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Izmaiņas sociālās rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanas un sniegšanas kārtībā personām ar funkcionēšanas traucējumiem no
2020.gada 1.janvāra

Profesionālās piemērotības noteikšana

Transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojums

Transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojuma kompensācijas apmērs

"Es varu!" - iegūsti prasmes un strādā!

Sociālās integrācijas valsts aģentūras direktore Ilona Jurševska, kustības “Dažādībā ir spēks” svinīgā apbalvošanas pasākumā

2019.gada 18.oktobrī saņēma apbalvojumu nominācijā “Mūsu darbinieki” par iekļaujošas darba vides radīšanu un dažādības vadību
iestādē!
I.Jurševska:“Cilvēks nav sērijveida mašīna, ko ieslēgt deviņos un izslēgt piecos. Ikkatrs cilvēks ir smalks un unikāls mehānisms, pret

kuru jāizturas atbilstoši tam, kā tas ir radīts – cienot dzīves gājumu, īpašības un sapņus.
Saskarē ar dažādību mums jābūt elastīgiem, pretimnākošiem un cieņpilniem. Ne tikai attieksmē pret mūsu klientiem, bet arī pret
darbiniekiem. Tāpēc dažādības vadība ir viens no SIVA vadības pamatprincipiem, kam seko visa vadības komanda. Neraugoties uz
diezgan lieliem izaicinājumiem atrast nepieciešamos darbiniekus, mēs veicam visus iespējamos un neiespējamos pasākumus, lai,
kur vien iespējams, viņus atrastu, iesaistītu un piesaistītu, īpaši novērtējot katra darbinieka individuālās prasmes un iespējas. Mūsu
darbinieki ir dažādu sociālo grupu pārstāvji, kuru īpašās vajadzības cenšamies respektēt. Vecums, etniskā piederība, kustību
traucējumi vai bērniņa ienākšana ģimenē... Tie nevar būt šķēršļi kvalitatīvi veikt savus darba pienākumus.
Dažreiz perspektīvas un attieksmes maiņa ir atslēga uz panākumiem un labiem rezultātiem!”.

Raksti
IR.LV raksts "Kā izsisties, ja esi ar invaliditāti" (17.08.2021.)
neatkariga.nra.lv raksts "Ilona Jurševska: Pandēmija mainīs skatu uz cilvēku ar invaliditāti darbu" (13.08.2021.)
TVNET raksts "Pēc godīgiem, zinošiem un prasmīgiem grāmatvežiem pieprasījums būs vienmēr" (10.08.2021.)

Video
LTV1 raidījuma "Rīta panorāma" izveidotais sižets par SIVA daļēju pakalpojumu atsākšanu ar 2020.gada jūniju, 03.06.2020.
Atklātas SIVA Daugavpils atbalsta punkta telpas Daugavpils Universitātē, 20.03.2019.
Re:TV raidījuma "Trīs ceturdaļas" 6.epizode "Cilvēki/Stāsti", 12.11.2018.
LNT, raidījums "Atspēriens izaugsmei", 07.10.2018. Sižets par SIVA Koledžu
Vidzemes TV, raidījums "Konkurents", 18.05.2018. Sociālās integrācijas valsts aģentūras ESF projekts “Personu ar invaliditāti
vai garīga rakstura traucējumiem integrācija nodarbinātībā vai sabiedrībā” piedalās “Vidzemes Uzņēmēju dienās 2018”
LTV7, raidījums "Nedēļas apskats", 29.04.2018. Atvērto durvju dienas SIVA izglītības iestādēs
RĪGATV 24, raidījums "Izglītība un karjera", 07.03.2018. SIVA piedalās izstādē "Skola 2018"
RĪGATV 24, raidījums "Izglītība un karjera", 24.02.2018. SIVA piedalās izglītīas iestāžu izstādē "Kur mācīties tālāk?"
LTV7, raidījums "Izglītība un karjera", 18.08.2017. Izglītības iespējas SIVA Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā
Apeirons raidījums "Trīs ceturtdaļas" - 23.05.2017. Kas ir sociālā rehabilitācija
LTV7, raidījums "Notikumu skatlogā", 23.04.2017. Par izglītības iespējām SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Koledžā
TV 24 Rīga, raidījums "Pilsētas pulss" , 25.08.2016.Jūrmalā invalīdiem būs iespēja iegūt profesionālo izglītību
TV3 ziņas, Konference nodarbinātības veicināšanai cilvēkiem ar invaliditāti
Apeirons raidījums "Trīs ceturtdaļas" - 05.05.2016. - Par izglītības iespējām SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un
Koledžā https://www.youtube.com/watch?v=EN5pd1E6kK4
Apeirons raidījums "Trīs ceturtdaļas" - 05.05.2016. - Par izglītības iespējām SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un
Koledžā https://www.youtube.com/watch?v=y_6mcjGaazo
LTV.LV, 21.11.2016., Divus gadus pēc traģēdijas cietušais kasieris Mārtiņš mācās par datortehniķi, bet murgi rādās aizvien
Vidzemes televīzija, 08.01.2016., Sociālās integrācijas valsts aģentūra
LTV1 raidījums "Rīta panorāma", 02.09.2015. "Palīdz invalīdiem integrēties sabiedrībā"

Apeirons raidījums "Trīs ceturtdaļas" (S6E12) - Par ergoterapijas un fizioterapijas pakalpojumiem (no
6:10min) https://www.youtube.com/watch?v=YApxxgKy5uQ, 3.06.2015.
Latgales reģionālā TV - Par izglītības iespējām SIVA Jūrmalas profesionālājā vidusskolā https://www.youtube.com/watch?
v=hYBMmjADGMM, 12.04.2015.
Apeirons raidījums "Trīs ceturtdaļas" (S6E3)- Par SIVA atbalsta punktu Cēsīs (no 7min) https://www.youtube.com/watch?
v=Xjdg1wgcFEY, 31.03.2015.
Apeirons raidījums "Trīs ceturtdaļas" (S5E20) - Par SIVA atbalsta punktu Cīravā https://www.youtube.com/watch?
v=1tBewXAHP94, 20.01.2015.
Apeirons raidījums "Trīs ceturtdaļas!" (S5E15) - Par profesionālās piemērotības noteikšanu https://www.youtube.com/watch?
v=5vyzLUMnZkI, 16.12.2014.
Apeirons raidījums "Trīs ceturtdaļas!" (S05E4) - Par SIVA pakalpojumiem, L.Straujumas un U.Auguļa vizīti, izglītības programmu
- veļas mazgātājs no 8:15min

https://www.youtube.com/watch?v=PIx9ez1p32g, 1.10.2014.

LTV1 "Panorāma" - Par valsts apmaksātas sociālās rehabilitācijas pakalpojumu Zolitūdes traģēdijā cietušajiem, 24.04.2014.
Viss.lv - Par SIVA rehabilitācijas centru un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiemhttps://www.youtube.com/watch?
v=l3pVeqfE098, 11.08.2013.
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