārketinga un
tirdzniecības
speciālists
Personāla speciālists

Cilvēku resursu vadība
Lietišķo sistēmu
programmatūra
Informācijas tehnoloģijas

Surdotulks
Viesnīcu servisa vadība

Programmētājs

Studiju ilgums
2,5 gadi pilna laika klātienes studijas
3 gadi nepilna laika neklātienes
studijas
2,5 gadi pilna laika klātienes studijas
3 gadi nepilna laika neklātienes
studijas
2,5 gadi pilna laika klātienes studijas
3 gadi nepilna laika neklātienes
studijas
3 gadi pilna laika klātienes studijas

Datorsistēmu un
datortīklu
administrators
Surdotulks
Viesnīcu
pakalpojumu
organizators

3 gadi pilna laika klātienes studijas
3,5 gadi pilna laika neklātienes
studijas
2 gadi pilna laika klātienes studijas
2 gadi pilna laika klātienes studijas
2,5 gadi nepilna laika neklātienes
studijas

2011. gadā tika sagatavoti Koledžas studiju programmu ikgadējie pašnovērtējuma
ziņojumi Koledžas studiju programmām: „Mārketings un nodokļi”, „Cilvēku resursu vadība”,
„Grāmatvedība un nodokļi”, „Lietišķo sistēmu programmatūra”, „Informācijas tehnoloģijas”,
”Surdotulks” un „Viesnīcu servisa vadība”, kā arī uzsākta ziņojumu sagatavošana
starptautiskajai studiju programmu novērtēšanai.
Koledžā organizēta ikgadējā pasniedzēju un studentu zinātniski pētnieciskā konference
„Izglītība un darbs: problēmas un risinājumi”.
Izglītības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un pieejamības nodrošināšanai veikta 4
izglītības programmu „Mārketings un nodokļi”, „Cilvēku resursu vadība”, „Grāmatvedība un
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nodokļi” un „Viesnīcu servisa vadība” sadalīšana moduļos un pielāgošana tālmācības procesa
vajadzībām.

Izveidots portāls koledza.siva.gov.lv elektronisko apmācības rīku pieejai

audzēkņiem un pedagogiem. Modernizēta videokonferenču sistēma, veikti uzlabojumi
sistēmas darbībā, novadīti apmācību semināri studentiem un pasniedzējiem videokonferenču
lietošanā.
Lai pilnveidotu un uzlabotu sniegtā profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma kvalitāti,
divas reizes gadā tiek anketēti studenti. Ar saņemtajiem profesionālās rehabilitācijas
pakalpojumiem apmierināti 93% Koledžas studentu. Klientu visbiežāk izteiktie priekšlikumi
ir saistīti ar ieteikumiem dienesta viesnīcas sadzīves apstākļu un interneta pieejas uzlabošanai.

3.3. Karjeras veidošana
2011. gadā Aģentūra veikusi nozīmīgu darbu Jūrmalas profesionālās vidusskolas
audzēkņu un Koledžas studentu sagatavošanā darba tirgum un sociālpsiholoģiskā atbalsta
nodrošināšanā.
Izglītojamiem sniegtas psihologa, ergoterapeita, arodārsta konsultācijas un sociālo
darbinieku un karjeras konsultantu atbalsts. Veikta individuālo karjeras plānu sastādīšana
Jūrmalas profesionālās vidusskolas 2 audzēkņu grupām un 3 Koledžas studentu grupām.
Psihologs darbā ar izglītojamajiem vadījis sociālpsiholoģiskos un komandas veidošanas
treniņus, strādājis ar izglītojamajiem atbalsta grupās. Izglītojamie piedalījušies Nacionālajā
izstādē darbam un karjeras iespējām „Darbs EXPO 2011”.
Lai audzēkņi un studenti labāk iepazītu darba vidi, organizētas mācību ekskursijas uz
Latvijas uzņēmumiem un piedalīšanās uzņēmumu atvērtajās durvju dienās. Aģentūras sociālie
sadarbības partneri ir SIA „MAXIMA Latvija”, A/S „Fēnikss”, Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmija, SIA „Latvijas tirgotāju kooperācija „Aibe”, biedrības
„Hostelling Latvia” „Riga Beach hostel”, SIA „Hotel Jurmala SPA”, Pašvaldību aģentūra
„Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”, SIA „Tava grāmatvedība”.
Pārskata periodā kvalifikācijas prakses īstenojuši 76 Jūrmalas profesionālās vidusskolas
dienas nodaļas un tālmācības audzēkņi. 6 audzēkņi - 3 topošie datorsistēmu tehniķi un 3
elektrotehnikas montētāji īstenoja kvalifikācijas praksi Eiropas Savienības (turpmāk – ES)
Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes

projekta

ietvaros Lietuvas rehabilitācijas un profesionālās apmācības centrā Radvilišķos un saņēma
EUROPASS mobilitātes apliecinājumus.
50 Koledžas studentiem notikušas mācību prakses, bet 55 - kvalifikācijas prakses.
Karjeras veidošanas nodaļa nodrošinājusi prakses un praktisko darbu vietas 54 Jūrmalas
profesionālās vidusskolas audzēkņiem un 60 Koledžas studentiem. Pēc praksēm veikta gan
darba devēju, gan arī praktikantu atsauksmju analīze. Darba devēji pozitīvi raksturo
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praktikantu darbu. Pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas absolventiem nodrošināts
atbalsts, lai veicinātu iekļaušanos darba tirgū.
Audzēkņiem un studentiem nodrošinātas iespējas saturīgi pavadīt brīvo laiku, dziedot
vokālajā ansamblī „Spārni”; piedaloties sporta aktivitātes - ratiņbasketbols, basketbols,
volejbols, badmintons, trenažieru zāles, baseins; piedaloties kultūras un interešu pasākumos kino vakaros, koncertos, dzejas un deju vakaros, sarunās par veselīgu uzturu un radošajās
darbnīcās.

3.4. Auto vadības apmācība un auto pārbūve
Aģentūra 2011. gadā nodrošināja B kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apmācību 63
personām ar invaliditāti.
Par personas tiesībām vadīt pielāgotu transporta līdzekli tika izsniegts 21 atzinums
medicīniskajām komisijām atbilstoši 05.02.2008. MK noteikumiem Nr.57 „Noteikumi par
veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt
transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par veselības pirmstermiņa pārbaudes
izdevumu segšanas kārtību”.
Atbilstoši personu ar invaliditāti funkcionālo traucējumu veidam tika veikta 33
transportlīdzekļu pārbūve.

4. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi
2011. gadā Aģentūra veica valsts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas
koordināciju un uzkaiti, kā arī sniedza sociālās rehabilitācijas pakalpojumus atbilstoši
31.03.2009. MK noteikumiem Nr. 279 „Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās
rehabilitācijas sniedzējiem”.
Pārskata periodā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus valsts pasūtījuma ietvaros
saņēma 1950 personas: 1234 personas ar funkcionāliem traucējumiem, 460 politiski
represētās personas, 255 Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki
un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, 1 persona ar
prognozējamo invaliditāte. 21 dienas rehabilitācijas kursu saņēmuši 1771 klienti, 14 dienu
kursu - 179 klienti. Lielākais sociālās rehabilitācijas saņēmēju īpatsvars 2011. gadā bija
personas ar funkcionāliem traucējumiem (skat. 5. att.).
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5. attēls

2011. gadā sniegti 606 sociālās rehabilitācijas pakalpojumi profesionālās rehabilitācijas
pakalpojuma saņēmējiem – Jūrmalas profesionālās vidusskolas audzēkņiem un Koledžas
studentiem saskaņā ar individuālajiem rehabilitācijas plāniem.
2011. gadā par maksu rehabilitācijas pakalpojumus saņēma 709 klienti.
Uzsākot sociālās rehabilitācijas kursu, Aģentūras speciālisti novērtē personas
funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi, un multidisciplinārās komandas dalībnieki veido
individuālo pakalpojumu plānu, kuru īstenojot, tiek sasniegts sociālās rehabilitācijas mērķis –
atjaunot, stabilizēt vai uzlabot personas sociālo funkcionēšanu.
Klienti sociālās rehabilitācijas kursa laikā saņem speciālistu konsultācijas, ergoterapiju,
fizioterapiju, ūdensdziedniecības procedūras, masāžu, fizikālās medicīnas procedūras,
ēdināšanu atbilstoši dietoloģijas prasībām, piedalās nodarbībās, lekcijās un pasākumos brīvajā
laikā, klientiem tiek nodrošināta medicīniskā personāla diennakts uzraudzība. Sociālās
rehabilitācijas kursa beigās atkārtoti tiek vērtēta personas funkcionālo traucējumu smaguma
pakāpe.
Brīvajā laikā Aģentūrā klientiem tiek organizēti kultūras un izglītojošie pasākumi.
2011. gadā tika veikta NBS karavīru pēcmisijas rehabilitācija 288 personām.
Sociālā rehabilitācija tika sniegta 56 personām ar dzirdes traucējumiem un 30 personām
ar dzirdes traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem ESF projekta ”Klusuma pasaule”
ietvaros, kuru koordinē LNS.
Sociālās rehabilitācijas klientu viedokļa noskaidrošanai tiek veikta klientu anketēšana,
kuras rezultātā 2011. gadā 99% aptaujāto klientu ir apmierināti ar saņemto pakalpojumu.
Klientu visbiežāk izteiktie priekšlikumi ir saistīti ar ieteikumiem rast iespēju iekļaut
pakalpojumu klāstā paaugstināta servisa pakalpojumus.
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5. Dienas centrs
2011. gadā tika nodrošināts Dienas centra sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes
pakalpojums 48 Jūrmalas iedzīvotājiem ar garīga rakstura traucējumiem. Vidēji dienā Dienas
centra sociālais pakalpojums nodrošināts 35 Dienas centra klientiem. Ikdienā Dienas centrs
piedāvā klientiem saņemt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, attīstīt
sociālās prasmes, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Dienas centrā klientu
piederīgajiem ir iespēja saņemt sociālā darba speciālistu – sociālā pedagoga, sociālā
aprūpētāja un sociālā darba organizatora konsultācijas par klienta izaugsmes novērtējumu un
veselības izmaiņām. Radošo nodarbību un darbnīcu ietvaros nodrošināta iespēja attīstīt datora
apguves, zīmēšanas, mūzikas, rokdarbu, šūšanas, kartiņu un nozīmīšu izgatavošanas, audumu
apdrukāšana prasmes. 2011. gadā organizēti 13 pasākumi Dienas centrā, 21 sociālās
iekļaušanas pasākums ārpus Dienas centra (kultūras un atpūtas pasākumu apmeklējumi,
ekskursijas), 36 tematiski izglītojošas pārrunas, kā arī nodrošināta klientu dalība talkās,
izstādēs.
2011. gadā uzsākta ESF projekta „Dienas nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca”
īstenošana, kuras ietvaros 24 projekta dalībniekiem (Jūrmalas iedzīvotāji) sniegts specializētās
darbnīcas sociālās rehabilitācijas pakalpojums. No 24 projekta dalībniekiem:
20 dalībnieki – personas ar funkcionāliem traucējumiem,
4 dalībnieki – personas ar nepietiekamām, zemām vai darba tirgum neatbilstošām
zināšanām un prasmēm.
Projekta dalībnieki darbnīcu vadītāju vadībā apgūst vispārējas zināšanas un praktiskas
darba prasmes šūšanas un sietspiedes (apdrukas uz tekstila un papīra) darbos. Sociālā
pedagoga vadībā apgūst sociālās apmācības programmu „Dzīves prasmes”. Projekta
dalībniekiem tiek nodrošināts psihologa atbalsts, individuālās konsultācijas un iespēja
piedalīties grupu nodarbībās ar mērķi attīstīt motivāciju un pašizaugsmes spējas.

6. Kontroles nodrošināšana darbības efektivitātes uzlabošanai
Lai nodrošinātu Aģentūrā sniegto pakalpojumu kvalitāti un iekšējo kontroli, Aģentūras
kvalitātes vadības sistēmas (turpmāk - KVS) ietvaros izstrādāts un ieviests process „Iekšējās
kontroles sistēmas vadība”.
2011. gadā nodrošināta KVS uzraudzība, procesu darbības kontrole un pilnveidošana.
Veikti 23 kvalitātes auditi, papildināta KVS rokasgrāmata, pilnveidojot procesu aprakstus,
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nodrošinātas korektīvās darbības KVS uzlabošanai un sniegto pakalpojumu kvalitātes
pilnveidošanai.
Pārskata periodā notikušas dažādu ārējo uzraudzības institūciju 32 pārbaudes, revīzijas
un auditi (turpmāk – pārbaudes) par Aģentūras darbības un projektu īstenošanas likumību.
Lielākoties pārbaužu rezultātā saņemti atzinumi, ka: trūkumi nav konstatēti; Aģentūras
darbība atbilst noteiktajām prasībām; nodrošināta darbības iekšējā kontrole.
Pārbaudēs sniegtie ieteikumi ir izpildīti.

7. Personāls
Aģentūrā 2011. gadā bija 271 amatu vienība. Vidējais strādājošo skaits – 325
darbinieki.
Kopējais darbinieku skaits 2011. gada sākumā bija 308 darbinieki, t.sk. 7 darbinieki, kas
strādāja ESF projektos un 12 ārštata darbinieki. Savukārt gada beigās kopējais darbinieku
skaits bija 319 darbinieki, t.sk. 33 darbinieki, kas strādāja ESF projektos un 8 ārštata
darbinieki.
2011. gadā no nodarbināto kopējā skaita 73% bija sievietes un 27% vīrieši.
Pamatfunkciju veikšanai nodarbināti 169 strādājošie jeb 62% no Aģentūras amata vienībām.
Aģentūras darbinieku izglītības līmeni raksturo šādi rādītāji: augstākā izglītība ir 30%
darbinieku, vidējā profesionālā izglītība - 24%, maģistra grāds - 23%, vidējā izglītība - 9%,
1.līmeņa augstākā izglītība - 8%, pamatizglītība - 6% Aģentūras darbinieku.
Aģentūras darbinieki 2011. gadā ir paaugstinājuši savu kvalifikāciju, apmeklējot 219
mācību seminārus un kursus.

8. Komunikācija ar sabiedrību
Lai nodrošinātu sabiedrības informētību par Aģentūras pārziņā esošajām jomām,
2011. gadā sagatavota un izsūtīta informācija par Aģentūras pakalpojumiem sadarbības
partneriem, izglītības iestādēm, Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēm, bibliotēkām,
pašvaldībām, sociālajiem dienestiem.
Sagatavota informācija publikācijām par Aģentūras pakalpojumiem vai veidotas
publikācijas, kurās konsultanti vai eksperti ir Aģentūras speciālisti šādiem izdevumiem:
„Neatkarīgā Rīta Avīze”, „Latvijas Avīze”, „Jūrmalas Nedēļas Ziņas”, „Mans Mazais”, „Sava
Avīze”, „Izstāde”, „Izglītības Ceļvedis”, „Mājas Dakteris”, „Medicine”, „ Zemgales Ziņas”,
„Tukuma ziņotājs” u.c.
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Latvijas Televīzijā pārraidīti raidījumi: „Labrīt, Latvija!”, kurā demonstrēts sižets par
Aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem; ”Zebra”, kurā iepazīstināti potenciālie klienti ar auto
apmācības un auto pārbūves iespējām Aģentūrā; „Šeit un tagad” (trīs raidījumu cikls) - saruna
ar direktores vietnieci I. Erdmani par profesionālo rehabilitāciju.
Radio pārraides: Latvijas Radio 1 raidījumā „Kā labāk dzīvot” intervija ar Aģentūras
direktori R. Simsoni; Radio ”Star FM” rubrikā „Sociālajās ziņas” kopā ar LM sniegta
informācija par iespējām saņemt stipendiju, apgūt jaunas prasmes un pilnveidot profesionālās
iemaņas ESF projektu ietvaros.
Aprīlī organizēta Atvērto durvju diena Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā,
maijā nodrošināta dalība Jūrmalas domes organizētajā izglītības iestāžu izstādē, oktobrī un
novembrī - atvērto durvju dienas rehabilitācijas pakalpojumu telpās.
Organizēta ES Gruntvig partnerības projekta Chance pārstāvju (Anglija, Spānija,
Grieķija, Ungārija, Francija) uzņemšanas vizīte Aģentūrā, kā arī Azerbaidžānas un Tadžikijas
rehabilitācijas un izglītības speciālistu, Lietuvas sociālo darbinieku, Zviedrijas, Somijas,
Igaunijas, Šveices žurnālistu, Lielbritānijas vēstniecības atašeja, Somijas, Krievijas un
Izraēlas tūroperatoru, VDEĀVK Lietuvas sadarbības partneru vizītes Aģentūrā.
Oktobrī un novembrī organizēti semināri par Aģentūras pakalpojumiem pašvaldību
sociālo dienestu darbiniekiem.
Modernizētas Aģentūras mājas lapas www.siva.gov.lv un www.hotelsiva.lv: aktualizēta
esošā informācija, izveidotas jaunas sadaļas un rīki, foto galerijas, nodrošināta
pamatinformācijas pieejamība svešvalodās - angļu, vācu un krievu valodās. Izveidota
Aģentūras lapa portālā www.draugiem.lv .
Izstrādāti informatīvie bukleti ”Rehabilitācijas pakalpojumi Sociālās integrācijas valsts
aģentūrā”, ”Sports. Atpūta. Veselība”, ”Jūrmalas profesionālā vidusskola” un ”Profesionālās
piemērotības noteikšana”.
Aģentūra turpinājusi sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām – informācijas apmaiņa,
dalība semināros, konferencēs, projektos, u.c. dažādos pasākumos.

9. Svarīgākie pasākumi 2012. gadā
2012. gadā Aģentūra turpinās sniegt pilnvērtīgus sociālās un profesionālās rehabilitācijas
pakalpojumus klientiem, nodrošinot ekonomisku piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu,
nepieļaujot pakalpojumu kvalitātes samazināšanos.

9.1. Darbības efektivitātes uzlabošanai un pakalpojumu attīstībai
plānots:
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pilnveidot valsts finansētu sociālo pakalpojumu koordinēšanu;
nodrošināt profesionālās rehabilitācijas datu bāzes pieejamību pašvaldību sociālajiem
dienestiem un ģimenes ārstiem;
paplašināt elektroniskā paraksta izmantošanas iespējas;
ieviest starptautisko ekspertu ieteikumus Koledžas studiju programmās;
izstrādāt un ieviest personām ar zemu izglītības prasmju līmeni 3 jaunas izglītības
programmas;

9.2. Paredzēts īstenot sekojošus projektus infrastruktūras uzlabošanai:
KPFI projekts – samazināt siltumenerģijas un apgaismojuma enerģijas patēriņu
dienesta viesnīcas 6 ēkās Dubultu pr. 59;
KPFI projekts – uzstādīt saules kolektorus un siltumsūkņus karstā ūdens
sagatavošanai un apkurei Dubultu Pr. 71;
ERAF projekts – rekonstruēt ēku Slokas 61, izveidojot tajā: praktisko darbu telpas
elektronikas izglītības programmām; viesnīcu pakalpojumu programmā – veļas mazgātuvi un
sporta nodarbību un fizisko aktivitāšu telpu.

Direktore

Regīna Simsone

2011.gada publiskais pārskats

