
▪

Rehabilitācijas iespējas personām ar 

funkcionāliem traucējumiem

Ilona  Jurševska,

Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore

Rīga, Latvijas Pašvaldību savienība, 05.09.2018.



Labklājības 
ministrija

SIVA

Sociālā 
rehablitācija

Profesionālā 
rehabilitācija

Profesionālā 

piemērotība

Transportlīdzekļu 

pielāgošana

Sociālo 
pakalpojumu 
koordinēšana

Izglītības un 
zinātnes 

ministrija

Veselības 
ministrija

VDEĀVK

Medicīniskā 
rehabilitācija



Pakalpojumu saņēmēji
• Personas ar invaliditāti

• Personas ar prognozējamu invaliditāti

• Personas ar funkcionāliem traucējumiem darbspējas vecumā, tai skaitā ar 
GRT

• Citas normatīvajos aktos noteiktās personu grupas (politiski represētās 
personas, seniori, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieki un cietušie, NBS karavīri)

• Karadarbības zonā cietušie bērni (Gruzija, Ukraina); Zolitūdes traģēdijā 
cietušie

• Maksas klienti 

Gadā vidēji pakalpojumi tiek sniegti
• Profesionālās rehabilitācija – līdz 400 personām 
• Sociālā rehabilitācija – aptuveni 4500 personām



Pakalpojumu saņēmušo personu skaits 
2013 – 2017
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ar FT traucējumiem, pēc darba spējas vecuma,
kuras strādā

Politiski represētās personas
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Personas ar prognozējamo invaliditāti



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

Sociālā rehabilitācija dzīvesvietā

Sociālā rehabilitācija aģentūrā

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā 4.pantā noteiktie principi



Galvenā mērķa  grupa – personas ar 
funkcionāliem traucējumiem

Funkcionēšanas ierobežojums 
– slimības, traumas vai iedzimta 
defekta izraisīts fizisks vai garīgs 
traucējums, kas ierobežo 
personas spējas strādāt, 
aprūpēt sevi un apgrūtina tās 
iekļaušanos sabiedrībā *

*  Invaliditātes likums



Bartela indekss (pašaprūpe un mobilitāte) 
1. Ēšana 

2. Pārvietošanās (no gultas uz krēslu un atpakaļ) 

3. Kustīgums (staigāšana vai riteņkrēsla lietošana) 

4. Kāpnes un citi alternatīvi augstuma pārvarēšanas ceļi 

5. Ģērbšanās

6. Rūpes par izskatu 

7. Vannošanās 

8. Vēdera izeja 

9. Urinācija 

10. Tualetes lietošana



Dokumentu izvērtēšana SIVA

• Sociālo pakalpojumu  uzskaites nodaļa

• Ergoterapeits

• Fizioterapeits

• Juriskonsults  - apstrīdēšanas

kārtībā



Lēmumi par pakalpojumu piešķiršanu 

2014. – 2018.

Pārsūdzēts tiesā 1

Atsauca pieteikumu. Izbeigta 
tiesvedība

Tiesvedība   2014. -
2018.

28 - kopā

27 - par labu aģentūrai

Aģentūras statuss –
prasītājs/atbildētājs

Tiesībsarga
pārbaudes 1

Pārbaude veikta uz 
iesniegumu pamata.
Nav konstatēti pārkāpumi 
tiesību normu piemērošanā

Aģentūras ieskatā aģentūrā ieviestā administratīvo lēmumu pieņemšanas kārtība 
atbilst normatīvo aktu prasībām un valsts pārvaldes principiem



Konstatētās neatbilstības 19 lietās 
reģistrācijas kārtībā 

• 14 gadījumos - personas iesniegumā nav izpildīta obligātā prasība, t.i., MK 31.03.2009. 
noteikumu Nr.279 9.1 apakšpunktā noteiktā prasība - persona  iesniegumā nav 
norādījusi, kādas darbības tā veikusi pēc pakalpojuma saņemšanas pabeigšanas, lai 
saglabātu vai uzlabotu savas funkcionālās spējas;

• 7 gadījumos – persona iesniegumā nav lūgusi pakalpojumu piešķirt institūcijā
(aģentūrā);

• 17 gadījumos – sociālā dienesta Personas novērtēšanas protokolā ieraksti neatbilst MK 
31.03.2009. noteikumu Nr.279 2.pielikuma prasībām, līdz ar to aģentūras ieskatā 
nepamatoti pazemināts Bartela indekss;

• 13 gadījumos - ģimenes ārsta atzinumā nav rekomendācijas par pakalpojuma 
nepieciešamību institūcijā (aģentūrā);

• 1 gadījumā - ģimene ārsta atzinumā nav norādīts, kura diagnoze ir pamatslimība, kura 
– blakusslimība;

• 5 gadījumos - ne personas iesniegumā, ne ģimenes ārsta atzinumā, ne sociālā dienesta 
dokumentos nav norādīts, kādas sociālās prasmes personai jāapgūst vai jāattīsta 
pakalpojuma saņemšanas laikā institūcijā (aģentūrā) (21 vai 14 dienu laikā) u.tml.



2017. gadā piešķirtie sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi

Rīga ; 1050

Balvu novads; 255

Dobeles novads ; 189

Ludzas novads ; 126

Daugavpils ; 107

Rēzeknes novads; 108

Rēzekne ; 144

Varakļānu novads ; 70

Liepāja ; 95

Saldus novads ; 77

Jelgavas novads ; 117
Jēkabpils ; 90



Procentuāli  neiebraukušo skaits pret piešķirtajiem 
pakalpojumiem

Rīga
Balvu

novads
Dobeles
novads

Ludzas
novads

Daugavpils
Rēzeknes
novads

Rēzekne
 Varakļānu

novads
 Liepāja

 Saldus
novads

Jelgavas
novads

 Jēkabpils

neiebrauca 218 69 52 38 32 31 28 28 26 20 19 19

piešķirtie 1050 255 189 126 107 108 144 70 95 77 117 90

% 21% 27% 28% 30% 30% 29% 19% 40% 27% 26% 16% 21%
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Līdz 01.09.2018. piešķirtie sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi un neiebraukušie %



Sociālās integrācijas valsts aģentūra
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