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Jūrmalā
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Konsultatīvās padomes sēdes protokols
2021.gada 11.maijs
Sēdes sākums: plkst.12:00
Sēdi vada: Ilona Jurševska – Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) direktore
Sēdē piedalās Konsultatīvās padomes (turpmāk – Padome) locekļi:
Evita Zālīte Grosa – Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas pārstāve
Ineta Pikše – Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu departamenta vecākā eksperte
Pēteris Leiškalns – Latvijas Darba devēju konfederācijas Sociālās drošības un veselības aprūpes eksperts
Solveiga Kabaka – SIVA direktora vietniece profesionālās rehabilitācijas jomā
Daiga Reinberga – SIVA direktora vietniece sociālās rehabilitācijas jomā
Inguna Zuševica – SIVA Jūrmalas profesionālās vidusskolas vadītāja
Sandra Gerenovska – Latvijas Nedzirdīgo savienības prezidente
Ivars Balodis – Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons valdes loceklis
Gunta Anča – Latvijas cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO valdes priekšsēdētāja
Ieva Leimane – Veldmeijere – Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem ZELDA
Sēdē uzaicināti:
Sarma Freiberga – LR Saeimas deputātes Evitas Zālītes Grosas palīdze
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Gunta Apele – SIVA direktores vietniece finanšu un IKT jomā
Darba kārtība:
1.

Prezentācija “SIVA attīstības vīzija 2021 – 2025”

Sanāksmes
Informācija
dalībnieks
I.Jurševska Atklāj sēdi un informē par darba kārtību.
1. Prezentācija “SIVA attīstības vīzija 2021 – 2025”
I.Jurševska sēdes dalībniekiem prezentē SIVA attīstības vīzija 2021 – 2025” (prezentācija pielikumā).
Konsultatīvās padomes locekļu diskusija par Latvijas Atveseļošanās un noturības plāna (ANP)
mehānisma ietvaros plānotajām aktivitātēm SIVA.
Konsultatīvās padomes locekļi uzdod precizējošus jautājumus par plānoto attīstības scenāriju, SIVA
pārstāvji sniedz skaidrojumus.
E.Zālīte Grosa jautā: par demonstrāciju telpu – NRC Vaivari ir tehnisko palīglīdzekļu demonstrācijas
telpa. Vai šis pakalpojums nedublēsies? Uzsver, ka nedrīkst pieļaut pakalpojuma dublēšanos.
I.Pikše skaidro par demonstrāciju telpu NRC Vaivari atšķirību no demonstrācijas telpas, kuru plānots
izveidot SIVA ANP projekta ietvaros. SIVA veidotā demonstrāciju telpai ir paredzēta cita specifika lai attīstītu klientu prasmes mājas apstākļos. Jau šobrīd SIVA sadarbojas ar RNC Vaivari un sadarbību
plānots pastiprināt.
E.Zālīte Grosa jautā: kādā statusā būs jaunā SIVA mācību iestāde? Kas notiks ar Jūrmalas profesionālo
vidusskolu?
S.Kabaka skaidro par plānoto SIVA izglītības iestāžu apvienošanu vienā izglītības iestādē, tādejādi
optimizējot skolu darbību un efektivizējot resursus. Apvienojot skolas, pakalpojuma saturs, kvalitāte
un pieejamība saglabāsies.
I.Jurševska stāsta, ka plānotie uzdevumi ir iekļauti gan SIVA darbības stratēģijā 2021-2023, gan SIVA
izglītības iestāžu attīstības stratēģijā 2021 – 2027.
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Lēmumi

I.Pikše informē, ka Labklājības ministrija uzsver SIVA profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma
nozīmi un atšķirību no citām izglītības iestādēm, jo SIVA skolās profesionālo kvalifikāciju iegūst
personas, kuras kādu iemeslu dēļ nevar mācīties “parastā” skolā.
E.Zālīte Grosa jautā: kāda ir SIVA plānotā rīcība, ja finansējumu nesaņems?
I.Jurševska skaidro, ka pakalpojuma reforma notiks, ka virkne uzdevumu SIVA jau ir uzsākusi veikt
un ka nepieciešamo finansējumu SIVA lūgs Labklājības ministrijai.
P.Leiškalns jautā: vai sākotnēji SIVA izglītības iestādes jau nebija kā viena mācību iestāde?
G.Apele apstiprina, ka sākotnēji SIVA bija viena mācību iestāde Sociālās rehabilitācijas centrs, kura
īstenoja vairākas izglītības programmas, bet vēlāk skolas tika sadalītas divās izglītības iestādēs.
E.Zālīte Grosa jautā: cik personām jaunā projekta ietvaros ir plānots sniegt atbalstu?
G.Apele skaidro: projekta ietvaros 100 atbalsta personas, t.sk. ģimenes locekļi personā ar invaliditāti,
apgūs izglītības programmas, kā strādāt ar personām ar dažādām invaliditātēm, 15 personas saņems
jauno arodrehabilitācijas pakalpojumu. Liela daļa finansējuma paredzēts infrastruktūras uzlabošanai,
pamatojum: ieguldījumi infrastruktūrā nepieciešami, lai nodrošinātu pielāgotu un drošu pakalpojumu
sniegšanas vidi, kas ietekmē pakalpojumu kvalitāti. Dāla finansējuma paredzēts materiāli tehniskās
bāzes nodrošināšanai un pilnveidei. Plānots, ka projektā darbosies speciālisti, kas organizēs metodiku
un mācību programmu izstrādi, koordinēs būvniecības procesus, komunikācijas speciālisti, kas
komunicēs ar sabiedrību.
E.Zālīte Grosa jautā: vai šobrīd nav pieejama vide, vai infrastruktūra ir novecojusi?
I.Jurševska informē: kopš 2008.gada SIVA infrastruktūrā nav veikti ieguldījumi, koledžā – kopš tās
darbības sākuma. Kritiski novecojušas ir ventilācijas, zibensnovedēja, ugunsdrošības sistēmas. SIVA
saviem spēkiem veic tikai kosmētiskos remontdarbus.
E.Zālīte Grosa jautā: vai ir nepieciešamas divas ēkas pakalpojuma īstenošanai?
I.Jurševska skaidro, ka pakalpojuma nodrošināšanai divas ēkas ir nepieciešamas. Jau iepriekšējā
periodā tika izstrādāts ēkas Dubultu pr. 71 1.korpusa siltināšanas projekts, tomēr to LM nevirzīja
īstenošanai. Plānoto finansējumu novirzīja VSAC. Uzskatām, ka ir jāiegulda vides, infrastruktūras
attīstībā, SIVA ir jābūt paraugam, ja veidojam jaunu pakalpojumu.
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E. Zālīte Grosa novērtē atzinīgi sniegto informāciju par SIVA plānoto attīstības virzienu un aicina
SIVA prezentēt plānu Saeimas Sociālo lietu komisijai.
I.Jurševska stāsta par profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojuma paplašināšanu, lai veidotu
plašāku piedāvājumu – klienta “ceļa karti”, īpaši klientiem, kuriem nav piemērotas SIVA izglītības
programmas. “Ceļa kartē” plānots veidot piedāvājumu, kas ir pieejams tuvāk klienta dzīves vietai.
S.Kabaka informē: jau šobrīd ir uzsākta sadarbība arī ar citām izglītības iestādēm, t.sk. speciālajām
solām, lai varam sniegt klientiem vispusīgu informāciju par iespējām.
E.Zālīte Grosa jautā: kā notiek sadarbība ar VSAC klientiem?
I.Jurševska stāsta par sadarbību ar VSAC, par VSAC klientu, kuri pabeiguši DI projektu un dzīvo
pusceļā mājā vai grupu dzīvokļos, iesaisti SIVA programmās, par sadarbību ar pašvaldībām.
E.Zālīte Grosa jautā: DI projekta ietvaros arī ir veikta vispusīga VSAC klientu novērtēšana, vai tās
ievaros nav noteikta piemērotība?
I.Pikše skaidro, ka VSAC klientiem ir veikta aprūpes izvērtēšana. VSAC ir klienti, kuri ir pietiekami
patstāvīgi, tiem nav jāuzturas VSAC un var apgūt SIVA programmas.
Konsultatīvās padomes locekļi atzinīgi novērtē SIVA attīstības vīziju 2021-2025.
I.Jurševska

Noslēdz sēdi.
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Atbalstīt SIVA attīstības
vīziju 2021 – 2025.

Pielikumā:
Prezentācija “SIVA attīstības vīzija 2021 – 2025.”
2.pielikums: prezentācija par SIVA Koledžas darbību un aktualitātēm saistībā ar augstākās izglītības reformu/tipoloģiju.
Sanāksmes noslēgums plkst. 13.00
Sanāksmes vadītāja

I.Jurševska

Protokolēja

S.Kabaka

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU
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