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„Latvijas karjeras attīstības atbalsta sistēmu cilvēkiem ar invaliditāti analīze: kaimiņvalstu un Latgales 
reģiona kontekstā” ir apkopota autora vairāku gadu darbībā gūtā pieredze. Darbs veidots kā zinātniska 
monogrāfija, materiālu aprobācija veikta gan bakalaura, gan maģistra darbu ietvaros, gan piedaloties 
Sociālās Integrācijas valsts aģentūras (SIVA), gan RA Personības socializācijas pētījumu institūta 
(PSPI) realizētajos ES projektos. 
Darba teorētiskajā daļā apskatītas karjeras attīstības sistēmas un karjeras attīstības atbalsta iespējas 
profesionālās rehabilitācijas gaitā cilvēkiem ar invaliditāti Baltijas valstīs (Latvija, Lietuva, Igaunija) 
un veikta to salīdzinošā analīze. 
Eksperimentālajā daļā veikts pētījums par profesionālās rehabilitācijas problēmām un risinājumu 
variantiem cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā un Latgales reģionā, ņemot vērā pozitīvo pieredzi. 
Analizēta valsts un pašvaldību pieredze cilvēku ar invaliditāti atbalstam Latvijā, kā arī apkopoti SIVA 
atbalsta punkta Rēzeknē trīs gadu praktiskā darba pieredzes rezultāti.  
Nozīmīgākie secinājumi – galvenie šķēršļi, kas apgrūtina cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos darba 
tirgū ir šādi: invalīdu veselības problēmas, nespēja atrast savām vēlmēm, veselības stāvoklim 
atbilstošu darbu, nepiemērota darba vide, darbavietu trūkums valstī, grūtības pārvietoties ārpus mājas, 
informācijas un izglītības trūkums, motivācijas trūkums un zemais pašnovērtējums, darba devēju 
neizpratne un stereotipi par invalīdiem kā atšķirīgiem cilvēkiem u.c. Tie nosaka karjeras attīstības 
atbalsta ieviešanas nepieciešamību un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu tuvāk 
invalīda dzīvesvietai. 

 
The research "Analysis of Latvian Career Guidance Support Systems for Persons With Disabilities: 
Within Context of Neighbouring Countries and Latgale Region" is developed on the basis of author's 
experience, gained during several years of activity. The acticle is structured as scientific monograph; 
approbation of materials is carried out within the frameworks of bachelor and master's papers, as well 
as by participating in EU projects, realized by Social Integration State Agency and Personality 
Socialization Research Institute of Rezekne Higher Education Institution. 
The theoretical part of the Paper gives an overview of career development support system and 
support opportunities of career development during the rehabilitation for persons with disabilities in 
Baltic states (Latvia, Lithuania, Estonia) and performed comparative analysis of common and 
distinctive points.  
The Experimental part performs the research regarding problems of vocational rehabilitation and 
opportunities for solving of them for persons with disabilities in Latvia and Latgale Region, on the 
basis of positive experience of neighbor countries. Analyzed the role of state and self-municipality in 
work with persons with disabilities in Latvia, as well as there are summarized results regarding three 
years long practical work experience of The Rezekne Support point of SISA. 
Most significant conclusions – main barriers that bother persons’ with disabilities inclusion into 
Labour Market are the following: health problems, inability to find a job that would be appropriate to 
their desires and health, inappropriate work environment, lack of vacancies, difficulties when moving 
outside house, lack of information and education, lack of motivation and low self-appraisal, 
employers’ incomprehension and stereotypes regarding the disabled persons as being Different from 
others”, etc., that creates necessity to introduce the career development support and offering of 
services of vocational rehabilitation closer to homes of the disabled persons. 
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Summary and Main Conclusions 

 

1. The article carries out an analysis of sectoral policy’s documents and 
legislation of Latvia and other Baltic states (Lithuania and Estonia), in order 
to better understand the situation regarding political instrumentary, regulating 
the Labour Market. The research showed that Latvian priorities for 
implementation of Lisbon Strategy are not only ensuring macroeconomic 
stability, promotion of competitiveness, but also promotion and sustainable 
development of employability and social inclusion. Baltic States have 
developed normative base for implementation of Lisbon Strategy and 
foundation of career guidance support system and ensuring of measures of 
professional rehabilitation for persons with disabilities. However, in 
comparison with Latvia and Lithuania, Estonian methodological and 
informative basis is incomplete, but experts evaluate it as very qualitative, 
wide audience- and problems-comprehensive. 

2. The article explores Career Guidance Support System’s (CGSS) concerning 
persons with disabilities during gaining of independence of Baltic States, 
analyses measures of professional rehabilitation. It can be concluded that 
Baltic States are implementing CGSS and there is offered possibilities of 
professional rehabilitation for the disabled persons, within the framework of 
which there are coordinated measures for development of regulatory 
enactments and policy, raising level of competitiveness and employment of 
labour force, including the disabled, as well offering support for disabled 
person for studying and implementation of his own targets and interests, that 
promote opportunity to choose more appropriate and suitable education, 
stimulate for studies and acquisition of positive success, as well as promotes 
integration into Labour Market. As a result of the research, there were 
established responsible structures, duties for implementation of CGSS in 
every country.  

3. During the work, there were analyzed allied researches regarding the Latvian 
and its neighboring countries’ experience of professional rehabilitation of 
persons with disabilities, determined main problems of professional 
rehabilitation, needs for improvement of the situation and performed 
comparative analysis of detected problems, determined common and 
distinctive features in Latvia, Lithuania and Estonia. In general it gave 
opportunity to carry out the SWOT analysis. 
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Strong points: 
 Latvia, as well as two other Baltic States, has developed legislation which 

corresponds European guidelines, regulating field of social services and social 
assistance;  

 Legislation prescribes clients’ rights to receive social services that are 
appropriate to their personal needs.  

 There are prescribed demands for service providers of professional 
rehabilitation, in order to guarantee receiving of qualitative services, but 
competent structures and approaches for organizing of these activities are 
varied.  

 All three countries carry out the campaign for informing of society, in result 
of which, society’s awareness regarding social services has increased.  

 ICT (Information and Communication Technologies) support is available for 
disabled persons. 

Weaknesses: 
 In all three countries there is noticed a disparity between education/training 

and demands of the Labour Market; 
 Insufficient offer of programs of vocational education for disabled persons 

and quality of offered programs;  
 Insufficient collaboration between educational institutions and employers, in 

order to offer opportunities of working practice for disabled persons – 
students;  

 Insufficient availability of information for persons with optical, audile and 
mental disorders; 

 Low education level of persons, who are subjected to risk of social exclusion; 
 In rural areas there is limited access to the Internet and advanced services of 

information and communication network. 
Opportunities:  
 Implementation of CGSS improves life quality and opportunities of 

employability of the disabled persons and their families; 
 Implementation of programs of professional rehabilitation gives opportunity 

to attract specialists and funding for ensuring appropriate quality of 
professional rehabilitation services; 

 Due to increasing usage of ICT (Information and Communication 
Technologies), there will be created additional working places;  

 Opportunities of new working places in remote districts owing to provision 
and quality of ICT; 
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Threats: 
 Poor technical supply in Latvian regions, especially in Latgale, does not give 

opportunity to use programs, offered by e-learning; 
 Society of Baltic States still has negative attitude towards the inclusion of 

disabled persons, that does not stimulate their employment, as well as 
employers have lack of motivation to involve disabled persons in employment 
within circumstances of competitiveness;  

 Country’s and worldwide economic instability endangers the realization of 
developed social programs.  

 
4. Paper’s experimental part poses the following objective: to carry out an 

analysis of career guidance support system regarding persons with disabilities, 
opportunities of professional rehabilitation in order to determine possibilities 
for its improvement on the basis of experience of neighboring countries. 

 
General aim of this article is pointed towards successful alignment into 

Labour Market of persons with disabilities, improvement of current situation within 
the field of employment of disabled persons in Latvia. Model of the research is 
reflected within pictures. 

 
5. Article’s experimental part studies the statistical data in relation with persons 

with disability and issues of their professional rehabilitation and integration 
into Labour Market in Latvia and Latgale, that gave opportunity to analyze the 
connection and results of disability group, education’s level, age and 
employment of the disabled. The article analyzes role of local municipalities 
and statistical information of Rēzekne region, as well as summarizes and 
analyses three years long work experience of Social Integration State Agency 
Rēzekne Support Point, ensuring persons with disabilities by services of 
professional, social and medical rehabilitation and is bothering about 
improvement of life quality, social and other skills, which are approved by 
modules of correlation. 

6. As a result of the research, there are drawn up proposals for improvement of 
Latvian career guidance systems and professional rehabilitation of persons 
with disabilities. Consequently, the set objective was reached, the objectives 
accomplished and the hypothesis was proved true.  
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Model of the research (Korņiļjevs, I., 2010) 

 

Study of products of activity and related researches. 
Development and approbation of inquiries, questionnaires and discussion plans. 

Lithuania, Vilnius, Valakupiu Rehabilitation Centre 
Period: November, 2009 – January, 2010 

Processing and analaysis of results, obtained during the research. 
Period: March – April, 2009. 

 

Development and formulating of conclusions and proposals 

In order to get acquainted with experience of other countries regarding solving of 
problems of socially-excluded groups and to perform some comparisons, 
implementation of interviews at Lithuanian Valakupiu rehabilitation centre, 
Estonian Astangu rehabilitation centre and Latvia, the Social Integration State 
Agency in Jūrmala, by participation of: 
- Leaders and deputies of the centers; 
- Specialists of department of professional suitability; 
- Specialists of departments of professional rehabilitation or training;  
- Specialists of department of provision of employment;  
- Leading specialists of sector of State Employment Agency (Labour bureau); 
- Representatives of NGO and Association of persons with disabilities; 
- Representatives of employers; 
- Clients of rehabilitation centers;  
- Members of association of persons with disabilities, who do not receive services 

of rehabilitation;  
Period: January - April, 2010 
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Organization and stages of the research 
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Proposals for Improvement of Latvian Career Guidance Systems 
and Professional Rehabilitation of Persons with Disabilities 

 

1. In order to improve the CGSS by ensuring effective application of available 
resources and achieving growth of national competitiveness and increase of 
employment on the one hand and offering support to the individual for 
studying and implementation of his personal targets and interests on the other 
hand, there is necessity to carry out coordinated measures for improvement 
and implementation of legislative enactments and policy.  

2. It is necessary to ensure beneficial preconditions for all institutions, which are 
involved in CGSS, for development of closer mutual collaboration and regular 
exchange of urgent information. There is also necessity for coordination of 
collaboration between educational and working sectors, promotion of 
effective usage of resources and materials, as well as general improvement of 
provision of quality of career development services for all groups of people, 
including persons with disabilities within context of lifelong learning, 
ensuring services closer to their place of residence.  

3. To carry out exchange of information, discussion and evaluation of processes, 
going on in the system, suggestion of ways of necessary improvements of 
participants of Career Guidance Support System (representatives of service 
providers, educators of career counselors and representatives of associations 
of various groups of clients).  

4. To ensure prediction of medium and long-term development of the Labour 
Market regarding branches of national economy and groups of professions for 
people with disabilities, in order to successfully carry out measures of their 
informing, that consequently would promote making deliberative and 
adequate decisions regarding career development, and integration into Labour 
Market. 

5. To develop career education within the education sector, due to the fact that 
up to now it has been fragmentary implementing samples of good practice of 
neighbouring countries, defying rights of persons with disabilities to services 
of career guidance support, and the duty of education institutions is to ensure 
these services.  

6. To popularize and promote interest and motivation of persons with disabilities 
to use services, offered by the State Employment Agency, by informing 
society regarding subsidized working places and opportunities to acquire 
professions that are demanded in the Labour Market or to have a retraining, in 
this way promoting integration into Labour Market.  
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7. To improve the activity of regional support centers of Social Integration State 
Agency by making services of professional rehabilitation available closer to 
the place of residence of the disabled and by promoting mutual collaboration, 
offering consultations for persons with disabilities.  



10 
 

PATEICĪBAS 

 

 

Pateicos Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūtam 

par finansiālu atbalstu un tā direktorei pedagoģijas zinātņu doktorei profesorei 

Veltai Ļubkinai par atbalstu un ieguldījumu monogrāfijas tapšanā. 

Paldies Mg.soc.sc. PSPI pētniecei Līgai Danilānei par konsultācijām pētījuma 

datu apstrādē. 

 

Pateicos recenzentiem par objektīvajiem ieteikumiem, kuri sekmēja 

monogrāfijas kvalitātes pilnveidi. 
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IEVADS 

 
2000. gada martā Lisabonā Eiropadomē definēja ES attīstības stratēģisko 

mērķi – līdz 2010. gadam kļūt par konkurētspējīgāko un dinamiskāko valstu 
savienību pasaulē, kas spētu nodrošināt noturīgu ekonomisko izaugsmi ar labākām 
darbavietām un lielāku sociālo kohēziju. Viens no galvenajiem uzdevumiem, lai 
sasniegtu šo mērķi, ir ievērojami samazināt nabadzību un sociālo atstumtību visās 
Eiropas Savienības dalībvalstīs. Baltijas valstu (Latvija, Lietuva, Igaunija) rīcība 
sociālās vienotības stiprināšanā un sociālās atstumtības mazināšanā (tai skaitā 
invaliditātes problēmu risināšanā) atspoguļota izstrādātajā un valdības akceptētajā 
Kopējās iekļaušanās memorandā, kur definēti galvenie politiskie mērķi, prioritātes 
un vidējā un ilgtermiņa uzdevumi sociālās iekļaušanās veicināšanai.  

Otrs būtisks aspekts, kas tika pieņemts Lisabonā, ir nodarbinātības scenārijs 
„No cīņas ar bezdarbu līdz ekonomiski neaktīvo cilvēkresursu aktivizēšanai”. 
(Eiropas Kopienas dibināšanas līguma (EK līguma) 13., 125.–130. un 136.–
145. pants.) 

Baltijas valstu politiskais mērķis ir iekļaujoša darba tirgus izveide un 
nodarbinātības veicināšana, samazinot bezdarbu un sociālās atstumtības risku. 
Kopējā sociālās integrācijas memorandā iekļaujoša darba tirgus veicināšana ir 
viena no politikas prioritātēm, paplašinot aktīvo nodarbinātības pasākumu klāstu, 
lai uzlabotu bezdarbnieku – īpaši sociālās atstumtības riska grupu pārstāvju – 
iespējas apgūt jaunas un papildināt jau esošās prasmes.  

Galvenās cilvēka labklājības resursu dimensijas ir „piederēt” (having), „mīlēt” 
(loving) un „būt” (belonging). Atbilstoši tām galvenie sociālās atstumtības aspekti 
ir šādi: 

 materiālā deprivācija, kas ietver materiālo un finansiālo līdzekļu 
trūkumu, kas saistīts ar bezdarbu, zemu atalgojumu. Tas savukārt 
ietekmē indivīda un viņa ģimenes iespējas iegūt labu izglītību, mājokli, 
iegādāties veselīgu pārtiku, apģērbu, apmeklēt kultūras pasākumus, 
iegādāties grāmatas. Materiālās deprivācijas aspekts ietver arī mazākas 
informācijas ieguves iespējas – gan par sabiedrībā notiekošajiem 
procesiem, gan par nodarbinātības iespējām, gan sociālās palīdzības 
saņemšanas iespējām un citiem jautājumiem;  

 sociālā atsvešinātība – reti kontakti ar citiem cilvēkiem, nedrošības 
sajūta, bailes tikt izsmietam, draugu trūkums, nomāktības sajūta un citi 
aspekti; 

 sociālā izolētība – saistīta ar cilvēka nespēju un/vai nevēlēšanos 
piedalīties sabiedrības dzīvē. To raksturo tādi aspekti kā neinteresēšanās 
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par sabiedrības aktualitātēm, nepiedalīšanās vēlēšanās, jo „tāpat jau 
nevaru neko ietekmēt”, jaunu iniciatīvu neatbalstīšana, neticība 
politiķiem, valsts institūcijām, citiem cilvēkiem, viedoklis, ka visi ir 
krāpnieki u.tml. (Pētījums: „Invalīdu nodarbinātības iespēju izpēte 
Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē”- 14. lpp.) 

Lai nodrošinātu visiem sabiedrības locekļiem, tai skaitā invalīdiem, 
vienlīdzīgas iespējas un sekmētu invalīdu integrāciju sabiedrībā, ir nepieciešama 
saskaņota, visaptveroša politika visās sabiedrības dzīves jomās, bet jo īpaši: 

 veselībā (kas ietver profilaksi, veselības izglītību, diagnostiku, ārstēšanu, 
medicīnisko rehabilitāciju);  

 izglītībā (kas ietver arī to personu apmācību, kas ir iesaistītas invalīdu 
integrācijas procesā); 

 nodarbinātībā (kas ietver profesionālo orientāciju, arodapmācību un 
iekārtošanu darbā); 

 sociālajā integrācijā (kas ietver sociālo palīdzību un aprūpi, kā arī vides 
pieejamību); 

 informācijā un tiesiskajā aizsardzībā u.c. (koncepcija ”Vienādas tiesības 
visiem”.)  

Karjeras attīstības atbalsta sistēma attiecas uz pakalpojumiem un pasākumiem, 
kas paredzēti, lai palīdzētu jebkura vecuma indivīdiem ikvienā vietā izvēlēties 
izglītības, apmācību un nodarbinātības jomu un veidot savu karjeru. Šādus 
pakalpojumus var sniegt skolās, koledžās un universitātēs, citās mācību iestādēs, 
valsts nodarbinātības dienestos, darba vietās, brīvprātīgo (voluntary) vai 
pašvaldību, kā arī privātajā sektorā.  

Pasākumus var organizēt individuāli vai grupās, cilvēkus var iesaistīt 
personiski vai ar tehnoloģiju palīdzību (tai skaitā telefoniski (help lines) vai 
internetā). Tie ietver karjeras informācijas sniegšanu (drukātu, izmantojot IKT u.c. 
veida), novērtēšanas un pašnovērtēšanās līdzekļus, padomu došanu, karjeras 
izglītības programmas (lai palīdzētu indivīdiem attīstīt pašapziņu, karjeras 
veidošanas iemaņas), pārbaudes programmas (lai pārbaudītu izvēles alternatīvas (to 
sample options) pirms to izvēles), darba meklēšanas programmas un citus 
pakalpojumus. (Karjeras attīstības atbalsts. Rokasgrāmata politikas veidotājiem. 
OECD un Eiropas Komisija, 2004. Ievads.)  

Pētījumā ir apzināti, izvērtēti un salīdzināti reālās situācijas nodarbinātības 
jomā, gan sociālās atstumtības aspekti Baltijas kaimiņvalstīs, aptverot dažādas 
mērķa grupas – cilvēkus ar invaliditāti, darba devējus, kuriem ir pieredze invalīdu 
nodarbināšanā, un to institūciju pārstāvjus, kuri palīdz cilvēkiem ar invaliditāti, šos 
cilvēkus atbalsta un integrē sabiedrības dzīves jomās.  
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Cilvēki ar invaliditāti jebkurā sabiedrībā pieder pie riska grupas, kas ir 
pakļauta sociālajai atstumtībai un diskriminācijai. Šādas situācijas cēloņi dažreiz ir 
aizspriedumi, bet daudz biežāk to izraisa sabiedrības vienaldzība un neinformētība 
par turpat apkārtnē esošajiem cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām, līdz ar to tiek 
izveidotas un nostiprinātas barjeras, kas neļauj invalīdiem kļūt par pilntiesīgiem 
sabiedrības locekļiem. 

Mūsdienās visā pasaulē pēdējos gadu desmitos attieksme pret invalīdiem, kas 
agrāk balstījās uz žēlošanu un pārprasto invalīdu bezpalīdzību, ir nomainījusies pret 
centieniem sniegt cilvēkiem ar speciālām vajadzībām iespējas pašiem pārvaldīt 
savu dzīvi. Akcentēta ir tādas sabiedrības izveidošana, kas ļautu iekļaut sevī un 
spētu nodrošināt visu cilvēku, tajā skaitā cilvēku ar invaliditāti, vajadzības.  

Diemžēl šīs pārmaiņas nenotiek ātri. Saskaņā ar Madrides deklarāciju:     
„Mūsu sabiedrības uzbūve bieži ir iemesls, kāpēc cilvēki ar invaliditāti             
nespēj pilnībā īstenot savas cilvēktiesības un ir pakļauti sociālajai atstumtībai. 
Statistikas dati rāda, ka cilvēkiem ar invaliditāti ir zems izglītības un   
nodarbinātības līmenis. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc cilvēki ar             
invaliditāti daudz biežāk nekā cilvēki bez invaliditātes dzīvo nabadzībā.” 
http://www.tiesibsargs.lv/lat/tiesibu_akti/citi_starptautiskie_dokumenti/?doc=297 
(ievads, 3. punkts) 

Pētījuma mērķis: veikt karjeras attīstības atbalsta sistēmas attiecībā uz 
cilvēku ar invaliditāti profesionālās rehabilitācijas iespēju salīdzinošo analīzi.  

Hipotēze: karjeras attīstības atbalsta sistēmas nostādnes, kas vērstas uz 
personu ar invaliditāti profesionālo rehabilitāciju un iekļaušanu darba tirgū, nosaka 
nepieciešamību to pilnveidot, izmantojot kaimiņvalstu pieredzi un labas prakses 
piemērus.  

Uzdevumi: 
1) veikt Latvijas un pārējo Baltijas valstu nozares politikas dokumentu un 

tiesību aktu analīzi;  
2) izpētīt un analizēt karjeras attīstības atbalsta sistēmas attiecībā uz 

cilvēkiem ar invaliditāti neatkarības atgūšanas periodā Baltijas valstīs; 
3) analizēt līdzīgus pētījumus par personu ar invaliditāti profesionālās 

rehabilitācijas pieredzi Baltijas valstīs, noskaidrot galvenās profesionālās 
rehabilitācijas problēmas, vajadzības situācijas uzlabošanai un veikt 
konstatēto problēmu salīdzinošo analīzi, apkopojot kopīgās un atšķirīgās 
iezīmes karjeras attīstības atbalsta organizēšanai Baltijas valstīs, 
pamatojoties uz labākās prakses piemēriem;  
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4) veikt aprobāciju, apkopot un izanalizēt iegūto pieredzi, sagatavot 
ieteikumus karjeras attīstības atbalsta sistēmu pilnveidei un cilvēku ar 
invaliditāti profesionālās rehabilitācijas uzlabošanai.  

Pētīšanas metodes: 
1. Dokumentāls pētījums: 

 darbības produktu un radniecīgo pētījumu analīze,  
 datu statistiska apstrāde. 

2. Kvantitatīvās un kvalitatīvās metodes (aptaujas, intervijas un diskusijas). 
3. KAAS kopējo un atšķirīgo pazīmju un SVID analīze. 
Pētījuma aprobācija: 
pētījums un rezultātu aprobācija veikta trīs posmos. 
Pirmais posms no 2005. g. līdz 2008. g. augustam, studējot RA profesionālā 

bakalaura studiju programmā un veicot pētījumu „Sociālā pedagoga darbība 
jauniešu ar speciālām vajadzībām sociālās integrācijas procesā”, un veicot 
aprobāciju Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA), kur autors kopš 2007. g. 
strādā par Rēzeknes atbalsta punkta vadītāju, kā arī piedaloties Rēzeknes 
Augstskolas (RA) Personības socializācijas pētījumu institūta (PSPI) realizētajā 
ESF projektā „Mācību metodiskais līdzeklis skolēniem ar speciālām vajadzībām 
integratīvajās klasēs/ grupās” 2007/0104/VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.7./0045/ 
0160; 2007. – 2008. g.  

Otrais posms no 2008. g. septembra līdz 2009. g. beigām, uzsākot studijas 
RA profesionālā maģistra studiju programmā „Karjeras konsultants” un veicot 
pētījumus Lietuvā ERASMUS studentu apmaiņā, atrodoties 4 mēnešus praksē 
Valakupju (Valakupiu) rehabilitācijas centrā Viļņā. 

Veiktie pētījumi apkopoti referātā „Profesionālās rehabilitācijas problēmas un 
to risinājumi Latgales reģiona darba meklētājiem ar invaliditāti mūžizglītības 
kontekstā” un publicēti 13. starptautiskajā studentu zinātniski praktiskās 
konferences krājumā „Mēs laikā, telpā, attīstībā” (2009). 

Darba aprobācija veikta RA PSPI realizētajā LLP Grundtvig projektā „Active 
citizenship trough information and Communication Technologies at all ages” 
(līguma Nr. 2008-1-ESI-GRU06-001313 (2009.–2010. g.)) un iegūta starptautiskā 
pieredze projekta vizītē Universita delle LiberEta, Udine Itālijā 2009. gada aprīlī. 

Trešais posms no 2010. gada janvāra līdz 2010. g. jūnijam, 4 mēnešus 
autoram atrodoties ERASMUS studentu apmaiņā maģistra darba pētījuma 
veikšanai Šauļu Universitātē Lietuvā. 

Šinī laika posmā sagatavots referāts „Informācijas tehnoloģiju pielietojums 
cilvēku ar invaliditāti integrācijas problēmu risināšanai” un publicēts RA PSPI 
Starptautiskās zinātniskās konferences materiālos 2010. gada 19.–20. februārī 
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„SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA, IZGLĪTĪBA” (ISSN1691-5887), kā arī veikta 
pētījumu rezultātu apkopošana un maģistra darba aizstāvēšana. 

Pētījuma bāze: 
 Latvija – Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) un NVA; 
 Sociālās integrācijas valsts aģentūras atbalsta punkts Rēzeknē; 
 Lietuvas Valakupju rehabilitācijas centrs, Šauļu Universitāte un Lietuvas 

darba birža; 
 Igaunijas Astangu rehabilitācijas centrs un Igaunijas darba birža 

(interneta resursi);  
 Baltijas kaimiņvalstu invalīdu biedrības un tās sadarbības partneri.  
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1. Karjeras attīstības atbalsta sistēmu darbības pamatnostādnes  
Baltijas valstīs (Latvija, Lietuva, Igaunija) 

 
Eiropas Savienības dalībvalstis ES valstu un valdību vadītāju sanāksmē 

Lisabonā 2000. gada 23.–24. martā apstiprināja Lisabonas stratēģiju, kas paredz 
desmit gadu laikā padarīt ES ekonomiku par konkurētspējīgāko un dinamiskāko 
ekonomiku pasaulē. Tā definē ES stratēģiskos mērķus un uzdevumus, kas 
paveicami, lai veicinātu ekonomisko attīstību un nodarbinātību, vienlaicīgi ņemot 
vērā sociālās integrācijas un ilgtspējīgas attīstības apsvērumus. 

Eiropas Sociālās hartas (2001.06.12.) 9. pants nosaka, ka ,,ikvienai personai 
ir tiesības izmantot attiecīgu arodorientācijas institūciju pakalpojumus ar nolūku 
palīdzēt izvēlēties tās personiskajām iemaņām un interesēm atbilstošu 
nodarbošanos” , līdz ar to katrai ES dalībvalstij ir jānodrošina bezmaksas karjeras 
konsultāciju pakalpojumu pieejamība visiem iedzīvotājiem. 

Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) darba dokumentā Career Guidance: 
A Handbook For Policy Makers (01.03.2005.) sniegtas norādes uz karjeras 
konsultāciju pakalpojumu jomas attīstības četriem galvenajiem virzieniem: 

1) jauniešu karjeras attīstības pakalpojumu pilnveidošana (pasākumu 
attīstība visos izglītības līmeņos); 

2) pieaugušo karjeras attīstības pakalpojumu pilnveidošana (aptverot 
nodarbinātos); 

3) karjeras attīstības pakalpojumu pieejamības pilnveidošana (izmantojot 
informācijas tehnoloģijas, aptverot riska grupas, pilnveidojot karjeras 
informāciju un materiālus, kā arī uzlabojot starpinstitucionālo 
koordināciju); 

4) karjeras attīstības pakalpojumu sistēmu pilnveidošana (attīstot 
pakalpojumu kvalitātes novērtēšanu, ietverot karjeras attīstības atbalsta 
mērķus tiesību aktos, veidojot nacionālos forumus (Karjeras attīstības 
atbalsts. Rokasgrāmata politikas veidotājiem, 2007).  

2007. gadā dalībvalstis ir izveidojušas Eiropas Mūžilgas karjeras atbalsta 
politikas tīklu (European Lifelong Guidance Policy Network turpmāk – ELGPN), 
iesaistot pārstāvjus no katras dalībvalsts, kura nolemj tajā piedalīties, tādējādi 
palielinot dalībvalstu iespējas savstarpēji mācīties un sadarboties, lai izstrādātu 
politiku, sistēmas un praksi mūžilgas karjeras atbalsta jomā. Rezolūcijā tiek 
uzsvērts, ka ir jānostiprina prioritātes, lai aktīvi īstenotu karjeras atbalsta politiku 
valsts mūžizglītības stratēģijās. 
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Ņemot vērā iepriekš minēto, ES Izglītības komiteja savā rezolūcijā aicina 
dalībvalstis: 

 stiprināt mūžilgas karjeras atbalsta nozīmi valsts mūžizglītības stratēģijās 
saskaņā ar Lisabonas stratēģiju, kā arī ar stratēģiju sadarbībai izglītības 
un apmācības jomā Eiropā; 

 nepieciešamības gadījumā veikt karjeras atbalsta politikas un prakses 
pārskatīšanu valstu līmenī. 

Lai atbalstītu iedzīvotājus pārmaiņu posmos visā dzīves laikā, ES Izglītības 
komiteja mudina īstenot šādus pamatprincipus: 

1) veicināt karjeras vadības prasmju apgūšanu visas dzīves laikā; 
2) vienkāršot visu iedzīvotāju piekļuvi karjeras atbalsta pakalpojumiem; 
3) pilnveidot karjeras atbalsta pakalpojumu kvalitātes nodrošinājumu; 
4) veicināt dažādu iesaistīto dalībnieku koordināciju un sadarbību valsts, 

reģiona un vietējā mērogā: 
 ievērojot valstu prioritātes, izmantot iespējas, ko sniedz programma 

"Mūžizglītība" un Eiropas struktūrfondi; 
 stiprināt Eiropas mēroga sadarbību mūžilgas karjeras atbalsta jomā, 

īpaši ar ELGPN tīklu, ar programmas "Mūžizglītība" atbalstu un 
saistībā ar CEDEFOP; 

 rosināt informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm par to politiku, 
praksi un veiktajiem novērtējumiem, lai katra valsts varētu izmantot 
citu veiksmīgu pieredzi; 

 censties uzlabot mūžilgas karjeras atbalsta saskaņotību un saikni ar 
dažādām Eiropas politikas jomām, īpaši attiecībā uz nodarbinātību 
un sociālo integrāciju (Eiropas Komisijas dokuments "Mūžizglītības 
memorands", 2000). 

Eiropā nav vienotas pieejas karjeras attīstības atbalsta pasākumu 
nodrošināšanai. Pārsvarā atbildību politikas līmenī dala Izglītības un Labklājības 
(sociālo un darba lietu) ministrijas ciešā sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, lai 
operatīvi iegūtu informāciju par tautsaimniecības, nozaru un darba tirgus attīstības 
tendencēm. Karjeras izglītība tiek nodrošināta izglītības iestādēs, savukārt karjeras 
konsultāciju nodrošināšanā dominē divas pieejas – pakalpojums ir integrēts 
nodarbinātības dienestu vai darba tirgus mācību institūcijas funkcijās vai arī ir 
izveidota atsevišķa institūcija karjeras konsultāciju pakalpojumu sniegšanai. 

Lai veicinātu karjeras atbalsta pakalpojumu pieejamību, ES Izglītības 
komitejas 2008. gada 17. oktobra sanāksmē dalībvalstu valdību pārstāvji panāca 
vienprātīgu vienošanos par rezolūcijas par mūžilgas karjeras atbalsta sekmīgāku 
iekļaušanu mūžizglītības stratēģijās pieņemšanu. Tā nosaka, ka „...karjeras atbalsts 
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ir nepārtraukts process, kas ļauj visu vecumu iedzīvotājiem visas dzīves laikā 
apzināt savas spējas, prasmes un intereses, lai pieņemtu lēmumus izglītības, 
apmācību un nodarbinātības jomā un vadītu savu personīgo dzīves gājumu izglītībā 
un apmācībā, darbā un citā vidē, kur ir iespējams apgūt un/ vai izmantot savas 
spējas un prasmes. Karjeras atbalsts aptver individuālas un kolektīvas darbības 
saistībā ar informēšanu, padomu došanu, kompetences novērtēšanu, atbalstu un 
vajadzīgo iemaņu mācīšanu, lai pieņemtu lēmumus un vadītu karjeru.”  

Rezolūcijā minēts, ka arvien lielāka sakaru globalizācija, kā arī aktīvās dzīves 
ilgums vēl vairāk kā jebkad prasa, lai katrs pastāvīgi pielāgotu savas individuālās 
prasmes, lai labāk sagatavotos paredzamām vai vajadzīgām pārmaiņām un tādējādi 
nodrošinātu profesionālo izaugsmi.  

ES paplašināšanās ir palielinājusi mobilitātes iespējas izglītībā un darba tirgū, 
tādējādi ir radījusi vajadzību ES iedzīvotājiem attīstīt savas mācību un 
profesionālās izaugsmes iespējas plašākā ģeogrāfiskā kontekstā. Iedzīvotāju dzīvi 
raksturo vairākas pārejas: starp skolu un profesionālo izglītību un apmācību, 
augstāko izglītību vai nodarbinātību; starp nodarbinātību un bezdarbu vai 
kvalifikācijas paaugstināšanu, vai aiziešanu no darba tirgus.  

Karjeras atbalstam ir noteicošā loma svarīgos lēmumos, kas personām 
jāpieņem visas dzīves gaitā. Tas sekmē personu spējas drošāk vadīt pašam savu 
karjeru mūsdienu darba tirgū un labāk līdzsvarot privāto un darba dzīvi. Darba 
tirgum ir raksturīga nelīdzsvarotība starp pastāvīgu bezdarbu un darbaspēka 
trūkumu dažās nozarēs, un karjeras atbalsts palīdz labāk pielāgoties darba tirgus 
vajadzībām. Sociālā integrācija un vienlīdzīgas iespējas vēl joprojām ir būtiski 
jautājumi, kas jārisina izglītības, apmācību un nodarbinātības politikā. 

Jaunākajos novērtējuma ziņojumos, īpaši Eiropas Profesionālās izglītības 
attīstības centra (the European Centrē for the Development of Vocational Training, 
turpmāk – CEDEFOP) 2008. gada ziņojumā par 2004. gada rezolūcijas īstenošanu 
uzsvērts: „...lai gan ir gūti panākumi, vēl ir jāpieliek centieni, lai uzlabotu karjeras 
atbalsta pakalpojumu kvalitāti, nodrošinātu taisnīgāku piekļuvi, pievēršoties 
iedzīvotāju vēlmēm un vajadzībām, kā arī koordinētu un veidotu pastāvošo 
pakalpojumu sniedzēju partnerības”. 
(http://www.jaunatneslietas.lv/upload/dokumenti/latvijas_republikas_nacionalais_ 
zinojums_par_kopigiem_merkiem_jauniesu_lidzdalibas_un_informacijas_joma.doc)  

2004. gadā Baltijas valstis kļuva par pilntiesīgām Eiropas Savienības (ES) 
dalībvalstīm. Iestāšanās ES bija pēdējo piecpadsmit gadu laikā veikto reformu 
apstiprinājums demokrātijas un tirgus ekonomikas principu iedzīvināšanā. 
Simboliski tie atgriezās Eiropas valstu saimē, no kuras piecdesmit gadus bija šķirti. 
Līdz ar iestāšanos ES lielā mērā tika sasniegts arī neatkarības atgūšanas 
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sākumposmā izvirzītais mērķis – valsts drošība un stabilitāte, kā arī nodrošinātas 
stabilas ekonomiskās izaugsmes iespējas nākotnē.  

 
1.1. Karjeras attīstības atbalsta sistēmu un karjeras attīstības 

atbalsta iespēju profesionālās rehabilitācijas gaitā cilvēkiem ar 
invaliditāti apskats Baltijas valstīs (Latvija, Lietuva, Igaunija) 

 
Kopš 1990. gadu sākuma Baltijas valstu ārpolitikas galvenais uzdevums ir 

bijis stiprināt atgūto neatkarību un valstiskumu. Lai īstenotu šo uzdevumu, kā arī 
veiktu pāreju no plānveida uz tirgus ekonomiku un centralizētas pārvaldes vietā 
ieviestu demokrātijas tradīcijas, tika uzsākta integrācija Eiropas un transatlantiskajā 
telpā. 

Pašreiz Baltijas valstu galvenais uzdevums ir efektīvi izmantot tās iespējas, ko 
dod dalība ES. Pati par sevi iestāšanās ES automātiski nenodrošinās iedzīvotāju 
labklājības celšanos, tāpēc nepieciešama aktīva rīcība gan no valdības, gan 
pilsoniskās sabiedrības puses ES piedāvāto iespēju izmantošanā. Tāpat 
nepieciešams apzināties, ko Baltijas valstis var dot Eiropas kopējai attīstībai, lai ES 
arī turpmāk saviem iedzīvotājiem garantētu mieru, labklājību, sociālās garantijas, 
pārticību un nodarbinātības iespējas. 

 
1.1.1. Latvijas normatīvā bāze un atbildīgās struktūras cilvēku ar 

invaliditāti profesionālajai rehabilitācijai 
 
1990. gada 4. maijā, atjaunojot neatkarību Latvijā, Augstākā Padome pieņēma 

Deklarāciju par Latvijas Republikas pievienošanos starptautisko tiesību 
dokumentiem cilvēktiesību jautājumos, tai skaitā: 

- ANO 1948. gada 10. decembra Vispārējai cilvēktiesību deklarācijai;  
- ANO 1971. gada 20. decembra Deklarācijai par garīgi atpalikušo 

personu tiesībām;  
- ANO 1975. gada 9. decembra Deklarācijai par invalīdu tiesībām. 
1991. gada 10. decembra Latvijas Republikas Konstitucionālais likums 

"Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi" nosaka, ka "cilvēks, viņa dzīvība, 
brīvība, cieņa un tiesības ir Latvijas valsts augstākā pamatvērtība" (l. pants) un visi 
cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma priekšā neatkarīgi no rases, dzimuma, valodas, 
partijas piederības, politiskās un reliģiskās pārliecības, sociālā, mantiskā un 
dienesta stāvokļa un izcelšanās (12. pants). Valsts pienākums ir aizsargāt cilvēku, 
viņa dzīvību, brīvību, drošību, cieņu, tiesības un īpašumu (3. pants). (ANO Invalīdu 
tiesību deklarācija, 1975.) 
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Lai nodrošinātu Latvijas iesaisti Lisabonas procesā, Eiropas lietu birojs ir 
izveidojis Vadības grupu Lisabonas stratēģijas ieviešanas koordinācijai Latvijā. 
Tajā ir iesaistīti Ekonomikas ministrijas, Ārlietu ministrijas, Finanšu ministrijas, 
Labklājības ministrijas, Informācijas sabiedrības biroja, Izglītības un zinātnes 
ministrijas, Vides ministrijas, Zemkopības ministrijas, Tieslietu ministrijas un 
Latvijas Bankas pārstāvji. 

2004. gada 23. martā Ministru kabinetā tika apstiprināta Latvijas pozīcija 
pavasara Eiropadomei par Lisabonas stratēģijas jautājumiem. Saskaņā ar to Latvija 
kopumā atbalsta 2000. gadā apstiprinātos ES Lisabonas stratēģijas mērķus un 
uzsāktos darbības virzienus šīs stratēģijas īstenošanā. Latvijas prioritātes Lisabonas 
stratēģijas ieviešanā ir makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšana, 
konkurētspējas veicināšana, nodarbinātības un sociālās iekļaušanas veicināšana un 
ilgtspējīga attīstība. Dokumenti skatāmi 1. tabulā.  

 
1. tabula 

Normatīvā bāze Lisabonas stratēģijas ieviešanai Latvijā 
 

Nr. 
p.k. 

Dokuments 

1. ES Augsta līmeņa darba grupas (vadītājs V. Koks) sagatavotais un 03.11.2004. 
Eiropas Komisijai iesniegtais ziņojums par Lisabonas stratēģijas īstenošanas gaitu 
(Facing the challenge, Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, 
Brussels, 3 November 2004) 
Pieeja internetā: 
http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_4220_1.pdf 

2. Prezidentūras secinājumi, Eiropas Padome, Brisele, 2004. gada 17.–18. Jūnijs 
Pieeja internetā: 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/81035.pdf 

3. 12.10.2004. Ministru kabinetā apstiprinātā ELB sagatavotā Latvijas nacionālā 
pozīcija par Lisabonas stratēģiju  
Pieeja internetā: 
http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_4221_2.doc 

4. 14.12.2004. Ministru kabinetā apstiprinātā ELB sagatavotā Latvijas nacionālā 
pozīcija par Lisabonas stratēģiju 
Pieeja internetā: 
http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_4794_lisabona.doc 

5. 15.02.2005. Ministru kabinetā apstiprinātā ĀM sagatavotā Latvijas nacionālā 
pozīcija par Lisabonas stratēģiju – Komisijas ziņojums pavasara Eiropadomei 
„Strādājot kopā izaugsmei un nodarbinātībai – Lisabonas stratēģijas atsākšana” 
Pieeja internetā: 
http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_4926_1.doc 

6. 15.03.2005. MK apstiprinātā ĀM sagatavotā nacionālā pozīcija par Eiropadomes 
secinājumiem  
Pieeja internetā: 
http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_5656_4.doc 
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1. tabulas turpinājums 
 

7. 12.04.2005. Ekonomikas ministrijas sagatavotā nacionālā pozīcija par Integrētajām 
vadlīnijām izaugsmei un nodarbinātībai (2005– 2008) 
Pieeja internetā: 
http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_5655_3.doc 

8. 09.05.2005. Ministru kabinetā apstiprinātā EM sagatavotā nacionālā pozīcija par 
Integrētajām vadlīnijām izaugsmei un nodarbinātībai (2005–2008) 
(mikroekonomikas sadaļa)  
Pieeja internetā: 
http://www.em.gov.lv/em/images/modules/items/item_file_5653_1.doc 

 
Balstoties uz Lisabonas stratēģijā, kas nosaka ES sociālo politiku, un citos ES 

plānošanas dokumentos noteiktajām vadlīnijām sociālās politikas jomā, ar Eiropas 
Padomes 2003. gada 22. jūlija lēmumu Nr. 2003/578/EC tika apstiprinātas Eiropas 
nodarbinātības vadlīnijas, kas ir saistošas visām ES dalībvalstīm. Latvijā, 
atsaucoties uz iepriekš minētajiem dokumentiem, tika apstiprināts Nacionālais 
rīcības plāns 2004.–2006. gadam nodarbinātības veicināšanai Latvijā, kā arī ,,Par 
Latvijas nacionālo Lisabonas programmu 2005.–2008. gadam” (19.10.2006. MK 
rīkojums Nr. 684). Programma ietver piecus galvenos tautsaimniecības politikas 
pamatvirzienus Lisabonas mērķu sasniegšanai Latvijā, un tie ir šādi:  

 makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšana;  
 zināšanu un inovāciju stimulēšana;  
 investīcijām un darbam labvēlīgas un piesaistošas vides veidošana;  
 nodarbinātības veicināšana;  
 izglītības un prasmju uzlabošana.  
(Lisbon Strategy, http://ec.europa.eu/growthandjobs/) 
Saskaņā ar EK 2006. g. sagatavoto ziņojumu par progresu Latvijas nacionālās 

Lisabonas programmas 2005.–2008. gadam īstenošanā, ir realizētas vairākas 
svarīgas aktivitātes: 

 visu līmeņu izglītības pieejamības uzlabošana – izstrādāta koncepcija 
,,Karjeras attīstības atbalsta sistēmas pilnveidošana”; 

 sadarbības nostiprināšana ar valsts pārvaldes iestādēm, izglītības 
iestādēm un darba devējiem.  

(http://www.google.lv/search?hl=lv&source=hp&q=Zi%C5%86ojumu+par+progres
u+Latvijas+nacion%C4%81l%C4%81s+Lisabonas+programmas+2005+2008.+gad
am&btnG=Google+mekl%C4%93%C5%A1ana&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=)  

Latvijas Nacionālais attīstības plāns (2007–2013) ir galvenais valsts vidējā 
termiņa plānošanas dokuments 2007. –2013. gadam, kas apstiprināts 04.07.2006. ar 
Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumiem Nr. 564. Plāns nosaka Latvijas 
galvenos attīstības virzienus, akceptējot valsts izaugsmes modeli ,,Cilvēks pirmajā 
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vietā”. Nacionālā attīstības plāna sadaļā ,,Izglītots un radošs cilvēks” analizēta 
situācija un izvirzīti risināmie uzdevumi šādām aktivitātēm:  

 kvalitatīvas izglītības pieejamība visos izglītības līmeņos,  
 darbaspēka sagatavošana atbilstoši darba tirgus prasībām,  
 mūžizglītības pieejas izmantošana personu izaugsmei un izglītības 

infrastruktūras modernizācija 
(http://www.likumi.lv/doc.php?id=139505&from=off).  

Balstoties uz ES politikas dokumentiem un ārvalstu pieredzi, 29.03.2006. ar 
MK rīkojumu Nr. 214 ir apstiprināta koncepcija ,,Karjeras attīstības atbalsta 
sistēmas pilnveidošana” (turpmāk – koncepcija). Koncepcijas mērķis ir pilnveidot 
karjeras attīstības atbalsta sistēmu, veikt koordinētus pasākumus normatīvo aktu un 
rīcībpolitikas izstrādē, lai paaugstinātu darbaspēka konkurētspēju un paaugstinātu 
nodarbinātības līmeni, no vienas puses, un sniegtu atbalstu indivīdam viņa 
personisko mērķu un interešu apzināšanā un īstenošanā, no otras puses. Šādas 
sistēmas un pasākumu ieviešana dos iespēju personām izvēlēties atbilstošāko un 
piemērotāko izglītības ceļu, motivēs studijām un labu rezultātu sasniegšanai, kā arī 
veicinās integrāciju darba tirgū. Minēto pakalpojumu pieejamība ir būtisks atbalsts 
arī personām, kuras konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū vēlas papildināt 
savas zināšanas. 

Koncepcijā teikts, ka ,,lai pieņemtu cilvēka spējām un interesēm adekvātu 
lēmumu par karjeras attīstību, ikvienam ir nepieciešama brīvi pieejama, adekvāta 
un ticama plaša spektra informācija. Tai sabiedrības daļai, kas iegūst izglītību, 
vienlaicīgi jābūt pieejamiem arī karjeras izglītības pakalpojumiem, kas jau 
savlaicīgi rosinātu izdarīt izvēli par karjeras attīstības jautājumiem. Gadījumos, kad 
informācija un karjeras izglītības pakalpojumi nav pietiekami, indivīdam ir 
nodrošināta iespēja saņemt padziļinātas karjeras konsultācijas” (Karjeras attīstības 
atbalsta sistēmas pilnveidošana, 2006). 

Trīs galvenie pamatelementi, no kuriem veidojas Karjeras attīstības atbalsta 
sistēma (turpmāk – KAAS) ir: 

 informācija (sagatavošana un sniegšana); 
 karjeras izglītība (pakalpojumi, kursi, programmas); 
 karjeras konsultācijas (palīdzība karjeras plānošanā, profesionālās 

piemērotības noteikšana, darba izmēģinājumi, darba meklēšanas un 
darbā noturēšanās prasmju apguve) (Karjeras attīstības atbalsta sistēmas 
pilnveidošana, 2006) (sk. 1. att.). 
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1. attēls. Karjeras attīstības atbalsta sistēma  
 

KAAS ir preventīvi karjeras izglītības, bezdarba samazināšanas un aktīvas 
nodarbinātības veicināšanas ilgtermiņa pasākumi, lai sekmētu indivīda spējām un 
interesēm atbilstoša personības attīstības virziena (profesijas, izglītības nozares) 
izvēli. 

Līdz ar koncepcijas apstiprināšanu Latvijā ir atzīta karjeras plānošanas un 
attīstīšanas jautājumu aktualitāte un nozīmība, un šobrīd turpinās intensīvs darbs 
pie KAAS izstrādes un ieviešanas valstiskā līmenī. 

Šobrīd par KAAS attīstību politiskā līmenī atbildību dala Labklājības 
ministrija (Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), Sociālās integrācijas valsts 
aģentūra (SIVA)) un Izglītības un zinātnes ministrija (LR Valsts Izglītības 
attīstības aģentūra (VIAA)). 

Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums nosaka minēto ministriju 
kompetenci KAAS politikas attīstībā (5. pants).  

 LM izstrādā valsts politiku bezdarba samazināšanai, piedalās 
nodarbinātības politikas izstrādāšanā un karjeras attīstības atbalsta 
sistēmas pilnveidošanā, kā arī koordinē priekšlikumu izstrādi aktīvo 
nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas 
pasākumu organizēšanai, finansēšanai un ieviešanai. 

INFORMĀCIJA 
 

- Informācijas 
sagatavošana 

- Informācijas sniegšana 

KARJERAS KONSULTĒŠANA 
 

- Palīdzība karjeras plānošanā 
- Profesionālās piemērotības 

noteikšana 
- Darba izmēģinājumi 
- Darba meklēšanas un darbā 

noturēšanās prasmju apguve 

KARJERAS IZGLĪTĪBA 
 
- Pakalpojumi 
- Kursi 
- Programmas 
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 LM sadarbībā ar IZM nodrošina bezdarbnieku profesionālo apmācību, 
pārkvalifikācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas, bezdarbnieku un 
darba meklētāju neformālās izglītības ieguves, komersantu nodarbināto 
personu un pašnodarbināto pārkvalifikācijas, kvalifikācijas 
paaugstināšanas un tālākizglītības, kā arī karjeras konsultāciju 
organizēšanu. ( www.likumi.lv)  

NVA pamatā realizē bezdarba samazināšanas politiku valstī, organizējot un 
īstenojot aktīvos nodarbinātības pasākumus. No 2007. gada septembra aģentūra 
pārņem PKIVA (Profesionālās karjeras izvēles valsts aģentūras) funkcijas: piedāvā 
grupu un individuālās konsultācijas par karjeras izvēli un plānošanu, profesionālās 
piemērotības noteikšanu, sniedz informāciju par darba meklēšanas un darbā 
noturēšanās jautājumiem kā jauniešiem, tā pieaugušajiem, kā arī veic bezdarbnieku 
apmācību spēju psiholoģisko novērtēšanu.  

NVA paralēli citiem nodarbinātības un bezdarba samazināšanas 
preventīvajiem pasākumiem nodrošina arī karjeras konsultācijas. Karjeras 
konsultācijas ietver palīdzību karjeras plānošanā, profesionālās piemērotības 
noteikšanu, kā arī darba meklēšanas un saglabāšanas prasmju apguvi. Karjeras 
konsultācijas personām sniedz, lai palīdzētu tām labāk apzināties savu profesionālo 
ievirzi, padziļinātu šo personu izpratni par izglītību un iespējām darba tirgū un 
noskaidrotu konkrētā cilvēka personībai, vērtību sistēmai un mērķiem vislabāk 
atbilstošo profesionālo virzienu. Tiek īstenotas gan individuālās karjeras 
konsultācijas, kas ietver arī pakalpojumu sniegšanu elektroniskā veidā, gan karjeras 
konsultācijas grupās (3. pants).  

Savukārt, Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 6. pants nosaka 
NVA uzdevumus KAAS sistēmas ietvaros: 

 organizē un īsteno aktīvos nodarbinātības un preventīvos bezdarba 
samazināšanas pasākumus; 

 bez maksas sniedz karjeras konsultācijas bezdarbniekiem, darba 
meklētājiem un citām personām, tādējādi palīdzot tām orientēties 
profesionālās piemērotības, kā arī pārkvalifikācijas jautājumos; 

 apkopo karjeras konsultācijām nepieciešamo informāciju, kā arī 
informāciju par izglītības iespējām; 

 izstrādā jaunas un pilnveido esošās karjeras konsultāciju metodes, kā arī 
sniedz palīdzību to ieviešanā (www.likumi.lv). 

Karjeras konsultāciju pakalpojumi NVA tiek organizēti atbilstoši MK 
2008. gada 10. marta noteikumiem Nr.166 Noteikumi par aktīvo nodarbinātības 
pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un 
finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, kas izdoti saskaņā 



26 
 

ar Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma 4. panta otro, piekto, septīto 
un astoto daļu un nosaka kārtību, kādā organizējami un finansējami preventīvie 
bezdarba samazināšanas pasākumi (http://www.likumi.lv/doc.php?id=172806&from=off). 

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) 
Saskaņā ar MK 01.04.2008. noteikumiem Nr. 239 Sociālās integrācijas valsts 

aģentūras nolikums Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk – SIVA) ir 
Labklājības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras darbības 
mērķis ir veicināt invalīdu un personu ar funkcionāliem traucējumiem sociālo 
integrāciju un nodrošināt invalīdiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem 
iespēju saņemt profesionālo rehabilitāciju un iegūt pirmā līmeņa profesionālo 
augstāko izglītību (koledžas izglītību). 

SIVA ir izveidota, lai, sniedzot profesionālas, sociālas un medicīniskas 
rehabilitācijas pakalpojumus, rūpētos par dzīves kvalitātes (labklājības radītājs, kas 
ietver fizisko un garīgo veselību, brīvo laiku un tā izmantošanu, darbu un saikni ar 
sabiedrību, tiesības patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos realizēt, kā arī materiālo 
nodrošinājumu) uzlabošanu cilvēkiem ar invaliditāti. 

SIVA veic šādas funkcijas: 
 sniedz profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus – pasākumus, kas 

nodrošina profesionālo zināšanu un prasmju atjaunošanu vai attīstīšanu, 
arī jaunas profesijas apgūšanu atbilstoši personas funkcionālo 
traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās izglītības un 
kvalifikācijas līmenim; 

 sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus – pasākumus, kas vērsti uz 
sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu; 

 sniedz medicīniskas rehabilitācijas un fizikālās medicīnas pakalpojumus; 
 īsteno profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un 

pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, kā arī profesionālās 
tālākizglītības programmas; 

 SIVA novērtē invalīdu profesionālo piemērotību atbilstoši viņu 
interesēm, spējām, iepriekš iegūtajai izglītībai un veselības stāvoklim. 

 konsultē darba devējus darba vides pielāgošanas jautājumos u.c. (Valsts 
aģentūras „Sociālās integrācijas centrs” darbības stratēģijas, 2008). 

SIVA kopš 2005. gada realizē EQUAL projektu „Invalīdu nodarbinātības 
veicināšana”, kurā tiek izstrādāta metodika profesionālās piemērotības noteikšanai 
un darba izmēģinājumiem, kas ļautu novērtēt invalīdu piemērotību apgūt noteiktu 
profesiju un strādāt. SIVA tiek veidota metodiskā un materiāli tehniskā bāze, kas 
ļauj profesionālo piemērotību noteikt visiem tiem invalīdiem, kas vēlas iegūt 
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profesionālo izglītību neatkarīgi no tā, vai izglītību iegūst SIVA vai citās izglītības 
iestādēs. 

Ar risināmo problēmu saistītie normatīvie akti un politikas plānošanas 
dokumenti ir šādi: 

1) Eiropas Sociālā harta (18.10.1961., ratificēta Latvijā 2001. g.); 
2) Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums; 
3) MK 27.01.2004. noteikumi Nr. 49 „Labklājības ministrijas nolikums”; 
4) MK 16.09.2003. noteikumi Nr. 528 „Izglītības un zinātnes ministrijas 

nolikums”; 
5) MK 29.04.2003. noteikumi Nr. 238 „Ekonomikas ministrijas nolikums”; 
6) Izglītības likums; 
7) Profesionālās izglītības likums; 
8) Profesionālās orientācijas koncepcija Latvijas Republikā (apstiprināta 

MK 15.11.1994., sēdes protokols Nr. 57); 
9) likums “Par sociālo drošību”; 
10) MK 27.05.2003 noteikumi Nr. 274 „Kārtība, kādā personas saņem 

profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, un prasības profesionālās 
rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem”; 

11) MK 10.02.2009. Nr. 120 „Kārtība, kādā personas saņem profesionālās 
rehabilitācijas pakalpojumus”; 

12) 31.03.2009. Nr. 279 „Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, 
un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem”; 

13) Augstskolu likums; 
14) MK 17.06.2003. noteikumi Nr. 309 „Aktīvo nodarbinātības pasākumu 

organizēšanas un finansēšanas kārtība un nodarbinātības aktīvo 
pasākumu realizētāju izvēles principi”; 

15) MK 15.06.2004. noteikumi Nr. 543 „Profesionālās karjeras izvēles valsts 
aģentūras nolikums”; 

16) MK 29.06.2004. noteikumi Nr. 570 „Valsts aģentūras „Sociālās 
integrācijas centrs” nolikums”; 

17) MK 01.04.2008. noteikumi Nr. 239 ,,Sociālās integrācijas valsts 
aģentūras nolikums”; 

18) MK 05.12.2000. noteikumi Nr. 462 „Noteikumi par valsts 
pamatizglītības standartu”; 

19) MK 05.12.2000. noteikumi Nr. 463 „Noteikumi par valsts vispārējās 
vidējās izglītības standartu”( www.siva.gov.lv).  
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Secinājumi 
1. Latvijas prioritātes Lisabonas stratēģijas ieviešanā ir ne tikai 

makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšana, konkurētspējas 
veicināšana, bet arī nodarbinātības un sociālās iekļaušanas veicināšana 
un ilgtspējīga attīstība. Latvijā ir izstrādāta normatīvā bāze Lisabonas 
stratēģijas ieviešanai un karjeras attīstības atbalsta sistēmas izveidei, un 
profesionālās rehabilitācijas pasākumu nodrošināšanai cilvēkiem ar 
invaliditāti. 

2. Latvijā ieviesta Karjeras attīstības atbalsta sistēma (KAAS), kuras 
ietvaros tiek koordinēti pasākumi normatīvo aktu un rīcībpolitiku 
izstrādē, darbaspēka, t.sk. invalīdu, konkurētspējas un nodarbinātības 
līmeņa paaugstināšanai, kā arī atbalsta sniegšanai indivīdam viņa 
personisko mērķu un interešu apzināšanā un īstenošanā, kas sekmē 
iespēju izvēlēties atbilstošāko un piemērotāko izglītības ceļu, motivē 
studijām un labu rezultātu sasniegšanai, kā arī veicina integrāciju darba 
tirgū.  

3. Latvijā notiek KAAS ieviešana valstiskā un politiskā līmenī, par to ir 
atbildīga Labklājības ministrija (Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), 
Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA)) un Izglītības un zinātnes 
ministrija (LR Valsts Izglītības attīstības aģentūra (VIAA)), kuru starpā 
ir sadalītas funkcijas un pienākumi. 

4. NVA realizē bezdarba samazināšanas politiku valstī, organizējot un 
īstenojot aktīvos nodarbinātības pasākumus, kā arī piedāvā grupu un 
individuālās konsultācijas par karjeras izvēli un plānošanu, profesionālās 
piemērotības noteikšanu, sniedz informāciju par darba meklēšanas un 
darbā noturēšanās jautājumiem kā jauniešiem, tā pieaugušajiem, kā arī 
veic bezdarbnieku apmācības spēju psiholoģisko novērtēšanu.  

5. Cilvēkiem ar invaliditāti profesionālās, sociālās un medicīniskās 
rehabilitācijas pakalpojumus nodrošina SIVA un rūpējas par dzīves 
kvalitātes (labklājības radītājs, kas ietver fizisko un garīgo veselību, 
brīvo laiku un tā izmantošanu, darbu un saikni ar sabiedrību, tiesības 
patstāvīgi pieņemt lēmumus un tos realizēt, kā arī materiālo 
nodrošinājumu) uzlabošanu.  
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1.1.2. Cilvēku ar invaliditāti karjeras attīstības un profesionālās 
rehabilitācijas problēmu risināšana Lietuvā 

 
Valstiskuma atjaunošana un demokrātiskas sabiedrības attīstība Lietuvā, tāpat 

kā Latvijā, atklāja karjeras attīstības atbalsta sistēmas nozīmi, jo vajadzība 
pielāgoties mainīgajām darba tirgus prasībām pastāvīgi pieauga. Saskaņā ar Eiropas 
karjeras attīstības atbalsta sistēmas attīstību Lietuvā tika sagatavoti vairāki likumi 
un politiskie dokumenti, kas vērsti uz karjeras veidošanas attīstību, kā arī 
profesionālās un karjeras konsultēšanas pakalpojumu sniegšanu (sk. 2. tab.) 

2. tabula 
Karjeras attīstību un profesionālo rehabilitāciju veicinošie likumi un 

dokumenti Lietuvā 
 

Gads Dokuments Dokumenta saturs 
1996.  Lietuvas Republikas Seimā 

(Parlaments) ratificēta 
Starptautiskās Darba 
organizācijas konvencija Nr. 
142 “Par profesionālo 
orientāciju un profesionālo 
izglītību attiecībā uz 
cilvēkresursu attīstību” 
(“Valstybės žinios”, 1996, Nr. 
30 – 738) 

Dokumentā uzsvērts, ka ikviena valsts veido 
daudzveidīgu un koordinētu karjeras attīstības 
atbalsta politiku un programmas, kā arī profesionālo 
izglītību un apmācību, kas cieši saistīta ar 
nodarbinātības politiku, ieskaitot darba vajadzības, 
iespējas un problēmas reģionālajā un valsts līmenī, 
izvērtējot valsts ekonomiskās, sociālās un kultūras 
attīstības stratēģijas ar atbilstošu cilvēkresursu 
attīstību 

1998. Izglītības un zinātnes 
ministrija izdod pavēli “Par 
karjeras attīstības atbalsta 
kārtību” (“Valstybės žinios”, 
1998, Nr. 39 – 1046). 
 

Uzsvērts, ka karjeras attīstības atbalsta mērķis ir 
apkopot profesionālo informāciju un konsultācijas, 
lai sagatavotu cilvēku racionālai profesijas izvēlei 
un nepieņemtu nejaušus lēmumus, sniegtu atbalstu 
aktīviem profesionālās karjeras meklējumiem 
sadarbībā ar vispārējo izglītību, profesionālo 
izglītību, darba devējiem un to pārstāvētajām 
organizācijām, teritoriālajām darba biržām, 
audzēkņu vecākiem un skolotājiem 

1998. Cilvēku ar īpašām vajadzībām 
sociālās integrācijas likums 
(“Valstybės žinios”, 1998, Nr. 
98 – 2706) 

Regulē cilvēku ar īpašām vajadzībām izglītības, 
izglītošanas un profesionālās konsultēšanas iespējas. 
Tajā sacīts, ka cilvēku nedrīkst nepieņemt izglītības 
iestādē fizisko spēju ierobežojumu dēļ; cilvēkus ar 
īpašām vajadzībām orientē uz profesijas izvēli un 
iegūšanu saskaņā ar programmu, ko izstrādājušas 
IZM un Veselības aprūpes ministrijas vispārējās 
izglītības un speciālās izglītības iestādēs, ņemot 
vērā cilvēku ar īpašām vajadzībām noslieces, spējas, 
fizisko un psiholoģisko stāvokli 
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2.tabulas turpinājums 
1998. Pieaugušo neformālās 

izglītības likums (“Valstybės 
žinios”, 1998, Nr. 66 – 1999.) 

Likums nosaka galvenos pieaugušo neformālās 
izglītības mērķus: radīt apstākļus kognitīvo 
vajadzību apmierināšanai un jaunu prasmju un 
kvalifikāciju gūšanai mūžizglītībā. Šie mērķi ir cieši 
saistīti ar karjeras konsultēšanas pakalpojumiem 

2000.  Likums par Profesionālo 
izglītību (“Valstybės žinios”, 
2000, Nr. 92 – 2877) 

Regulē funkciju sadali starp ministrijām karjeras 
veidošanas jomā: Izglītības un Zinātnes ministrija 
nodrošina profesionālo konsultēšanu vispārējās 
izglītības iestādēs un arodskolās, Sociālās 
labklājības un nodarbinātības ministrija organizē 
darba tirgu un jauniešu ārpusskolas karjeras 
konsultēšanu 

2001. “Nodarbinātības 
paaugstināšanas programmas 
Lietuvas Republikā 2001. - 
2004. gadam” (“Valstybės 
žinios”, 2001, Nr.40 – 1404) 

Mērķis ir paaugstināt jauniešu nodarbinātības 
prasmes, un viens no tās mērķiem ir paplašināt un 
uzlabot profesionālo informāciju un konsultēšanu, 
iepazīstinot audzēkņus ar sociālās un ekonomiskās 
attīstības tendencēm sabiedrībā un darba iespējām 
informācijas sabiedrībā 

2002. Bezdarbnieku atbalsta likums 
(“Valstybės žinios”, 2002, Nr. 
2 – 51) 

Paredz iespējas bezdarbniekiem turpināt izglītību un 
profesionālo izglītošanu darba vietā un 
pārkvalificēšanās iespējas. Likums regulē 
nodarbinātības vai papildus darbā iekārtošanas 
kvotas sociāli visneaizsargātākajām grupām: 1. un 
2. grupas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

2002 Par Lietuvas vispārējās 
nodarbinātības politikas 
prioritāšu novērtējumu, kuru 
parakstīja Lietuvas Republikas 
valdība un Eiropas Komisija  
  

Prioritātes, kuras īstenojot, būtiski mainīsies 
profesionālās konsultēšanas pakalpojumi. Tas ir 
paredzēts saskaņotai un veiksmīgai visu aktuālo 
reformu īstenošanai, īpaši cenšoties samazināt no 
skolas izslēgto jauniešu skaitu, uzlabot 
profesionālās izglītības un izglītošanas pieejamību, 
kvalitāti un nozīmi, sagatavot un ieviest 
mūžizglītības stratēģiju valsts mērogā 

2005. 
18.04. 

Profesionālās rehabilitācijas 
pabalsta piešķiršana un 
maksājumu noteikumi 
(Official Gazette, 1991, nr.  
36-969 36-969; 2004, Nr. un 
2004. g. Nr. 83-2983) 
nustatytos profesinės 83-
2983); 
(Official Gazette, 2000, Nr.  
111-3574), skyrimo 111-
3.574) 

1. Profesionālās rehabilitācijas pabalsta piešķiršanu 
un maksājumu noteikumus reglamentē Lietuvas 
Republikas likums par integrāciju invalīdiem; (Žin., 
1991, Nr. Sociālā nodrošinājuma likums)  
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2.tabulas turpinājums 
2005. 
13.09. 

 
2007. 

 
 

Lietuvas Republikas, 2004-
2006 Nacionālais Anti 
nabadzības un sociālās 
atstumtības rīcības plāns 
2005-2006, 2007-2008. 
(Official Gazette, 2006, nr.  
112-4273) 

Par nabadzības un sociālās atstumtības 
samazināšanu (2007/2008 YEAR PRIEMONIŲ 
PATVIRTINIMO) apstiprināšanas instruments. 
Pieņemts paziņojums Eiropas Komisijas Padomei, 
Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu Reģionu komitejai COM (2005) Nr.706 
galīgā redakcija „Strādāsim kopā, strādāsim labāk: 
jauna Eiropas Savienības sociālās sistēmā 
aizsardzības un sociālās integrācijas politikas 
atklātajai saskaņošanai 

2009. 
23.09. 

Lietuvas Republikas likums 
par integrāciju invalīdiem 
(Valsts News, 1991, Nr. 36-
969, 2004, Nr. 83-2983)  

Apstiprina finansiālās palīdzības sniegšanu
cilvēkiem, kuri mācās augstākās izglītības iestādēs 
un identificē nepieciešamos resursus, lai sniegtu 
finansiālu palīdzību invalīdiem, kas studē 
augstskolā 

2010. 
14.03. 

Valsts sociālās integrācijas 
programma 2010-2012   
 

Uzdevums – nodrošināt efektīvu sociālās 
integrācijas attīstības procesu un nodrošināt tās 
atbilstību valsts un starptautiskajiem tiesību aktiem 
attiecībā uz invalīdiem, sociālo integrāciju un 
atbilstību īstenošanas noteikumiem  

 

Iepriekš uzskaitītie dokumenti, kā arī Lietuvas Republikas Nacionālās 
attīstības plāns nosaka cilvēkresursu attīstību par galveno stratēģisko jomu Lietuvā 
līdzās uz zināšanām balstītas ekonomikas attīstībai un uzskata to par svarīgu 
priekšnosacījumu ekonomikas izaugsmei. Dokumentos akcentēta nepieciešamība 
paaugstināt darba tirgus dalībnieku mācīšanās motivāciju un radīt mācību iespējas, 
nodrošinot darba tirgus dalībnieku spējas pielāgoties strauji mainīgajiem 
apstākļiem, kā arī, lai nodrošinātu tā pakalpojumu iespēju aktīvāk veikt 
bezdarbnieku iesaistīšanu darba tirgū. Šo mērķu īstenošana ir cieši saistīta ar 
profesionālo konsultēšanu. 

No otras puses, Lietuvas Republikas Izglītības un zinātnes un Sociālās 
nodrošināšanas un darba ministriju pieņemtie likumi, noteikumi un pavēles nespēj 
radīt pietiekamu juridisko vidi efektīvas un saskaņotas karjeras veidošanas sistēmas 
radīšanai. Līdz pat šim laikam trūkst attiecīgi sagatavotu profesionālās un karjeras 
konsultēšanas speciālistu, budžeta resursu karjeras veidošanas attīstībai un nav arī 
paredzēti finanšu resursi pakalpojumu sniegšanas infrastruktūras attīstībai un citiem 
nolūkiem. 

Viens no svarīgākajiem mērķiem karjeras attīstības atbalsta nodrošināšanai 
Lietuvā ir radīt efektīvu un saskaņotu valsts karjeras attīstības atbalsta sistēmu. 
Tādēļ ir svarīgi noteikt valsts politiku karjeras attīstības atbalstam, radīt juridisku 
pamatu karjeras attīstības atbalsta sistēmas attīstībai un efektīvai funkcionēšanai. 
Šīs sistēmas attīstību bija paredzēts pabeigt 2005. gadā. Ļoti svarīgs solis šinī jomā 
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Lietuvā bija investīciju projekts “Informācijas, konsultāciju un orientācijas atvērtās 
sistēmas ieviešana”, kuras mērķis bija radīt vienotu profesionālās informācijas un 
konsultēšanas infrastruktūru jauniešiem un pieaugušajiem un tā īstenošanas plānu 
(www.decowe.com/static/uploaded/htmlarea/.../Pukelis_Kestutis.ppt). 

Šis un citi līdzīgi projekti pašreiz tiek veiksmīgi realizēti, un var runāt par 
noteiktiem sasniegumiem.  

Lietuvas karjeras attīstības atbalsta stratēģijas galvenais mērķis ir radīt 
Lietuvā vidi karjeras attīstības atbalsta sistēmai un pakalpojumu attīstībai saskaņā 
ar valsts ekonomikas un sociālās attīstības perspektīvām un ikviena sabiedrības 
locekļa individuālajām vajadzībām. Šī stratēģija orientēta uz saskaņotas un 
efektīvas karjeras attīstības atbalsta sistēmas veidošanu Lietuvā mūžizglītības 
politikas ietvaros, sekmējot valsts ekonomisko un politisko attīstību un tās pilsoņu 
personisko attīstību. 

Tās misija ir nodrošināt karjeras attīstības atbalsta pakalpojumus, kas 
paredzēti visiem neatkarīgi no vecuma, it īpaši tiem, kas izslēgti no vispārējās 
izglītības skolām, jauniešiem bez profesionālās izglītības un sociāli nelabvēlīgo 
grupu pārstāvjiem, lai palīdzētu tiem izvēlēties vai mainīt profesiju un uzņemties 
atbildību par savu karjeru. 

Karjeras attīstības atbalsta mērķi ir šādi: 
 sniegt kvalitatīvu informāciju Lietuvas iedzīvotājiem par mācību un 

darba iespējām; 
 sniegt kvalitatīvus profesionālās un karjeras konsultēšanas pakalpojumus 

visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no to vecuma, dzimuma, tautības vai 
dzīvesvietas un sociālā statusa atbilstoši indivīda un sabiedrības 
vajadzībām; 

 pilnveidot jauniešu un pieaugušo darba prasmes, veicināt 
uzņēmējdarbību un pastāvīgu zināšanu ieguvi; 

 veicināt cilvēku sociāli aktīvu iesaistīšanos un atbildību par 
profesionālajām un karjeras aktivitātēm, lai nepieļautu bezdarbu. Arī 
Lietuvā (tāpat kā Latvijā) karjeras attīstības un profesionālās 
rehabilitācijas problēmu mazināšanai ir noteiktas atbildīgās institūcijas. 

Karjeras attīstības atbalsta sistēmas efektīvai plānošanai, koordinācijas 
struktūras veidošanai un metožu izstrādei nepieciešams saskaņot atbildību un 
funkcijas starp Izglītības un zinātnes ministriju, Sociālās nodrošināšanas un darba 
ministriju, Lietuvas Republikas valdības Statistikas departamentu, Informācijas 
Sabiedrības attīstības komiteju, Lietuvas darba tirgus apmācības pārvaldi, Lietuvas 
darba biržu, municipālajām pārvaldēm un sociālajiem partneriem. 
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Visām atbildīgajām institūcijām paredzēts veikt šādas funkcijas: 
 Izglītības un Zinātnes ministrijas uzdevums ir sniegt informāciju par 

mācību iespējām un nosacījumiem Lietuvas un ārzemju izglītības 
iestādēs un organizēt to īstenošanu, kā arī nodrošināt profesionālās un 
karjeras konsultēšanas prasmju veidošanu un sniegšanu izglītības 
programmās vispārējās izglītības un arodskolu audzēkņiem. 

 Sociālās nodrošināšanas un darba ministrija veido karjeras attīstības 
atbalsta pakalpojumu sniegšanas programmas un organizē to ieviešanu, 
sniedz informāciju par situāciju un nākotnes prognozēm darba tirgū. 

 Lietuvas Republikas valdības Statistikas departaments sniedz 
informāciju par studentu (audzēkņu) skaitu augstākās un arodizglītības 
iestādēs studiju (apmācības) programmās. 

 Lietuvas darba birža sniedz informāciju par vakantajām darba vietām un 
bezdarbniekiem pa reģioniem, profesijām un iegūtajām kvalifikācijām. 

 Municipālās pārvaldes koordinē karjeras attīstības atbalsta prasmju 
apguvi un informatīvās aktivitātes skolās un profesionālās informācijas 
centros, kas darbojas to teritorijā neatkarīgi no to pakļautības. 

 Lietuvas darba birža koordinē un pārrauga teritoriālo darba biržu 
darbību, sniedz informāciju par profesionālās un karjeras konsultēšanas 
pakalpojumiem, preventīvajām, korektīvajām un rehabilitācijas 
programmām. 

 Izglītības un zinātnes un Sociālās nodrošināšanas un darba ministrijas 
koordinē nepieciešamo normatīvo likumdošanas aktu, instrukciju, 
metodiskā materiāla piegādi profesionālās informācijas un karjeras 
attīstības atbalsta centriem, rūpējas par centru darbinieku izglītību un 
organizē to apmācību darba vietā. 

 Sociālās nodrošināšanas un darba ministrija kopā ar Izglītības un 
zinātnes ministriju uzsāk, plāno un organizē karjeras attīstības atbalsta 
speciālistu izglītību un apmācību, apmācību darba vietā, nosakot tās 
apjomu, sniedzējus, resursus un veic novērtēšanu valsts līmenī. 

 Augstākās izglītības iestādes veic karjeras attīstības atbalsta izpēti un 
sagatavo profesionālās un karjeras konsultēšanas speciālistus  
(www.decowe.com/static/uploaded/htmlarea/.../Pukelis_Kestutis.ppt).  

Lietuvas karjeras attīstības atbalsta stratēģijā paredzēti divi pakalpojumu 
sniedzēju veidi: 

- profesionālās informācijas centri, kuri nodarbojas ar profesionālās 
informācijas sniegšanu; 
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- karjeras attīstības atbalsta centri, kuri ne vien popularizē informāciju, 
bet arī konsultē profesionālo un karjeras konsultēšanu dažādos 
jautājumos, pielietojot īpašas metodoloģijas un īstenojot preventīvas, 
rehabilitācijas un koriģējošas aktivitātes. 

Profesionālās informācijas centri ir akreditētas vai citas institūcijas, kurām ir 
bezmaksas pieeja internetam, pieeja valsts izglītības un darba tirgus datu bāzēm vai 
informācijai, kas saglabāta datoru saziņas līdzekļos, videoierakstos, publikācijās 
utt. Tie sniedz iedzīvotājiem informāciju par mācību un darba iespējām valstī un 
ārzemēs. Profesionālās informācijas centros pieejami profesionālo konsultantu 
pakalpojumi. 

Karjeras attīstības atbalsta centri ir akreditētas institūcijas, kas sniedz 
informāciju visiem iedzīvotājiem, sagatavo un ievieš preventīvās, korekcijas un 
rehabilitācijas programmas, pielieto psihodiagnostisko testēšanu, sniedz 
konsultācijas par profesionālajiem un karjeras mērķiem, piemērotību, karjeras 
plānošanu. Šos pakalpojumus sniedz profesionālie konsultanti un psihologi. 

Lai nodrošinātu veiksmīgu profesionālās informācijas centru un karjeras 
attīstības atbalsta centru darbību, Izglītības un zinātnes un Sociālās nodrošināšanas 
un darba ministrijas un to izveidotās institūcijas īsteno vairākas aktivitātes:  

 sagatavo šo centru vispārējos noteikumus, kas paredz akreditācijas 
procedūras un nodrošina ar vajadzīgo informāciju un metodisko 
literatūru; 

 pilnveido karjeras attīstības atbalsta metodoloģiju;  
 attīsta karjeras izglītības programmas; 
 organizē profesionālo praksi; 
 veido profesionālās piemērotības testus un rada iespējas to īstenošanai; 
 veido metodiskos ieteikumus skolotājiem, profesionālajiem 

konsultantiem un psihologiem, kuri strādā vispārizglītojošajās skolās; 
 organizē sākotnējo apmācību un profesionālo tālākizglītību 

profesionālajiem padomdevējiem un konsultantiem; 
 mērķtiecīgi cenšas attīstīt profesionālās un karjeras konsultēšanas 

kvalitātes standartus, karjeras attīstības atbalsta sistēmas uzraudzību un 
tās pastāvīgu atjaunošanu (Pukelis, K., Pundziene, A., 2006).  

Pašlaik Lietuvā nav vienotas karjeras izglītības sistēmas un izpildinstitūcijas, 
kura varētu plānot un/vai koordinēt visu institūciju aktivitātes, kas saistītas ar 
profesionālās konsultēšanas un profesionālās informācijas pakalpojumiem. Karjeras 
izglītības stratēģija atrodas tās īstenošanas sākumstadijā, un tā notiek dažādos 
izglītības līmeņos.  
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Lietuvas vispārējās izglītības skolās tika izveidota juridiskā karjeras izglītības 
bāze, kur noteikta profilapmācība 9. –10. klasē (noteikts diferencētu mācību tips), 
ko ieviesa 2000. gadā visās mācību iestādēs, kuras sniedz vispārējo izglītību, 
piedāvā audzēkņiem iespēju realizēt savas tiesības uz izvēli, tādējādi efektīvāk 
attīstot patstāvību, pamata un speciālās prasmes, lai mērķtiecīgāk izraudzītos 
turpmāko studiju virzienu un profesionālo darbību, iegūtu dziļākas zināšanas 
jomās, kas ir svarīgas, ja cilvēks vēlas iestāties profesionālās izglītības iestādēs un 
apgūt iecerēto profesiju, kā arī darīt izglītību pieejamāku bērniem ar īpašām 
vajadzībām un sniegt iespēju ikvienam audzēknim izvēlēties mācīšanās veidu 
atbilstoši savām spējām, nosliecēm. 

Lietuvas vispārizglītojošajās skolās strādā 233 psihologi un gandrīz 600 
sociālie pedagogi. Šie amati ir atkarīgi no skolu vadības prioritātēm un 
piešķirtajiem finanšu resursiem. Profesionālā psihologu apmācība rekomendē tikai 
profesionālās konsultēšanas pakalpojumu sniegšanu, savukārt sociālo pedagogu 
apmācība vispār neparedz šīs funkcijas (Rokasgrāmata karjeras attīstības atbalsta 
speciālistiem, 2007). 

Pašreiz audzēkņi var saņemt karjeras attīstības atbalstu jauniešu 
nodarbinātības centros teritoriālajās darba biržās, informācijas un konsultāciju 
centros, kā arī profesionālās informācijas centros. Šo institūciju rīcībā ir metodiskie 
materiāli par profesijām un to apraksti, informācija par izglītības iestādēm un 
pieprasījumi pēc profesijām. 

Karjeras konsultēšanas centri ir izveidoti četrās lielākajās Lietuvas 
universitātēs (Viļņas Universitātē, Viļņas Pedagoģiskajā universitātē, Vītauta Dižā 
Universitātē un Šauļu Universitātē), kā arī dažās koledžās; šo centru speciālisti 
organizē karjeras dienas studentiem, konsultē skolu absolventus par profesijas 
izvēles jautājumiem, sniedz informāciju studentiem un augstskolu absolventiem par 
profesionālās karjeras iespējām Lietuvas un ārzemju uzņēmumos, sniedz 
konsultācijas plānošanā, personāla vadībā, jauno speciālistu praktiskās apmācības 
organizēšanā, darba jautājumos, novēro universitātes beidzēju karjeru, sniedz 
konsultācijas darba meklēšanas stratēģijā un taktikā. 

Tomēr šo centru darbiniekiem trūkst profesionālās pieredzes, jo Lietuvā šāda 
veida speciālistus atbilstošas izglītības programmas saka īstenot pirms trīs gadiem.  

Kauņā Vītauta Dižā Universitātē ir izveidota karjeras konsultantu 
sagatavošanas programma. Tā ir pirmā maģistra studiju programma Lietuvā, kas 
domāta vispārizglītojošo skolu skolotājiem, darba tirgus dienestu pārstāvjiem, 
augstākās izglītības iestāžu karjeras centru darbiniekiem, kuri pašlaik strādā vai 
domā strādāt par karjeras konsultantiem.  
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Lietuvas Darba tirgus apmācības pārvaldes, kas darbojas pie Sociālās 
nodrošināšanas un darba ministrijas, pārziņā ir 6 teritoriālie darba tirgus apmācības 
un konsultēšanas biroji lielākajās pilsētās – Viļņā, Kauņā, Klaipēdā, Šauļos, 
Panevežā, Ignalinā, Akmenē un Tauragē. Lietuvas Darba tirgus apmācības pārvalde 
paredz integrāciju darba tirgū, karjeras plānošanu, sociālo adaptāciju, profesionālās 
un personālās izaugsmes programmas, pielāgo, standartizē un ievieš 
diagnosticējošās metodikas, īsteno konsultēšanas programmas darba vietā, izstrādā 
un īsteno mērķprogrammas cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšanai darba tirgū. 

Lietuvas Darba birža, kuru veido Republikas Darba birža un 46 teritoriālās 
darba biržas, sniedz profesionālās informācijas, darba konsultēšanas un 
starpniecības pakalpojumus klientiem; nosūta tos uz profesionālajām 
psiholoģiskajām konsultācijām teritoriālajos darba tirgus apmācības un 
konsultēšanas birojos. 

Darba birža paplašina atklāto resursu centru un “minibiržu” tīklu. Pie 
teritoriālajām darba biržām ir nodibināti 6 darba centri, 6 jauniešu darba centri, 46 
informācijas un konsultēšanas centri un 1 profesionālās informācijas centrs, kuru 
uzdevums ir pakalpojumu sniegšana. Jauniešu darba centri orientējas uz gados 
jauniem darba meklētājiem, sniedzot informāciju par mācību iespējām Lietuvā un 
ārzemēs. Šajos centros ir bezmaksas pieeja internetam un elektroniskajai, video un 
publicētajai informācijai par mācību un darba tirgus iespējām. 

Republikas pedagoģiski psiholoģiskajā centrā (Izglītības un zinātnes 
ministrijas pakļautībā) strādā speciālie un sociālie pedagogi, runas terapeiti un 
psihologi; centram ir 8 reģionālās nodaļas Alitus, Kauņā, Panevežā, Klaipēdā, 
Tauragē, Utenā, Viļņā un 26 teritoriālie psiholoģijas un pedagoģijas biroji 
(municipālo pārvalžu pakļautībā), kuri veic bērna pedagoģisko un psiholoģisko 
vērtēšanu, sniedz konsultācijas vecākiem un skolotājiem, kuriem ir audzēkņi ar 
īpašām vajadzībām, uzvedības, emocionāliem un komunikācijas traucējumiem, 
sniedz rekomendācijas to nākotnes apmācībai. Dažos pedagoģiski psiholoģiskā 
dienesta birojos psihologi sniedz profesionālās konsultēšanas pakalpojumus. 

Lielākajās pilsētās darbojas ap 30 privāto konsultāciju organizāciju, kas veic 
augsti kvalificēta personāla atlasi un sniedz konsultācijas biznesa, personāla, 
projektu vadības u.c. jautājumos. Tikai viena privātā organizācija sniedz maksas 
pakalpojumus profesionālajā konsultēšanā, taču pieprasījums pēc šiem 
pakalpojumiem nav liels. 

Valakupju Rehabilitācijas centrs (turpmāk – VRC) Viļņā ir izveidots 
2000. g. 1. martā. VRC izveidots kā valsts visaptverošu rehabilitācijas un 
nodarbinātības pakalpojumu modelis fiziskiem invalīdiem. Te strādā kvalificēta un 
licencēta profesionālās rehabilitācijas speciālistu komanda, kura risina klientu 
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tiesību, vēlmju un vajadzību problēmas valstī, atvērta inovācijām un pārmaiņām, 
elastīgi piemērojot novatoriska darba praksei.  

VRC rehabilitācijas pakalpojumus sniedz ekspertu grupa – mediķi, psihologi, 
ergoterapeiti, medmāsas, sociālie darbinieki, instruktori, personāla atlases 
menedžeri, gadījuma vadītāji, māsu palīgi, fizioterapeiti, dietologi, logopēdi un citi 
speciālisti.  

VRC ir kļuvis par galveno un valsts lielāko profesionālās rehabilitācijas 
pakalpojumu sniedzēju personām ar smagu fizisko invaliditāti, izveidojot šiem 
cilvēkiem loģistikas bāzi rehabilitācijai. Kopš 2002. g. VRC komanda apguvusi un 
adaptējusi savā iestādē standartizētas profesionālo prasmju novērtēšanas un 
reģenerācijas metodes (FPV, IMBA, Melba, IDA metodes u.c.), kas ir veiksmīgi 
ieviestas ES valstīs.  

No 2004. g. VRC veido vienotu metodoloģisko sistēmu pakalpojumu 
sniegšanai Lietuvā un VRC profesionāļi un eksperti ir izstrādājuši 6 tehnikas vai 
programmas cilvēkiem ar invaliditāti: 

 profesionālās orientācijas konsultācijas; 
 profesionālo un sociālo prasmju novērtēšana; 
 medicīniskās, sociālās un profesionālās rehabilitācijas programmas 

īstenošana;  
 dažu sociālo un funkcionālo prasmju atjaunošana vai apmācība; 
 profesionālā apmācība un darba meklēšanas, nodarbinātības prasmju 

iegūšana;  
 iegūto prasmju un spēju novērtēšana, atgriezeniskā analīze un pašanalīze, 

mērķu koriģēšanas apmācība un atbalsts (www.reabilitacija.lt). 
Šī sistēma ir svarīgs ieguldījums Lietuvas profesionālās rehabilitācijas 

metodoloģiskās bāzes attīstībā, no tās gūst labumu ne tikai pārējie valsts mācību 
atbalsta dienesti, bet arī jaunie profesionālās rehabilitācijas speciālisti. 

Kopš 2005. g. 1. jūlija Lietuvā spēkā stājies Sociālās ministrijas jaunais 
invalīdu integrācijas likums, kurš paredz jaunu ietvaru sociālās integrācijas 
darbības nosacījumiem. Tanī laikā tikai VRC uzvarēja konkursā Lietuvas Darba 
biržā par tiesībām sniegt profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, taču kopš 
2007. g. profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus Lietuvā sniedz 8 institūcijas. 
Tādēļ, lai saglabātu savu vadošo pozīciju un piedāvātu klientiem plašāku 
pakalpojumu klāstu, VRC sāka sadarboties ar citām izglītības iestādēm, paaugstinot 
patērētājiem iespējas apgūt darba tirgū vispieprasītākās specialitātes (pielikumi 
Nr. 9; Nr. 10). Kopš 2007. g. VRC ir palielināts piedāvāto programmu skaits (no 7 
līdz 45), tas nodrošināja cilvēkiem ar invaliditāti augstu nodarbinātības līmeni (45–

50%). (www.reabilitacija.lt) 
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2007. g. VRC, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un nodrošinot kvalitātes 
vadības sistēmas ieviešanu, ir saņēmusi ārējā revidenta Bureau Veritas 
Certification sertifikātu, kas apliecina, ka VRC darbība saskaņā ar ISO 9001:2000 / 
BS EN ISO 9001:2001 atbilst standarta prasībām profesionālās, sociālās un 
medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas jomā.  

VRC Lietuvā, tāpat kā SIVA Latvijā, regulāri piedalās valsts un starptautiskos 
projektos (cilvēkiem ar invaliditāti, sociālās integrācijas programma, PHARE, 
PHARE BAS, Leonardo da Vinci, EQUAL, ES struktūrfondi) un ir starptautiskās 
organizācijas Hansa International sociālā virziena dalībnieks. 

Lai uzlabotu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamību cilvēkiem 
ar invaliditāti, 2009. g. 15. oktobrī ir izveidota VRC filiāle Kauņā un tai ir daudzi 
sadarbības partneri, piem.: Lietuviešu invalīdu biedrība; Lietuviešu apvienība 
cilvēkiem ar mugurkaula problēmām; sociāli uzņēmumi; sociālās pētniecības 
institūti; Šauļu Biznesa inkubators; Kauņas Cooperative College; Pieaugušo 
izglītības centrs; Viļņas Žirmūnų darba tirgus apmācību centrs u.c. 

Secinājumi 
Karjeras attīstībai un profesionālajai rehabilitācijai Lietuvā ir izstrādāta 

normatīvā bāze un tās attīstību sekmē vairāki darbības veidi: 
1. Izveidota valsts nekomerciāla informācijas sistēma par izglītību Lietuvā 

“SCHOOL” (SKOLA) (www.mokykla.smm/lt), kur tiek apkopota oficiālā 
un integrētā informācija no valsts izglītības reģistriem par universitātēm, 
koledžām, arodskolām, pieaugušo apmācības centriem un kursiem, 
studiju un apmācības programmām, piešķirtajiem diplomiem un 
kvalifikācijas sertifikātiem, licencētajām izglītības iestādēm un 
uzņēmumiem, kas nepieciešami audzēkņiem, skolotājiem, darba 
devējiem un politiķiem. 

2. Lietuvas Darba biržas mājas lapa (www.ldb.lt) sniedz informāciju par 
stāvokli darba tirgū. Teritoriālajās darba biržās darbojas 49 neatkarīgi 
informācijas meklēšanas portāli, kuri izdod informatīvus bukletus ar 
profesiju aprakstu un veido filmas par dažādām profesijām. Lietuvas 
Darba tirgus apmācības pārvaldes mājas lapa (www.darborinka.lt) sniedz 
Lietuvā pieejamo profesiju katalogu, darba tirgus profesionālās 
apmācības programmu un uzņēmumu datubāzi, neformālās izglītības 
programmu pārskatu un informāciju par darba tirgus profesionālās 
apmācības un konsultēšanas iespējām. 

3. Eiropas Savienības Leonardo da Vinči programmu koordinācijas atbalsta 
fonda ietvaros izveidots Profesionālās orientācijas valsts resursu centrs 
(POVRC (www.nrcg.lt)), kurš iesaistās Eirovadības (Euroguidance) tīkla 
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darbībā, sekmē starptautisko mobilitāti un veicina karjeras vadības 
attīstību valsts un Eiropas līmenī. Resursu centrs strādā ciešā sadarbībā 
ar Eiropas un Lietuvas institūcijām, izstrādājot informatīvus materiālus 
par profesijām un organizējot seminārus profesionālās un karjeras 
konsultēšanas speciālistiem.  

4. Mājas lapā “Informācijas tehnoloģijas zinātnei un studijām” 
(“Information technologies for science and studies” (www.itmis.lt)) var 
izmantot resursus informācijas vides radīšanai zinātnei un studijām 
Lietuvā, apkopot informāciju par zinātni un studijām, izmantot to 
institucionālajā darbībā, pieņemot lēmumus un prezentējot Lietuvas 
zinātni un studiju procesu pasaules datortīklos; palīdzot zinātniekiem, 
skolotājiem un studentiem iegūt nepieciešamo informāciju. 

5. Mājas lapa “Lietuvas zinātne un studijas” (“Lithuanian science and 
studies”, (www.mokslas.lt)) sniedz informāciju par Lietuvas izglītības 
sistēmu, tās vēsturi, pašreizējo struktūru un nākotnes perspektīvu, par 
uzņemšanu augstākajās mācību iestādēs, par starptautiskās sadarbības 
projektiem zinātniskās pētniecības sfērā un iespējām stažēties ārzemēs.  

6. Izveidots Lietuvas Republikas Public Institution Valakupiu 
Rehabilitācijas centrs (turpmāk – VRC), kurš ir valsts visaptverošs 
rehabilitācijas un nodarbinātības pakalpojumu modelis fiziskiem 
invalīdiem, kur tiek respektētas klientu tiesības, vēlmes un vajadzības 
valstī. (www.reabilitacija.lt)  

 
1.1.3. Karjeras konsultācijas un profesionālās rehabilitācijas 
pakalpojumu saņemšanas iespējas cilvēkiem ar invaliditāti 

Igaunijā 
  
Kopš 1995. g. Igaunijas likumdošana ir vērsta uz teritoriāli sociālo 

pakalpojumu nodrošināšanu. Igaunijas sociālie dienesti ir pierādījuši, ka pansionāti 
valstij ir dārgs pakalpojumu veids un izdevīgāk finanses ieguldīt invalīdu 
rehabilitācijas pakalpojumos, lai viņi paši varētu par sevi parūpēties. Piemēram, 
1995. gada 8. februārī izdotais Sociālās labklājības likums nosaka galvenos 
principus:  

1) cilvēktiesību ievērošana;  
2) personas atbildība par sevi un saviem ģimenes locekļiem, spēja tikt galā;  
3) pienākums sniegt palīdzību, ja personai un ģimenēm nav atbilstošu 

prasmju, iespēju, līdzekļu u.c. 
(https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12852059) 
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2008. gadā Igaunijā tika parakstīts līgums starp Sociālo lietu ministriju un 
Izglītības un zinātnes ministriju par karjeras konsultāciju pakalpojumu attīstību un 
sniegšanu visiem iedzīvotajiem (sk. 2. attēlu). 

 

 

2. attēls. Karjeras pakalpojumu sistēma Igaunijā  
(Karjeras konsultāciju pakalpojumu pilnveides etalonmērījums (Benchmarking). – 

SIA „Projektu un kvalitātes vadība”, 2009.) 
 

Tāpat kā Latvijā un Lietuvā, arī Igaunijā, balstoties uz ES politikas 
dokumentiem, izstrādāta Igaunijas karjeras konsultāciju attīstības koncepcija, kurā 
ietverti trīs galvenie pamatelementi:  

 karjeras izglītība,  
 karjeras konsultēšana, 
 karjeras informācija.  
Karjeras konsultāciju pakalpojumi atbilstoši koncepcijai tiek īstenoti gan 

izglītības iestādēs (skolās, koledžās, augstskolās), gan valsts nodarbinātības 
pārvaldēs, gan privātajā un nevalstiskajā sektorā (brīvprātīgo darbs, kopienu darbs). 
(Karjeras konsultāciju pakalpojumu pilnveides etalonmērījums (Benchmarking, 
2009)) 

Galvenā karjeras konsultanta mērķauditorija Igaunijā ir bezdarbnieki un 
jaunieši vecumā no 7 līdz 26 gadiem. Karjeras konsultācijas jauniešiem tiek 
īstenotas gan kā jaunatnes darba sastāvdaļa, gan vispārējās izglītības ietvaros, jo 
visām skolām Igaunijā kā obligāta starpnozaru disciplīna jāīsteno mācību kurss 
„Profesionālā karjera un tās attīstība”. Atbilstoši Izglītības likumam vietējās 
pašvaldības ir atbildīgas par bērnu un jauniešu profesionālo orientāciju. 

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES 
MINISTRIJA 

 

KARJERAS KONSULTANTI 

Vispārējās izglītības  
iestādes 

Universitāšu karjeras 
centri 

Profesionālās izglītības 
iestādes 

REĢIONĀLĀS 
NODARBINĀTĪBAS DIENESTI 

 

SOCIĀLO LIETU MINISTRIJA 

Jaunatnes informācijas un 
konsultācijas centri 

NACIONĀLAIS KARJERAS 
KONSULTĀCIJU CENTRS 

 

KARJERAS KONSULTANTI 
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Karjeras konsultāciju pakalpojumus sniedz: 
 karjeras koordinatori skolās; 
 karjeras konsultanti un karjeras informācijas speciālisti reģionālajos 

Jaunatnes informācijas un konsultāciju centros (YICCs) (konsultanti 
apmeklē arī vispārizglītojošās skolas, lai sniegtu atbalstu un informāciju 
gan skolēniem, gan skolotājiem); 

 karjeras konsultanti reģionālajos nodarbinātības dienestu (Labour Market 
Board) birojos, kas pārdēvēti par Igaunijas bezdarba apdrošināšanas 
fondu (Estonian Unemployment Insurance Fund). 
(http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:6JUqhm8Xm1AJ:getwork.e
e/pdf/getwork.pdf+Labour+Market+Board.ee); 

 karjeras konsultāciju pakalpojumi pārsvarā tiek veikti, sadarbojoties 
valsts sektora institūcijām – izglītības un darba tirgu regulējošām 
organizācijām. Privātajā sektorā arī tiek piedāvāti karjeras konsultāciju 
pakalpojumi, bet tie pārsvarā balstīti uz darbinieku atlasi un 
e-konsultācijām. 

Kopš 1999. gada Igaunijā darbojas Jaunatnes informācijas un konsultāciju 
centri, kuru klienti ir gan bērni un jaunieši, gan viņu vecāki un skolotāji. Šajos 
centros kopā ar karjeras konsultantiem darbojas karjeras informācijas speciālisti, 
kuri atbilstoši Igaunijas Jaunatnes darba likumam sniedz nepieciešamās 
konsultācijas, piesaistot arī citus speciālistus, piemēram, sociālos darbiniekus, 
psihologus, juristus u.c. Karjeras konsultanti apmeklē mācību iestādes, lai sniegtu 
informāciju un atbalstu gan skolēniem, gan skolotājiem. Jaunatnes informācijas un 
konsultāciju centros notiek dažādi semināri, kā arī interešu grupas un projekti, kuru 
īstenošanā tiek iesaistīti brīvprātīgie. 

Igaunijā finanšu un speciālistu trūkuma dēļ tikai 30% profesionālās izglītības 
iestāžu ir pieejami karjeras konsultanti, kuri palīdz audzēkņiem darba meklējumos 
un karjeras attīstībā, palīdz attīstīt darba tirgum nepieciešamās iemaņas, sniedz 
aktuālo informāciju. Šos pakalpojumus nodrošina karjeras koordinatori, kuri strādā 
par skolotājiem. Šobrīd tiek izstrādāta saskaņota un visaptveroša karjeras 
konsultāciju sistēma Igaunijas skolās, jo skolu konsultanti bieži vien sniedz 
subjektīvu informāciju, mērķtiecīgi virzot jauniešus palikt vidusskolā, nevis 
izvēlēties piemērotāko skolu. 

Igaunijā 7 augstākās izglītības iestādēs ir izveidoti karjeras centri, kuru klienti 
ir esošie un potenciālie studenti, absolventi un darba devēji. Karjeras centros tiek 
organizētas lekcijas un semināri par darba tirgus aktuāliem jautājumiem, 
organizētas uzņēmumu prezentācijas, kuru laikā studenti var atrast prakses vietas, 
kā arī tiek sniegta palīdzība karjeras plāna izveidē. Karjeras konsultācijas sniedz 
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gan klātienē, gan izmantojot e-konsultācijas, kā arī individuāli un grupām. Karjeras 
konsultācijas sastāv no vairākām sadaļām: 

- informācija par izglītības un darba iespējām; 
- diagnostika un pašnovērtējuma veikšana; 
- konsultāciju intervijas; 
- karjeras izglītība; 
- darba meklēšanas programmas u.c.  
Konsultāciju laikā tiek izstrādāts katra klienta individuālais rīcības plāns 

nodarbinātības veicināšanai, tajā paredzot, piemēram, mācību kursus un seminārus, 
prasmju un iemaņu attīstīšanu, subsīdijas uzņēmējdarbības uzsākšanai, atalgojuma 
subsīdijas (ilgstošajiem bezdarbniekiem un no darba atbrīvotajām personām) u.c. 
Karjeras konsultanti sadarbojas arī ar EURES padomniekiem, sniedzot palīdzību 
cilvēkiem, kas interesējas par darbu ārzemēs. (Karjeras konsultāciju pakalpojumu 
pilnveides etalonmērījums (Benchmarking).) 

Īpaši pakalpojumi paredzēti cilvēkiem ar invaliditāti, veicinot viņu adaptāciju 
darba tirgū un sniedzot praktisku palīdzību darba intervijās. Karjeras pakalpojumi 
Igaunijā tiek sniegti arī rehabilitācijas centros. Uz 01.01.2010. šādus pakalpojumus 
cilvēkiem ar invaliditāti sniedza 82 rehabilitācijas centri un dienas aprūpes 
institūcijas. Igaunijas likumdošana atbalsta šāda veida darbības, jo: 

 finansēt dienas aprūpes institūcijas gan pašvaldībām, gan valstij ir 
izdevīgāk, un tas prasa mazākus līdzekļus; 

 liela uzmanība tiek pievērsta nodarbinātībai, kur speciāli tiek apmaksātas 
darbavietas invalīdiem un paredzēta palīdzība darba devējiem tās 
izveidot;  

 sākts darbs pie grupu dzīvokļu izveides (Astangu rehabilitācijas centrs, 
300 vietas 2000. gadā). Tie ir iekārtoti cilvēkiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem, un tajos vienmēr ir pieejams sociālā darbinieka atbalsts. 
Tās varētu nosaukt par viesnīcām, kur katram ir sava istaba un par 
pakalpojumiem maksā zināmu summu no invaliditātes pabalsta. Šajās 
grupu mājās viesnīcās ir noorganizēta centralizēta ēdamistaba, kuru 
izmanto tie iedzīvotāji, kam ēst gatavošana sagādā grūtības); 

 liela uzmanība tiek pievērsta uzticības personai, pie kura cilvēks ar 
garīgās attīstības traucējumiem var griezties jebkurā laikā, un viņam tiek 
sniegts atbalsts; 

 Igaunijas sociālie dienesti ir pārliecināti, ka pansionāti ir jāsaglabā tikai 
psihiski smagi slimiem pacientiem un cilvēkiem ar smagām diagnozēm, 
kuriem nepieciešama 24 stundu aprūpe.  
(http://www.lns.lv/files/text/2004-9_10.pdf)  
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Karjeras konsultāciju metodiskā un informatīvā bāze 
Igaunijā nav izstrādāta vienota karjeras konsultantu metodika. Konsultanti 

izmanto tās metodes, testus, anketas, datu bāzes, kuras, viņuprāt, sniedz labākos 
rezultātus un ir atbilstošas klienta vajadzībām. Dažādi testi tiek izmantoti apmēram 
30% konsultāciju. Visvairāk izmantotas konsultācijas, t.sk. informācijas un atbalsta 
sniegšana un klienta prasmju attīstīšana. 

Ar ES struktūrfondu atbalstu izstrādāta interneta mājas lapas 
www.rajaleidja.es, kurā apkopota karjeras plānošanai nepieciešamā informācija, 
tādējādi palīdzot cilvēkiem kļūt neatkarīgiem un saņemt nepieciešamo informāciju 
viņiem saprotamā valodā. Šobrīd tā koncentrējas uz trim dažādam mērķa grupām - 
jauniešiem, pieaugušajiem un karjeras konsultantiem. 

Kopš 2005. gada Igaunijā pastāv trīs profesionālie standarti karjeras 
praktiķiem: 

 karjeras konsultantiem,  
 karjeras informācijas speciālistiem,  
 karjeras koordinatoriem skolā (tajā skaitā profesionālajās izglītības 

iestādēs).  
Karjeras konsultāciju pakalpojumu etalonmērījums  
Lielākā daļa karjeras konsultantu Igaunijā ir ar izglītību psiholoģijā, jaunatnes 

darbā, pedagoģijā vai sociālajā darbā. Profesionālo kvalifikāciju (4. vai 
5. kategoriju) karjeras konsultanti var iegūt tikai pēc attiecīgās izglītības un darba 
pieredzes: 

- 4. kategorijas karjeras konsultantam nepieciešams maģistra grāds 
karjeras konsultēšanā vai atbilstoša kvalifikācija, vismaz trīs gadu 
karjeras konsultanta darba pieredze un profesionālā pilnveide karjeras 
konsultēšanā; 

- 5. kategorijas karjeras konsultantam nepieciešams maģistra grāds vai 
līdzvērtīga augstākā izglītība, vismaz piecu gadu karjeras padomdevēja 
darba pieredze, profesionālā pilnveide karjeras konsultāciju sniegšanā. 

Igaunijā joprojām darbojas Nacionālais karjeras konsultāciju resursu centrs 
(National Resource Center for Guidance – NRCG), kuru 1998. gadā nodibināja 
Izglītības un zinātnes ministrija. Tas organizē mācību un informatīvos seminārus 
par galvenajām tendencēm, piemēram, ekonomikā un nodarbinātībā, darba tiesībās, 
krīžu psiholoģijā, karjeras konsultāciju pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanā u.c., 
lai sniegtu iespēju karjeras konsultantiem iepazīties ar aktualitātēm, savstarpēji 
iepazītos, dalītos ar zināšanām un pieredzi. NRCG sadarbībā ar kolēģiem no 
Euroguidance tīkla organizē starptautiskos studiju braucienus, kas dod iespēju 
praktizējošiem karjeras konsultantiem iepazīties ar karjeras konsultāciju 
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pakalpojumiem citās Eiropas valstīs. 
Šobrīd Igaunijas augstskolās netiek nodrošināta atsevišķa augstākas izglītības 

studiju programma karjeras konsultantiem. ES struktūrfondu finansētā projekta 
ietvaros NRCG sadarbībā ar trim Igaunijas valsts augstskolām (Tallinas 
universitāti, Tartu universitāti un Tallinas Tehnoloģiju universitāti) īstenojusi 
pilotprojektu – karjeras konsultantu mācību moduļu izstrādei ar trim atsevišķiem 
specializācijas kursiem: karjeras konsultantiem, karjeras informācijas speciālistiem 
un karjeras koordinatoriem skolās. 

Igaunijas Darba tirgus padome (The Estonian Labour Market Board – ELMB) 
ir izstrādājusi īsu kursu jaunajiem konsultantiem, kurš tiek apgūts, sākot darbu 
nodarbinātības dienestā. Tāpat ELMB organizē regulārus apmācību kursus 
darbinieku kapacitātes stiprināšanai, lai paaugstinātu viņu profesionālās zināšanas 
un iemaņas. 

Karjeras konsultāciju pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas un pilnveides 
sistēma Igaunijā vēl ir izstrādes stadijā. Šobrīd tiek vērtēti šādi kvalitātes rādītāji:  

 klientu apmierinātība,  
 karjeras plānu izpildes kvalitāte,  
 klientu konkurētspēja darba tirgū un izglītības iestādēs. 
Secinājumi 
Iepazīstoties ar karjeras konsultāciju pakalpojumu sniegšanas sistēmu 

Igaunijā, t.sk. karjeras konsultantu un karjeras konsultāciju pakalpojuma saņēmēju 
viedokli un ieteikumiem, kā arī Igaunijas pieredzi karjeras konsultāciju 
pakalpojumu nodrošināšanā, var secināt: 

1. Kaut gan Igaunijā metodiskā un informatīvā bāze ir nepilnīga, taču 
eksperti to vērtē kā ļoti kvalitatīvu, plašu mērķauditoriju un tās 
problemātiku aptverošu. To nepieciešams pilnveidot un darbību vērst uz 
to, lai aptvertu visu klientu vajadzības un ieviestu pakalpojumus, kas 
paredzēti jaunām iedzīvotāju grupām – nodarbinātām personām, 
ekonomiski neaktīviem iedzīvotājiem, bezdarbniekiem ar atkarību 
problēmām, imigrantiem u.c. 

2. Karjeras konsultāciju pakalpojumu sniedzēji Igaunijā pārsvarā organizē 
preventīvos pasākumus, līdz ar to karjeras konsultāciju pakalpojumi 
jauniešiem ir ieviesti visos izglītības līmeņos, sākot bērniem no 7 gadu 
vecuma. Prioritāte ir e-konsultāciju ieviešana un IKT izmantošana, lai 
veicinātu karjeras konsultāciju pakalpojuma pieejamību pēc iespējas 
plašākai mērķauditorijai, t.sk. dažādām riska grupām.  
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3. Igaunijā izveidota atsevišķa mājas lapa – informatīvā bāze, kurā 
apkopotas dažādas metodikas un informatīvie materiāli. Informācija 
viegli atrodama, saprotama un interesanta. Informatīvo materiālu valodu 
un saturu pielāgo katrai mērķauditorijai – gan krieviski, gan igauņu 
valodā runājošai auditorijai, gan cilvēkiem ar redzes traucējumiem, gan 
bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem. 

4. Informatīvo materiālu izstrādi un izplatīšanu veic informatīvie centri, 
kuri sadarbojas ar citām organizācijām, profesionāļiem, speciālistiem. 
Taču Igaunijas normatīvie dokumenti norāda, ka karjeras konsultācijas 
pakalpojumu kvalitatīvai nodrošināšanai nepieciešams attīstīt 
starpinstitucionālo un starpprofesionālo sadarbību. Arī Darba biržas 
darbības un attīstības stratēģijā viens no virzieniem ir izveidot efektīvu 
komunikāciju ar sabiedrību un klientiem, ar darba devējiem, 
pašvaldībām, biedrībām un nodibinājumiem, bez kuru aktīvas līdzdalības 
nav iespējams efektīvi veicināt nodarbinātību un mazināt bezdarbu 
reģionos. Konkrētu sociālās atstumtības riskam pakļauto grupu 
nodarbinātības veicināšanai ieteicams noslēgt sadarbības līgumus ar 
tādām organizācijām kā pašvaldību sociālie dienesti, medicīnas iestādes, 
skolas, dažādas biedrības, piemēram, ar invalīdu biedrību, jauniešu 
klubiem u.c.  

5. Igaunijas karjeras konsultanti (atbilstoši KAAS) piedāvā profesionālās 
piemērotības noteikšanas pakalpojumus, līdz ar to nākotnē var palīdzēt 
karjeras plānošanā, kuras rezultātā klienti izstrādā savu karjeras vai 
nodarbinātības plānu; darba izmēģinājumi, kuri ļoti aktuāli ir tieši 
jauniešiem; darba meklēšanas un darbā noturēšanās prasmju apguvē, 
piedāvājot gan praktiskus seminārus, gan individuālas nodarbības. 

6. Igaunijā labāka darba tirgus līdzsvara nodrošināšanai par vienu no 
svarīgākajiem karjeras klientiem ir kļuvis darba devējs, taču karjeras 
konsultantiem vēl nav attīstīta šāda veida sadarbība ar darba devējiem, 
netiek izzinātas šī klienta vēlmes un vajadzības, kā arī nav metodiskās 
bāzes šādu pakalpojumu sniegšanai. 

7. Karjeras attīstības pakalpojumu sistēmas nepārtrauktai pilnveidošanai 
Igaunijas speciālisti cenšas ieviest EFQM (Eiropas kvalitātes vadības 
fonda) izcilības modeli, kas gan pēc ārzemju, gan nacionālo ekspertu 
domām būtu piemērotākais karjeras konsultāciju pakalpojumu 
novērtēšanā un pilnveidē, jo tas balstās uz pašnovērtējumu. 
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1.2. Invalīdu karjeras attīstības atbalsta sistēmu un iespēju 
profesionālās rehabilitācijas Baltijas valstīs kopīgo un atšķirīgo 

pušu salīdzinošā analīze 
 
Lai sagatavotu pētījumu par karjeras attīstības atbalstu profesionālās 

rehabilitācijas gaitā cilvēkiem ar invaliditāti, tika veikta karjeras attīstības atbalsta 
sistēmu darbības pamatnostādņu izpēte Baltijas republikās: Latvijā, Lietuvā un 
Igaunijā. Šinī nolūkā tika apskatīta minēto valstu normatīvā bāze un atbildīgās 
struktūras cilvēku ar invaliditāti profesionālajai rehabilitācijai un problēmu 
risinājumu piedāvājumi. Tā rezultātā ir veikta atsevišķu faktoru salīdzinošā analīze. 
Viens no svarīgākajiem faktoriem ir karjeras attīstības atbalsta sistēmu ieviešana 
Baltijas republikās un to kopīgās un atšķirīgās iezīmes atspoguļotas 3. tabulā.  

 
3. tabula 

Baltijas valstu KAAS kopējās un atšķirīgās iezīmes (Korņiļjevs I.) 
 

Valsts Kopīgais Atšķirīgais 

Latvija 
1. Karjeras attīstības atbalsta 

sistēmu darbības 
pamatnostādnes un tā 
veidošanas etapi: 

 Lisabonas stratēģija 
2000. gada 23.–24. martā; 

 Eiropas Sociālās hartas 
2001. gada 6. decembris; 

 Eiropas Komisijas 
(turpmāk – EK) darba 
dokumentā Career Guidance: 
A Handbook For Policy 
Makers 2005. gada 1. marts; 

 2007. gadā dalībvalstis ir 
izveidojušas Eiropas 
Mūžilgas karjeras atbalsta 
politikas tīklu (European 
Lifelong Guidance Policy 
Network (turpmāk – 
ELGPN)) 

 Rezolūcijas par mūžilgas 
karjeras atbalsta sekmīgāku 
iekļaušanu (2008. gada 
17. oktobrī) mūžizglītības 
stratēģijās pieņemšanu  

1.  Latvijā pastāv viens profesijas standarts 
karjeras praktiķiem  

Lietuva 

1.  Lietuvas karjeras attīstības atbalsta 
stratēģijā paredzēti divi pakalpojumu 
sniedzēju veidi: 
- profesionālās informācijas centri, kuri 

nodarbojas ar profesionālās 
informācijas sniegšanu; 

- karjeras attīstības atbalsta centri, kuri 
sniedz ne vien informāciju, bet arī 
profesionālo un karjeras konsultēšanu 
dažādos jautājumos, pielietojot īpašas 
metodoloģijas un īstenojot 
preventīvas, rehabilitācijas un 
koriģējošas aktivitātes. 

(Profesinio informavimo Standartas, ISAK-
362, 13.03.2007)  

Igaunija 

1.  Kopš 2005. gada Igaunijā pastāv trīs 
profesionālie standarti karjeras 
praktiķiem: 
- karjeras konsultantiem,  
- karjeras informācijas speciālistiem,  
- karjeras koordinatoriem skolās (tanī 

skaitā profesionālās izglītības 
iestādēs) 
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Veicot salīdzinošo analīzi, redzams, ka KAAS darbības pamatnostādnes 
Baltijas republikās balstās uz ES dokumentiem: Lisabonas stratēģiju, EK 
dokumentiem un ES rezolūciju par mūžizglītības ieviešanu. Taču dokumentu 
analīze parādīja, ka pieejas to ieviešanai ir dažādas un tās tiek veidotas, 
pamatojoties uz valstu iekšējo likumdošanu. 

Karjeras attīstības atbalsta darbībā iesaistītās mērķauditoriju analīze Latvijā, 
Lietuvā un Igaunijā atspoguļota 4. tabulā. 

4. tabula 
Karjeras attīstības atbalsta darbībā iesaistītā mērķauditorija  

un tās finansējums (Korņiļjevs I.) 
 

Valsts Kopīgais Atšķirīgais 

Latvija  
1.  Invalīdi ar 

garīga, fiziska 
un somatiska 
rakstura 
traucējumiem, 
kuri tiek 
iesaistīti 
profesionālās 
piemērotības un 
profesionālās 
rehabilitācijas 
programmās  

1. Klienti saņem ieteikumu pārkvalificēties vai iegūt citu 
profesiju no VDEĀVK (Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu valsts komisija). Valsts finansējums  

Lietuva 

1. Profesionālās rehabilitācijas programmās klienti tiek 
iesaistīti pēc personīgās iniciatīvas un pašvaldības 
sociālā dienesta ieteikuma. Programmas finansējums 
Darba biržas programmu ietvaros  

Igaunija 

1. Profesionālās rehabilitācijas programmās klienti tiek 
iesaistīti pēc personīgās iniciatīvas un ar pašvaldības 
sociālā dienesta ieteikumu. Programmas finansē 
pašvaldības, valsts programmas reģionālās Darba biržas 
un daļēji pats klients no invaliditātes pabalsta  

 
Pētījuma mērķauditorija ir invalīdi darbspējīgā vecumā (16–64 g.) – gan tie, 

kuri ir darba meklētāja statusā, gan tie, kuri kādu nezināmu iemeslu dēļ nav darba 
meklētāji (piemēram, nav pieejama informācija vai arī piedāvātās darba vietas 
neatbilst invalīda spējām pildīt darba pienākumus). Līdz ar to galvenā uzmanība 
kopīgo un atšķirīgo iezīmju noteikšanā ir pievērsta tieši invalīdiem ar garīga, 
fiziska un somatiska rakstura traucējumiem, kuri tiek iesaistīti profesionālās 
piemērotības un profesionālās rehabilitācijas programmās.  

Analizējot karjeras attīstības atbalsta darbībā iesaistītās mērķauditorijas 
atšķirīgās puses Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, redzams, ka tās galvenokārt saistītas 
ar kārtību, kāda noteikta katrā republikā, lai cilvēks ar invaliditāti saņemtu 
profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un šo pakalpojumu finansēšanas 
iespējām. Piemēram, Latvijā, ja cilvēks ar invaliditāti saņem Veselības un 
darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas ieteikumu pārkvalificēties, tad 
profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus viņš saņem SIVA valsts finansējuma 
ietvaros. 
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Lietuvā un Igaunijā (atšķirībā no Latvijas) profesionālās rehabilitācijas 
programmās klienti tiek iesaistīti pēc personīgās iniciatīvas un pašvaldības sociālā 
dienesta ieteikuma, tad finansējums iespējams Darba biržas programmu ietvaros 
vai arī daļēji personīgais. Taču Latvijā cilvēki ar invaliditāti saņem ļoti zemas 
invaliditātes pensijas un personīgais finansējums netiek ieguldīts profesionālajā 
rehabilitācijā. 

Karjeras attīstības atbalsta sistēma paredz arī profesionālās rehabilitācijas 
pasākumu ieviešanu un katras valsts likumdošana nosaka organizācijas, kuras ar to 
nodarbojas un arī nosaka šo organizāciju funkcijas (sk. 5.tab.). 

 
5. tabula 

Par profesionālās rehabilitācijas organizāciju atbildīgas struktūras 
(Korņiļjevs I.) 

 
Valsts Kopīgais Atšķirīgais 

Latvija  
1.  Rast iespējas - radīt vidi 

karjeras attīstības atbalsta 
sistēmai un pakalpojumu 
attīstībai saskaņā ar valsts 
ekonomikas un sociālās 
attīstības perspektīvām un 
ikviena sabiedrības locekļa 
individuālajām vajadzībām  

1.  Sociālās integrācijas valsts aģentūra 
2.  Invalīdu biedrības un asociācijas  

Lietuva 
1.  Sociālās un profesionālās rehabilitācijas 

centri uz Darba biržas izsludināta publiskā 
iepirkumu procedūras pamata  

Igaunija 
1.  Pašvaldības un reģionālie sociālie dienesti, 

invalīdu biedrības un asociācijas 

  
Analizējot Baltijas valstu atbildīgo struktūru darba organizāciju, to 

profesionālās rehabilitācijas pasākumus darbā ar invalīdiem, redzamas ļoti lielas 
atšķirības. Vadošā iestāde Latvijā šinī jomā ir tikai viena un tā ir Sociālās 
integrācijas valsts aģentūra. Tai ir 8 atbalsta punkti Latvijas novados, taču darba 
organizācija, koordinācija, finansējuma sadale utt. ir SIVA kompetence.  

Salīdzinājumā ar Lietuvu, redzams, ka darbu sadale, atbildība un finanses nav 
koncentrēti vienā, bet gan 8 reģionālajos centros. Lietuvas reģionālie centri paši 
piedalās NVA izsludinātajos iepirkumos, paši organizē, vada, atbild par invalīdu 
profesionālās rehabilitācijas realizāciju un rezultātu – gan saturisko, gan finansiālo. 

Igaunijas pieredze rāda, ka tieši pašvaldības un reģionālie sociālie dienesti ir 
ieinteresēti cilvēkiem ar invaliditāti nodrošināt profesionālo rehabilitāciju tuvāk 
viņu dzīvesvietai. Atšķirība ir tā, ka Latvijā it kā darbojas sociālie dienesti 
pašvaldībās, taču tieša kontakta un sadarbības ar šiem cilvēkiem praktiski nav. 
Tāpēc Igaunijas pieredze ir ļoti pozitīva un pārņemama Latvijas struktūrās darbā ar 
invalīdiem. 
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Secinājumi 
Veiktā pētījuma ietvaros veikta SVID analīze, kura var kalpot tālāku 

ieteikumu izstrādei karjeras attīstīšanai un profesionālās rehabilitācijas pilnveidei 
darbā ar invalīdiem Latvijā. 

Stiprās puses: 
 Latvijā, tāpat kā pārējās divās Baltijas valstīs, ir izstrādāta Eiropas 

pamatnostādnēm atbilstoša likumdošana, kas reglamentē sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības jomu. 

 Likumdošanā noteiktas klientu tiesības saņemt viņa individuālajām 
vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus.  

 Noteiktas prasības profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu 
sniedzējiem, lai garantētu klientiem kvalitatīva pakalpojuma saņemšanu, 
taču atbildīgās struktūras un darbu organizācijas pieejas ir dažādas.  

 Visās trīs valstīs lielākā vai mazākā mērā tiek veikta sabiedrības 
informēšanas kampaņa, kuras rezultātā palielinājusies cilvēku 
informētība par sociālajiem pakalpojumiem. 

 Invalīdiem pieejams IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģijas) 
atbalsts. 

Vājās puses: 
 Visās trīs valstīs redzama neatbilstība starp izglītību/apmācību un darba 

tirgus prasībām. 
 Nepietiekams profesionālās izglītības programmu piedāvājums 

invalīdiem un piedāvāto programmu kvalitāte. 
 Nepietiekama sadarbība starp izglītības iestādēm un darba devējiem, lai 

nodrošinātu invalīdiem studentiem darba prakses iespējas. 
 Nepietiekama informācijas pieejamība cilvēkiem ar redzes, dzirdes un 

garīgās attīstības traucējumiem. 
 Zems sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju izglītības līmenis. 
 Lauku rajonos ierobežota piekļuve internetam un moderniem 

informācijas un sakaru tīkla pakalpojumiem. 
Iespējas:  
 KAAS ieviešana uzlabo invalīdu un viņu ģimenes locekļu dzīves 

kvalitāti un nodarbinātības iespējas. 
 Profesionālās rehabilitācijas programmu ieviešana dod iespēju piesaistīt 

speciālistus un finansējumu atbilstošas profesionālās rehabilitācijas 
pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai. 
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 Pieaugošas IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) 
izmantošanas rezultātā tiks radītas papildus darba vietas. 

 Jaunas darba iespējas perifērijas reģionos, izmantojot IKT 
nodrošinājumam un kvalitātei. 

Draudi: 
 Vājš tehniskais nodrošinājums Latvijas reģionos, sevišķi Latgalē, nedod 

iespējas izmantot e-apmācības piedāvātās programmas. 
 Baltijas valstīs sabiedrības attieksme joprojām ir noraidoša attiecībā uz 

invalīdu iekļaušanos, kas nestimulē viņu nodarbinātību, kā arī jūtams 
darba devēju motivācijas trūkums iesaistīt invalīdus nodarbinātībā 
konkurences apstākļos. 

 Ekonomiskā nestabilitāte valstī un pasaulē apdraud izstrādāto sociālo 
programmu realizēšanu.  
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2. Profesionālās rehabilitācijas problēmas un to risinājumi 
cilvēkiem ar invaliditāti Latvijā un Latgales reģionā 

 
2.1. Pētījuma programma 

 
Pētījuma mērķis ir veikt cilvēku ar invaliditāti karjeras attīstības atbalsta 

sistēmas, profesionālās rehabilitācijas iespēju analīzi, lai noteiktu tās uzlabošanas 
iespējas, pamatojoties uz Baltijas kaimiņvalstu pieredzi. 

Šī darba mērķis ir sekmēt personu ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū, lai 
uzlabotu pašreizējo situāciju invalīdu nodarbinātības jomā Latvijā. Pētījuma gaitas 
modelis atspoguļots 3. un 4. attēlā. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. attēls. Pētījuma gaitas modelis (Korņiļjevs I., 2010) 

Darbības produktu un radniecīgo pētījumu izpēte. 
Aptauju, interviju un diskusijas plānu izstrādāšana un aprobācija 

Lietuvā, Valakupju rehabilitācijas centrā. 
Laika periods: 2009. gada novembris – 2010. gada janvāris 

Pētījuma gaitā iegūto rezultātu apstrāde un analīze. 
Laika periods: 2009. gada marts – aprīlis 

Secinājumu un ieteikumu izstrādāšana un formulēšana 

Lai iepazītos ar citu valstu pieredzi sociāli atstumto grupu problēmu risināšanā tika 
īstenotas intervijas Lietuvā Valakupju rehabilitācijas centrā, Igaunijas Astangu 
rehabilitācijas centrā un Latvijā Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (Jūrmalā), 
piedaloties: 
- centra vadītājiem un vadītāju vietniekiem; 
- profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļas speciālistiem; 
- profesionālās rehabilitācijas vai mācību nodaļas speciālistiem;  
- darba iekārtošanas nodaļas speciālistiem;  
- Nodarbinātības valsts aģentūras (Darba birža) sektora vadošajiem speciālistiem; 
- NVO un invalīdu biedrības vadības pārstāvjiem; 
- darba devēju pārstāvjiem; 
- rehabilitācijas centru klientiem; 
- invalīdu biedrības biedriem, kuri nesaņem rehabilitācijas pakalpojumus.  

Laika periods: 2010. gada janvāris – aprīlis 
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KAAS politikas funkcijas: 

4. attēls. Pētījuma organizācijas posmi (Korņiļjevs I., 2010) 
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2.2. Pētījuma metožu izvēles pamatojums un apraksts 
 
Pētījuma izvirzītais mērķis ļauj noteikt izmantojamo cilvēkresursu potenciāla 

stiprās un vājās puses Latvijā un kaimiņvalstīs – Lietuvā un Igaunijā.  
Galvenās pētījuma metodes ir aptaujas, intervijas un diskusijas. Šo metožu 

kombinācija ļauj iegūt precīzākus rezultātus, atklājot ne tikai skaitliskus faktus, bet 
arī parādības un to ietekmējošo faktoru cēloņsakarības. Pētījuma pamatā tika 
izmantotas kvalitatīvās metodes, kā aptaujas ar atvērtiem jautājumiem, padziļinātās 
ekspertintervijas, kā arī fokusgrupu diskusijas. 

Pētījums vērsts gan uz reālās situācijas izpēti nodarbinātības jomā, gan 
sociālās atstumtības dažādu aspektu apzināšanu un izvērtēšanu, aptverot dažādas 
mērķa grupas – cilvēkus ar invaliditāti, darba devējus, kuriem ir pieredze invalīdu 
nodarbināšanā, to institūciju pārstāvjus, kuru aktivitāte un darbības mērķi vērsti uz 
palīdzību cilvēkiem ar invaliditāti, šo cilvēku atbalstu un integrāciju sabiedrības 
dzīves jomās.  

Pētījuma tiešā mērķauditorija  – invalīdi darbspējīgā vecumā (16–64 g. v.): 
gan tie, kuri ir darba meklētāja statusā, gan tie, kuri kādu nezināmu iemeslu dēļ nav 
darba meklētāji, (piemēram, nav pieejama informācija vai arī piedāvātās darba 
vietas neatbilst invalīda spējām pildīt darba pienākumus).  

Bez tam pētījuma tiešā mērķauditorija ir darba devēji – gan tie, kuri jau 
piedāvā darba vietas invalīdiem, gan arī tie, kuri to vēl nedara.  

Pētījuma netiešā mērķauditorija ir, pirmkārt, invalīdu radinieki un atbalsta 
personas, kā arī visa sabiedrība, kas iegūs no pieaugošā nodarbinātības līmeņa un 
labklājības. 

Lai iepazītos ar citu valstu pieredzi sociāli atstumto grupu problēmu 
risināšanā, ekspertu intervijas tika īstenotas ne tikai Sociālās integrācijas valsts 
aģentūrā Latvijā, bet arī Lietuvā Valakupju rehabilitācijas centrā, kur piedalījās: 

- centra vadītāji un vadītāju vietnieki; 
- profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļas speciālisti; 
- profesionālās rehabilitācijas nodaļas speciālisti; 
- darbā iekārtošanas nodaļas speciālisti.  
Lai identificētu sociāli atstumto grupu (invalīdu) informētību par darba tirgus 

piedāvātajām iespējām, kā arī noteiktu galvenās problēmas, ar kurām darba tirgū 
sastopas šie cilvēki, tika veikta aptauja (50% centra klienti un 50% invalīdu 
biedrības biedri), katrā valstī 20 cilvēki ar dažāda veida invaliditāti. 

Lai konstatētu aktuālākās problēmas un iespējas invalīdu nodarbinātības jomā, 
tika īstenotas ekspertu intervijas, kurās piedalījās 10 eksperti (pa pieci no Latvijas 
un Lietuvas), to skaitā eksperti, kas ieņem vadošus amatus nodarbinātības izstrādē; 
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eksperti, kas pārstāv NVO (tai skaitā invalīdu organizācijas) un eksperti, kas 
ikdienā saskaras ar invalīdu problēmām. Izvēloties ekspertus, tika ievēroti dzimuma 
līdztiesības principi un aptaujāti abu dzimumu eksperti. 

Lai identificētu problēmas, ar kurām saskaras darba devēji attiecībā uz 
invalīdu nodarbināšanu, kā arī noskaidrotu potenciālo darba devēju attieksmi pret 
invalīdu nodarbināšanu savos uzņēmumos, tika aptaujāti 10 esošie darba devēji un 
potenciālie darba devēji (pa pieci no Latvijas un Lietuvas). 

Pamatojoties uz iegūto informāciju, tika veikts problēmu apkopojums un 
izvērtējums, izstrādāti secinājumi un priekšlikumi identificēto invalīdu 
nodarbinātības šķēršļu novēršanai, tādējādi veicinot invalīdu nodarbinātību, 
sekmējot cilvēkresursu attīstību un situācijas uzlabošanos darba tirgū. 

Pētījumā ievēroti principi, kas ir saskaņoti ar Starptautiskās darba 
organizācijas (SDO) izstrādāto prakses kodeksu “Cilvēku ar invaliditāti 
nodarbinātības veicināšana”: (Kodekss sastādīts, pamatojoties uz starptautisko 
nodarbinātības standartu pamatprincipiem, ieskaitot Konvenciju par 
arodrehabilitāciju un nodarbinātību (cilvēkiem ar invaliditāti), 1983. g. (Nr. 159), 
un rekomendācijas (Nr. 168), 1983. g.) 

 Cilvēks ar invaliditāti pēc labākās sirdsapziņas dod savu ieguldījumu 
uzņēmumā un saglabā vērtīgās, speciālās darba zināšanas. 

 Darba devējiem ir izdevīgi nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti, jo viņi var 
sniegt nozīmīgu ieguldījumu, strādājot darbu, kas atbilst viņu spējām un 
iemaņām, kā arī darba devējiem ir izdevīgi saglabāt darba vietas 
pieredzējušiem darbiniekiem, kas ieguvuši invaliditāti. 

 Saskaņā ar SDO standartiem speciālie, pozitīvie pasākumi vienlīdzības 
iespēju veicināšanai un cilvēku ar invaliditāti nodarbinātībai netiek 
uzskatīti par diskriminējošiem attiecībā uz citiem darbiniekiem. 

 Visefektīvākā cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības prakse ir tāda, kas 
balstās uz pozitīvu sadarbību starp valdību, darba devēju organizācijām, 
darba ņēmēju organizācijām un cilvēku ar invaliditāti organizācijām.  

Pētījuma datu ieguvei tika sastādīta anketa, kurā ir rakstiski piedāvāts 
jautājumu kopums, lai no respondentiem iegūtu nepieciešamo informāciju. 
(Anspoka Z., 2008) 

Aptaujas metodi izmanto, ja vajadzīgas ziņas par indivīda rīcības motīviem, 
uzskatiem, vajadzībām, vērtību sistēmu. Aptauja noderīga gan kā pētījuma metode, 
gan kā palīgmetode, lai varētu iegūt nepieciešamo informāciju un uz tās pamata 
izvirzītu noteiktus pieņēmumus. Šajā gadījumā tā tika izmantota kā pamatmetode.  
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Tā kā pētījumā tika aptaujātas dažādas respondentu grupas, tad arī tika 
izveidotas atbilstošas anketas: 

- anketa personām ar invaliditāti, kuras saņēmušas rehabilitācijas 
pakalpojumus (sk. 1. pielikumu ANKETA RC); 

- anketa personām ar invaliditāti, kuras nav saņēmušas rehabilitācijas 
pakalpojumus (sk. 2. pielikumu ANKETA IB); 

- jautājumu kopums darba devējiem un potenciāliem darba devējiem 
personām ar invaliditāti (sk. 3. pielikumu ANKETA DD); 

- jautājumu kopums speciālistiem, kuri sniedz pakalpojumus personām ar 
invaliditāti (sk. 4. pielikumu ANKETA SP).  

Anketās personām ar invaliditāti tika iekļauti pieci jautājumu bloki:  
1) kontroles jautājumi, kas identificē personu kā mērķa grupas pārstāvi; 
2) jautājumi, kas skar mērķa grupas vēlmju un vajadzību izzināšanu saistībā 

ar karjeras konsultēšanas jautājumiem; 
3) jautājumi, kas attiecas uz mērķa grupas nodarbinātības situāciju, uz 

galvenajām problēmām, kas saistītas ar iekļaušanos darba tirgū u.c.; 
4) jautājumi, kas ietver prasmju, spēju, zināšanu pašnovērtēšanu; 
5) jautājumi, lai noteiktu aptaujāto personu sociāli demogrāfisko 

raksturojumu (vecums, tautība, izglītības līmenis, profesija, 
nodarbinātība u.c.).  

Speciālistiem un darba devējiem anketas tika veidotas līdzīgi: 
1) kontroles jautājumi, kas identificē personu kā mērķa grupas pārstāvi un 

atklāj viņa darbības specifiku; 
2) jautājumi, kuri noskaidro speciālistu viedokli par personu ar invaliditāti 

galvenajām problēmām darba tirgū un iespējamajiem risinājumiem; 
3) jautājumi, kas ietver klientu (personu ar invaliditāti) prasmju, spēju, 

zināšanu novērtēšanu; 
4) jautājumu bloks par klientiem nepieciešamajiem karjeras pakalpojumiem 

un to īstenošanu. 
Kā palīgmetode aptaujā tika izmantota intervija. Tā ir populāra situācijas 

izpētes metode. Pētījuma veikšanai tika pielietota nestrukturēta intervija. Jautājumu 
kārtība un sarunu frāzes dažādās intervijās parasti atšķiras. Intervijas mērķis bija 
iegūt papildus informāciju par anketās sniegtajām atbildēm. Bieži vien bija 
situācijas, kad klientam bija grūtības pildīt anketu rakstiski. Tad anketas jautājumi 
tika uzdoti mutiski un pierakstīti. 

Pētījumā iegūto datu apstrādei un analīzei tiek izmantota aprakstošās 
statistikas metode. Tas ir datu kvantitatīvs vākšanas un summēšanas process, ko 
izmanto, lai pārveidotu datus no liela apjoma skaitļu formas uz formu, kas ir ērta 
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cilvēkam uztverei un tālākai analīzei. Aprakstošās statistikas īpatnība ir tā,             
ka iegūtie rezultāti tiek aprakstīti no teorijas viedokļa, t.i., netiek veikti     
salīdzinoši aprēķini vairākās izlasēs. Aprakstošās statistikas ietvaros iespējams 
aprēķināt izlases aritmētisko vidējo un citus rādītājus, izveidot biežumu 
sadalījumus, grafiski attēlot rezultātus, kā arī noteikt variācijas rādītājus. 
(http://wapedia.mobi/lv/Apraksto%C5%A1%C4%81_statistika skatīts 17.01.2010.) 

Aprakstošās statistikas metožu pielietošana ļauj noteikt sociālos un 
demogrāfiskos faktorus (vecums, izglītība, profesija u.c.) un apzināt personu ar 
invaliditāti situāciju darba tirgū, galvenās iekļaušanās problēmas un vajadzības 
karjeras konsultēšanas jomā.  

Maģistra darbā veikta gan reālās situācijas izpēte nodarbinātības jomā, gan 
sociālās atstumtības dažādu aspektu apzināšana, izvērtēšana un salīdzināšana 
Latgales reģionā, Latvijā un tās kaimiņvalstīs, aptverot dažādas mērķa grupas – 
cilvēkus ar invaliditāti, darba devējus, kuriem ir pieredze invalīdu nodarbināšanā, 
to institūciju pārstāvjus, kuru darbības mērķis ir palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti, 
atbalstīt šos cilvēkus un integrēt sabiedrībā.  

 
2.3. Cilvēku ar invaliditāti situācija Latvijā 

 
2.3.1. Definīcijas un valstī izmantotā terminoloģija 

 
Invalīds atbilstoši LR likuma „Par invalīdu medicīnisko un sociālo 

aizsardzību” 4. pantam ir persona, kurai sakarā ar slimību, traumu vai iedzimtu 
defektu izraisītiem orgānu sistēmu funkciju traucējumiem ir nepieciešama papildus 
medicīniskā un sociālā palīdzība un kurai noteikta invaliditāte šajā likumā un citos 
normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

Invaliditāte ir ilgstošs vai nepārejošs ar vecuma pārmaiņām cilvēka organismā 
nesaistīts fizisko vai psihisko spēju ierobežojums, kas apgrūtina personas 
integrāciju sabiedrībā, pilnīgi atņem vai daļēji ierobežo tās spēju strādāt un sevi 
apkopt (LR likums „Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību” 5. pants). 

Saskaņā ar invalīdu un viņu draugu apvienības „Apeirons” prezidenta 
I. Baloža sniegto informāciju, Latvijas likumdošanā, runājot par šo sociālo grupu, 
tiek lietoti divi jēdzieni invalīds un invaliditāte, taču, pētot pasaules pieredzi un 
citās valstīs pastāvošo terminoloģiju, var secināt, ka tur šis jēdziens netiek lietots 
vispār. Viens no iemesliem ir vārda invalid sakne – tulkojot to no angļu valodas, 
norāda uz nederīgumu, taču Latvijā šis termins ir iesakņojies, bet pēdējā laikā ir 
sastopami daudzi citi termini, piemēram: 
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1) cilvēks ar invaliditāti – termins, ko lieto invalīdu nevalstiskās 
organizācijas, jo tas sevī ietver visa veida invaliditātes grupas un norāda 
uz cilvēku un tikai pēc tam uz viņa invaliditāti; 

2) cilvēki ar īpašām vajadzībām (cilvēki ar psihiskās veselības, sociālās 
uzvedības u.c. traucējumiem); 

3) cilvēki ar speciālām vajadzībām (cilvēki ar attīstības traucējumiem, kas 
ir diagnosticēti, tie ir cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem, cilvēki ar 
redzes un dzirdes traucējumiem, cilvēki ar valodas un runas 
traucējumiem, cilvēki ar garīgās veselības traucējumiem, cilvēki ar balsta 
un kustību sistēmas traucējumiem). 

Pasaules veselības organizācija (PVO) ir izstrādājusi un publicējusi 
klasifikāciju, kas ir zinātniski pamatota un viegli pielietojama. PVO necenšas 
samazināt un noliegt invaliditātes esamību, nenoliedz ierobežojumus, ko tā rada, 
bet paredz, ka sabiedrībai un tās institūcijām ir jāpilnveidojas, lai spētu reaģēt uz šo 
cilvēku vajadzībām. PVO fokusējas uz sabiedrības aizkavējošo vidi (vidi, kas dara 
nespējīgu) un attieksmes barjerām, nevis akcentē cilvēku defektus vai nevarību. 
PVO uzsver cilvēktiesību un iespēju vienādošanu un visbiežāk lieto terminus: 

impairment (defekts, traucējums) – jebkurš trūkums, kā arī psihiskās, 
fizioloģiskās vai anatomiskās struktūras jeb funkcijas anomālija; 
disability (nespēja, nevarība, ierobežojums) – jebkurš ierobežojums vai spēju 
trūkums (slimības rezultātā) funkcionēt tādā kārtībā vai apjomā, kas tiek 
uzskatīts par normālu katram cilvēkam; 
handicap (traucējuma sekas) – kavēklis, kas izraisa atpalicību, neizdevīgs 
stāvoklis konkrētam indivīdam, kas radies slimības vai invaliditātes rezultātā 
un ierobežo viņa iespējas pildīt sabiedrībā to lomu, kas būtu normāla atkarībā 
no viņa vecuma, dzimuma, sabiedriskajiem un kultūras faktoriem 
(http://sf.lm.gov.lv/CMS/modules/EReditor/jscripts/tiny_mce/plugins/ 
filemanager/files/esf/Petijumi/CIA_masinbuve/erkpet_241105.doc (28. lpp)).  
Latvijā vēl nav izstrādāta analoga klasifikācija. Diemžēl pie kopsaucēja 

sabiedriskā doma vēl nav nonākusi, tādēļ Latvijas likumdošanā, laikrakstos, 
oficiālajā sarakstē ir populārs jēdziens invalīds. Arī šajā pētījumā mēs lietosim 
jēdzienu invalīds, jo tas atvieglo teksta uztveri un vienkāršo Latvijas likumdošanā 
noteikto normu izpratni un analīzi (turpmāk tekstā – invalīds). 
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2.3.2. Invaliditātes klasifikācija 
 
Pašreiz Latvijā visplašāk pielieto invaliditātes iedalījumu 3 invaliditātes 

grupās: 
1) smagā invaliditāte, nosakot: 

a) I invaliditātes grupu – ja personai ir ļoti izteikts fizisko vai psihisko 
spēju ierobežojums, integrācija sabiedrībā bez personas vajadzībām 
atbilstošas pastāvīgas palīdzības nav iespējama, darba un sevis 
apkopšanas spējas ir ļoti ierobežotas; 

b) II invaliditātes grupu – ja personai ir izteikts fizisko vai psihisko 
spēju ierobežojums, integrācija sabiedrībā bez personas vajadzībām 
atbilstošas palīdzības nav iespējama, darba un sevis apkopšanas 
spējas ir ierobežotas; 

2) mēreni izteiktā invaliditāte, nosakot III invaliditātes grupu – ja personai 
ir mēreni izteikts fizisko vai psihisko spēju ierobežojums, integrācija 
sabiedrībā bez personas vajadzībām atbilstošas palīdzības ir apgrūtināta, 
darba un sevis apkopšanas spējas ir ierobežotas. 

Tomēr augstāk uzskaitītais iedalījums nav piemērots, lai plānotu pasākumus 
invalīdu nodarbinātības veicināšanai, jo tas parāda invaliditātes smagumu un 
darbspējas zaudējumu pakāpi, bet neparāda invaliditātes veidu. Nodarbinātības 
pasākumu veicināšanu parasti veic pa invaliditātes veidiem, jo katram ir 
nepieciešams savādāks darba vides un vietas pielāgojums, specifiski apmācību 
sistēmas u.c. atbalsta pasākumi. 

Latvijā likumdošana nosaka šādu iedalījumu pa invaliditātes veidiem:  
1. Fizisko spēju ierobežojuma dēļ iestājusies invaliditāte – tiek piemērota 

personām, kurām konstatēts kāds no šādiem fizisko spēju 
ierobežojumiem: 
1) balsta locītavu aparāta vai nervu sistēmas bojājuma dēļ ievērojami 

traucētas pārvietošanās spējas; 
2) ķermeņa vai locekļu iedzimtas vai iegūtas kroplības (īpaši sejas 

kroplības); 
3) slimību, traumu vai iedzimtu defektu izraisīti orgānu sistēmu 

funkciju traucējumi dažādā pakāpē; 
4) redzes orgānu traumas vai saslimšanas rezultātā iestājies aklums vai 

izteikta vienas acs vai abu acu redzes pavājināšanās; 
5) kurlmēmums vai praktisks kurlums. 
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2. Psihisku slimību dēļ iestājusies invaliditāte – tiek piemērota personām, 
kuru integrāciju sabiedrībā apgrūtina šādas psihiskas saslimšanas: 
1) psihozes bez somatiska cēloņa (endogēnas psihozes); 
2) neatgriezeniski psihiskie traucējumi, kuru cēlonis ir somatiska 

saslimšana, trauma vai iedzimts agrīns dažādas izcelsmes centrālas 
nervu sistēmas bojājums ar dziļu psihiskās attīstības atpalicību; 

3) alkoholisma vai toksikomānijas seku rezultātā radušies smagi 
somatiski bojājumi, plānprātība; 

4) smagas hroniskas neirozes, kas nepakļaujas ilgstošai ārstēšanai, kā 
arī citas dažādas izcelsmes dziļas personības izmaiņas.  

Diemžēl arī augstāk sniegtā klasifikācija parasti netiek izmantota invalīdu 
nodarbinātības pasākumu plānošanai, jo, iespējams, ir pārāk detalizēta. Tādēļ, 
veicot pētījumu, ir izmantota invaliditātes veidu klasifikāciju, kas pēc SUSTENTO 
sniegtās informācijas, tiek izmantota Eiropas Savienībā. Iedalījums ir sniegts 
zemāk līdz ar aprakstu, ar kādiem galvenajiem ierobežojumiem darbā katras grupas 
invalīdi saskaras. 

1. Kustības traucējumu invalīdi – cilvēki, kuriem ir ierobežotas spējas 
kustēties un/vai pārvietoties. Smagākos gadījumos tie sēž ratiņkrēslā, bet 
bieži izmanto arī kruķus un spieķi. Pie kustību traucējumiem tiek 
pieskaitīti arī gadījumi, ja ir ierobežotas roku funkcijas.  

Iespējamie šķēršļi nodarbinātībai – šai grupai vissvarīgākā ir vides pieejamība. 
Gatavojoties pieņemt darbā cilvēku ar kustību traucējumiem, ir jārēķinās ar to, ka 
viņam, iespējams, būs jāpielāgo gan ceļš, lai nokļūtu līdz darba vietai, uzbūvējot 
uzbrauktuvi, pacēlāju vai liftu, bet citreiz tikai piestiprinot trepju margas, vai 
jāpielāgo darba vietas – darba galda augstums, novietojums, rokturu izvietojums 
utt. Jārēķinās arī ar to, ka būs nepieciešams pielāgot arī apkārtējo vidi kopumā, 
nodrošinot iespēju nokļūt tualetē un citās telpās, ko lieto pārējie darbinieki. Šie 
cilvēki atbilstoši savām zināšanām, prasmēm un fiziskajām spējām var veikt 
ikvienu darbu, ko dara citi darbinieki. 

2. Neredzība vai redzes traucējumi – pastāv liela atšķirība starp šīm 
grupām – neredzīgi cilvēki pilnīgi nespēj orientēties telpā, savukārt 
vājredzībai ir iespējamas vairākas pakāpes un ierobežojumi. 

Iespējamie šķēršļi nodarbinātībai – šai grupai arī ir svarīgi domāt par 
apkārtējās vides pieejamību – reljefa izciļņi uz grīdas, piekārti priekšmeti, kas nav 
ejošam cilvēkam ceļā un vienkārši spēja ilglaicīgi nemainīt mēbeļu un citu lietu 
izvietojumu telpās pat pilnīgi neredzīgam cilvēkam jau pēc dienas ļaus brīvi 
orientēties darba telpā.  

Neredzīgi un vājredzīgi cilvēki var strādāt arī ar datoru, ja vien tam ir attiecīgi 
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pielāgotas runas sintēzes programmas un/vai tas ir aprīkots ar attiecīgu iekārtu, kas 
pārveido uz displeja redzamā teksta daļu punktrakstā. Parasti arī šajos gadījumos 
invaliditāte nav šķērslis pilnas slodzes darba dienai, svarīgi tikai atrast darbu, kas 
šķiet interesants un ir labi padarāms. 

3. Nedzirdība vai dzirdes traucējumi – cilvēki, kuri pilnībā vai daļēji nevar 
uztvert skaņu. Arī šajā gadījumā abas grupas ir būtiski atdalīt, jo katrai 
no tām ir atšķirīgas vajadzības un iespējas. Bieži vājdzirdīgiem 
cilvēkiem ir iespēja izmantot dzirdes aparātu, kas uzlabo spēju dzirdēt, 
tomēr tas darbojas tikai gadījumos, kad apkārt ir klusums. 

Iespējamie šķēršļi nodarbinātībai – lielākā problēma šai cilvēku grupai ir 
ierobežotās komunikācijas spējas. Lai ar nedzirdīgiem cilvēkiem sarunātos pilnīgi 
brīvi, ir nepieciešams žestu valodas tulks, bet lielākā daļa invalīdu labi lasa no 
lūpām un var arī izlasīt uzrakstīto tekstu. Tomēr darbs nekādā gadījumā nevarētu 
būt tieši saistīts ar savstarpēju sazināšanos, tālruni. Jāatceras, ka darba vietā 
nedrīkst būt tikai skaņu brīdinājuma signāli. 

4. Neredzamā invaliditāte – daudzos gadījumos invaliditātes iemesls ir kāda 
slimība, kuras simptomus nevar pamanīt pat gadījumos, kad cilvēku jau 
ilgāku laika posmu pazīstam un bieži esam kopā. Sirds, plaušu un 
asinsvadu slimības, dažādu orgānu bojājumi un traucējumi ietekmē 
cilvēka pašsajūtu. Šāda veida hroniskās slimības bieži ir saistītas ar 
pastāvīgu medikamentu lietošanu un noteiktiem ierobežojumiem. 

 Iespējamie šķēršļi nodarbinātībai – gandrīz nav iespējams nosaukt 
nodarbinātības iespējamos šķēršļus šim invaliditātes veidam. Katrai slimības grupai 
un katram indivīdam tie ir atšķirīgi.  

Piemēram, cilvēks, kas slimo ar astmu, nedrīkst uzturēties putekļainā telpā vai 
vietās, kur nesen kāds ir smēķējis, uz to kaitīgi var iedarboties dažādi karstas 
plastmasas izgarojumi vai izgarojumi, kas rodas no metināšanas. Savukārt diabēta 
slimniekam ļoti svarīgas ir regulāras ēdienreizes. Pieņemot darbā cilvēku ar 
neredzamo invaliditāti, ir būtiski jau savlaicīgi uzzināt, vai ir kādas papildus 
vajadzības un vai ir iespējams tās apmierināt. 

5. Bērnībā iegūta invaliditāte, kuras rezultātā ir aizkavēta intelektuālā 
attīstība. Šai invaliditātei ir vairākas pakāpes – sākot ar vieglu, kas 
ikdienā gandrīz nav pamanāma, līdz pat ļoti smagai, kad pieaudzis 
cilvēks rīkojas kā dažus gadus vecs bērns. 

Iespējamie šķēršļi nodarbinātībai – cilvēki ar šāda veida invaliditāti būs ļoti 
labi vienkāršu un monotonu darbu veicēji. Lai apgūtu nepieciešamās darba 
prasmes, viņiem noteikti būs nepieciešams ilgāks laika posms un papildus atbalsts 
(atbalstītais darbs – darba audzinātājs), tomēr pēc tam viņi veiksmīgi atkārtos 
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uzsākto darbu no dienas dienā. Darba diena gan nedrīkst būt pārāk gara un 
nogurdinoša, tajā jāieplāno laiks atpūtai. 

6. Psiho sociālās saslimšanas – garīgās slimības ietekmē cilvēka 
funkcionēšanas un domāšanas procesus, tādējādi neļaujot pilnvērtīgi 
iekļauties sabiedrībā. Garīgās slimības bieži nav pamanāmas pirmajās 
tikšanās reizēs. Tas var radīt mānīgu priekšstatu par cilvēka spējām. Šajā 
grupā ietilpst tādas atkarības kā alkoholisms un narkomānisms. 
Iespējamie šķēršļi nodarbinātībai – cilvēki, kas slimo ar garīgā rakstura 
slimībām, ļoti slikti iekļaujas darba kolektīvā, viņiem ir komunikācijas 
un socializācijas problēmas. Vairumā gadījumu viņi nespēs strādāt pilnu 
darba dienu, jo ātri nogurs. Daudzu slimību gadījumos tiem vairākas 
reizes gadā ir slimības saasinājums, kā rezultātā viņi nevarēs nākt uz 
darbu 
(http://sf.lm.gov.lv/CMS/modules/EReditor/jscripts/tiny_mce/plugins/file
manager/files/esf/Petijumi/CIA_masinbuve/erkpet_241105.doc). 

 
 

2.3.3. Invalīdu vispārējās situācijas raksturojums un kopējais 
skaits 

 
Pašreiz valsts sociālā sistēma ir pārejas posmā. Invalīdi vēl nav pilnībā 

mainījuši savu uztveri un domāšanas veidu no „man pienākas” uz „es pats esmu 
atbildīgs sabiedrības loceklis, man pašam jādara”. Vairums invalīdu pašreiz ir 
samērā pasīvi, maz integrēti sabiedrībā, t.sk. izglītības sistēmā un darba tirgū, ar 
zemu pašapziņas līmeni, vērsti uz sekundārām lietām, maz nodrošināti ar 
tehniskiem palīglīdzekļiem. Viņi ir maz finansiāli un institucionāli motivēti aktīvi 
iesaistīties apmācību sistēmā un darba tirgū. 

Veicot pētījumu, tika apkopoti statistikas dati par invalīdu skaitu un 
sadalījumu pa vecuma posmiem (sk. 5. attēlu).  

Attēlā atspoguļots invalīdu skaits Latvijā (VSAA – Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra, dati 2009. gadā), kas sastādīja aptuveni 117 tūkstošus jeb 
5% no visiem Latvijas iedzīvotājiem. 5. attēlā redzams, ka kopējam invalīdu 
skaitam pēc vecuma ir tendence palielināties (sk. 5. pielikumu), kas skaidrojams ar 
demogrāfiskām tendencēm Latvijā (zema dzimstība, augsta mirstība) un saistīts ar 
ekonomisko krīzi. Redzamā invalīdu vecuma struktūra norāda, ka aptuveni 43% ir 
vecumā virs 57 gadiem (5 gadi līdz pensijas vecumam, kas ir ar likumu noteiktais 
maksimālais cilvēka vecums, lai viņš būtu piemērots pārkvalifikācijai), un 9% līdz 
darbspējas vecumam. Tādējādi tikai 48% jeb 55,5 tūkstoši invalīdu ir vecumā no 16 
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līdz 57 gadiem, turklāt lielākā daļa no tiem ir vecumā 40–57 gadi.  
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5.attēls. Invalīdu skaits sadalījumā pa vecumu posmiem 
 
No visiem invalīdiem vecumā 16–57 gadiem 12,7 tūkstoši, t.sk. 9,6 tūkstoši 

invalīdu kopš bērnības, saņem valsts sociālo nodrošinājuma pabalstu, kas nozīmē, 
ka viņu apdrošināšanas (darba) stāžs ir mazāks par 3 gadiem, kas liecina par 
nepietiekamām darbspējām vai zemo integrāciju sabiedrībā. Turklāt lielākā daļa 
(86%) no šiem invalīdiem ir vecumā 16–39 g., kas varētu liecināt par viņu īso 
dzīves laiku.  

6. attēlā redzama datu vizualizācija saistībā ar invalīdu īpatsvaru pa 
invaliditātes grupām laika posmā 2007.–2009. gadā. Redzams, ka vislielākais 
īpatsvars ir II un III invaliditātes grupai, kuru darbspējas robežojas no 25–75%.  

 

 
 

6. attēls. Kopējais invalīdu skaits valstī 
 
Tomēr reālais invalīdu vai daļēji darbspējas zaudējušo cilvēku skaits valstī ir 

lielāks, jo VSAA datos netiek uzskaitīti tie invalīdi, kas atrodas pansionātos un ir 
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pilnīgā valsts aprūpē, kā arī cilvēki, kas ir zaudējuši līdz 24% darbspēju un saņem 
par to valsts atbalstu. 2005. gadā jūnijā saskaņā ar VSAA datiem tās bija 3708 
personas (invaliditāti piešķir sākot ar 25% darbspēju zaudējumu). Vīriešu īpatsvars 
(51%) invalīdu vidū ir nedaudz lielāks par sieviešu īpatsvaru. 

Savukārt 7. attēlā ir atspoguļots invalīdu skaits sadalījumā pa vecumu un 
plānošanas reģioniem. Redzams, ka invalīdu sadalījums atbilst iedzīvotāju 
koncentrācijai – Rīgas reģionā dzīvo aptuveni 42% invalīdu, vismazāk Vidzemes 
un Zemgales reģionos – 12% un 14%. Vairākos Latvijas rajonos invalīdu skaits 
vecumā 16–57 gadiem nesasniedz pat 1000 vai nedaudz pārsniedz šo skaitli. Tas 
norāda uz to, ka šajos rajonos tiek strādāts ar katru invalīdu individuālā līmenī, kas 
norāda uz pašvaldības politisko gribu.  
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7. attēls. Darbspējīgo invalīdu skaits sadalījumā pēc vecuma un plānošanas 

reģioniem 
 
Precīzi dati par invalīdu skaitu pa invaliditātes veida pamatgrupām nav 

pieejami Latvijā, bet ir iespējams sniegt diezgan precīzas aplēses, balstoties gan uz 
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) ekspertīzes 
rezultātiem, gan uz ekspertu sniegto vērtējumu.  

Veicot personu ekspertīzi par invaliditātes piešķiršanu (pirmreizēju vai 
atkārtotu), VDEĀVK nosaka invaliditātes cēloni, kurus ir iespējams apkopot 5 
invaliditātes veidu pamatgrupās un novērtēt katras grupas īpatsvaru. Ņemot vērā, 
ka VDEĀVK piešķir invaliditāti (pirmreizēju, atkārtotu) aptuveni 35% no visiem 
invalīdiem valstī (2008. gadā 30,7 tūkstošiem personu), tad datus par šo invalīdu 
daļu var attiecināt uz kopējo invalīdu skaitu un aptuveni novērtēt katra invaliditātes 
veida īpatsvaru kopējā invalīdu skaitā. Vēl lielākā mērā to var attiecināt uz 
invalīdiem vecumā 16–57 gadi, jo 86% jeb 34,5 tūkstoši personu, kam tika piešķirta 
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invaliditāte 2008. gadā bija vecumā 16–59 gadiem un sastāda 62% no visiem 
invalīdiem vecumā 16–57 gadiem. 

Balstoties uz VDEĀVK ekspertīžu rezultātiem, visbiežāk sastopamie 
invaliditātes cēloņi Latvijā ir šādi:  

1) psihiski un uzvedības traucējumi,  
2) asinsrites sistēmas slimības,  
3) ļaundabīgie audzēji,  
4) muskuļu, skeleta un saistaudu slimības, 
5) traumas (www.vdeavk.gov.lv/dovnloads/file/Parskats 1dala.pdf, sk. 

12.02.2010.). 
Apkopojot invaliditātes cēloņus pa grupām un attiecinot tās uz kopējo 

invalīdu skaitu vecumā 16–57 gadiem, tiek iegūts katras invaliditātes veida 
īpatsvars un invalīdu skaits tajā, kas redzams 6. tabulā. 

6. tabula  
Invaliditātes īpatsvars un invalīdu skaits 2008. g. 

 

Invaliditātes veids 
Īpatsvars pēc 

VDEĀVK 
datiem 

Kopējais skaits 
vecumā 16-57 

gadi 

Kopējais skaits 
visās vecuma 

grupās 
Redzes 5-6 % 3000–3300 6300–6900 
Dzirdes 2-3 % 1400–1600 2800–3400 
Kustību traucējumu 12-13 % 6900–7200 14 400–14 900 
Garīgās attīstības traucējumu, t.sk. 
psihiska rakstura saslimstības 

28-29 % 15 800–16 100 32 800–33 400 

Vispārējās saslimšana 51-52 % 28 300–28 600 58 700–59 300 
 

Dati par invalīdiem vecumā 16–57 gadiem ir samērā precīzi, tomēr datos uz 
kopējo invalīdu skaitu varētu būt neprecizitātes, jo vecāka gada gājuma cilvēku 
vidū ir tendence palielināties vispārējās saslimšanas un psihiska rakstura 
saslimstībām, līdz ar to redzes, dzirdes un kustību traucējumu invalīdu skaits varētu 
būt mazāks. 

Dati par invalīdu skaitu sadalījumā pēc invaliditātes veida, pēc vecuma un 
dzīves vietas nav pieejami, izņemot datus par dzirdes invalīdiem, kas ir pieejami 
Latvijas Nedzirdīgo savienībā. Tie raksturo 75–80% dzirdes invalīdu Latvijā. 
Kvalitatīvi vērtējot, redzes un dzirdes invalīdu vidū samērā liels ir gados jaunu 
cilvēku īpatsvars, savukārt, pārējās invaliditātes veidu grupās ir tendence iegūt 
invaliditāti dzīves laikā. 
(http://sf.lm.gov.lv/CMS/modules/EReditor/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/ 
files/es 

Petijumi/CIA_masinbuve/erkpet_241105.doc (skatīts 23.01.2010. – 34.lpp.) 
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2.3.4. Invalīdu izglītības līmenis 
 
Šobrīd pieejamie dati par invalīdu izglītības līmeni ir fragmentāri un pamatā ir 

pieejami 3 informācijas avotos. 
Invalīdu intereses pārstāvošās organizācijas. Šīs organizācijas reģionos 

neapkopo datus par savu biedru izglītības līmeni un profesijām, kas būtu 
nepieciešams, lai veicinātu integrāciju darba tirgū. Šobrīd datus par savu biedru 
izglītības līmeni centralizēti apkopo vienīgi Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS). 
Tās kopējais biedru skaits ir aptuveni 2000, kas veido aptuveni 80% no dzirdes 
invalīdiem (bez dzirdes atlikuma) Latvijā. LNS sniegtie dati liecina, ka aptuveni 
49% (~ 1120 personas) nedzirdīgo cilvēku Latvijā ir ar pamatskolas izglītību, 28% 
(~ 640 personas) – ar vidusskolas vai arodizglītību un 2% (~ 46 personas) – ar 
augstāko vai nepabeigtu augstāko izglītību. (www.lns.lv, sk. 23.03.2010)  

Liels īpatsvars ir dzirdes invalīdu ar pamatskolas izglītību un salīdzinoši mazs 
ir profesionālās izglītības īpatsvars, kas norāda, ka šī invaliditātes veida grupai 
varētu trūkt profesionālās iemaņas, lai veiksmīgi iekļautos darba tirgū.  

Saskaņā ar LNS pārstāvja teikto (www.lns.lv, sk. 23.03.2010) augstākās 
izglītības sistēmā nedzirdīgie visvairāk studē pedagoģijas zinātni, savukārt 
profesionālo izglītību apgūst programmās, ko piedāvā valsts aģentūra „Sociālais 
integrācijas centrs” un Arodapmācības un rehabilitācijas centrs Alsviķos, vai arī 
specializēto skolu arodklases. Latvijā par vājdzirdīgiem cilvēkiem detalizēti dati 
nav pieejami. 

Otrs informācijas avots par invalīdu izglītības līmeni ir Nodarbinātības valsts 
aģentūra. NVA apkopoti dati par invalīdu bezdarbnieku izglītības līmeni, kurš 
atspoguļots no esošiem 3207 cilvēkiem ar invaliditāti (2005.01.01.) – 8. attēlā. 
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8. attēls. Invalīdu bezdarbnieku sadalījums pēc izglītības līmeņa valstī 
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Apkopotie dati parāda, ka gandrīz pusei invalīdu bezdarbnieku ir profesionālā 
vai augstākā izglītība, kas norāda, ka par bezdarbniekiem reģistrējas vairāk tās 
grupas, kur cilvēku ar šādu izglītības līmeni īpatsvars ir vislielākais – vispārējās 
saslimšanas un kustību traucējumu invalīdi. Invalīdu bezdarbnieku izglītības datus 
un specialitātes pa invaliditātes veidiem NVA neapkopo. 

Trešais informācijas ieguves avots ir EK iniciatīvas EQUAL projekta 
„Invalīdu nodarbinātības veicināšana” (SIVA) ietvaros veiktā invalīdu aptauja. 

Pirms projekta sākuma bija aptaujāti 1500 invalīdi (no katra invaliditātes 
veida pa 300 invalīdiem), kas līdz ar to bija visreprezentējošākie dati par  invalīdu 
izglītības līmeni, profesijām un mācību vēlmēm Latvijā. Ņemot vērā mazo 
aptaujāto redzes un dzirdes invalīdu skaitu, šie dati var sniegt  pārskatu par pārējo 
trīs invaliditātes grupu veidiem, kas redzams 8. tabulā http://sf.lm.gov.lv/CMS/ 

modules/EReditor/jscripts/tinymce/plugins/filemanager/files/equal/EQUAL%20nosleguma

%20zinojums_precizets_26102010.doc, sk. 12.02.2010). 
 

7. tabula  
Invalīdu izglītības līmenis 2005. gadā pēc invalīdu aptaujas datiem 

 

Traucēju-
mu veids 

% 
Izglītības līmenis

Absolūtais skaits un % attiecības pret respondentu skaitu 
Kustību  28 7 1% 37 6% 17 3% 48 8% 53 8% 13 2% 
Garīgas  
attīstības 

35 30 5% 83 13% 30 5% 56 9% 19 3% 3 - 

Vispārējas 
saslimšanas 

37 7 1% 49 8% 28 4% 64 10% 70 11% 19 3% 

Resp. 
skaits: 633 

100 44 7% 169 27% 75 12% 168 27% 142 22% 35 5% 

  Nepilna 
pamat-
izglītība 

Pamat-
skolas 

Arodizglī-
tība 

Vidējā Vidējā 
prof. 

Augstākā

 

Aptaujas analīzes rezultāti atspoguļo, ka vairāk kā pusei no kopējā aptaujāto 
invalīdu skaita ir vidējā, vidējā profesionālā vai augstākā izglītība un mazāk kā 
10% ir nepilna pamatskolas izglītība. Tas liecina par to, ka lielai daļai invalīdu ir 
nepieciešamās pamatzināšanas, lai varētu integrēties pārkvalifikācijas sistēmā un 
pēc tam darba tirgū.  

Pēc 8. tabulas var secināt, ka augstākā un vidējā profesionālā izglītība pamatā 
ir kustību traucējumu un vispārējās saslimšanas invalīdiem, bet garīgās attīstības 
traucējumu invalīdiem pārsvarā ir pamatizglītība.  

9. attēlā atspoguļots invalīdu izglītības līmenis atbilstoši vecumam. 
http://sf.lm.gov.lv/CMS/modules/EReditor/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/
equal/EQUAL%20nosleguma%20zinojums_precizets_26102010.doc, sk.12.02.2010.) 
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9. attēls. Izglītības līmeņa un vecuma sasaiste  
(vispārējās saslimšanas invalīdi) 

 

10. attēlā atspoguļots, cik aktīvi invalīdi iesaistās apmācību sistēmā, lai 
pārkvalificētos vai paaugstinātu savu kvalifikāciju, kas parāda, ka invalīdu mācību 
aktivitāte ir salīdzinoši zema. No 608 respondentiem invalīdiem tikai aptuveni 17–

18% pašreiz mācās. Zemāka aktivitāte ir vērojama garīgās attīstības traucējumu 
invalīdu vidū. 

 

 

10.attēls. Invalīdu skaits, kas pašreiz mācās (pēc invalīdu aptaujas datiem) 

 
Pēc aptaujas rezultātiem var secināt, ka lielākā daļa invalīdu, kas pašreiz 

mācās, ir vecumā līdz 40 gadiem (līdz 20 g. – 34%, 21–30 g. – 34%, 31–40 g. – 
21%, virs 41 g. – 12%). Jaunieši līdz 30 gadu vecumam pamatā mācās 
arodapmācības un rehabilitācijas centrā „Alsviķi” (Alūksnes rajonā), kā arī 
specializētās skolās vai citās vispārizglītojošās vai arodapmācības skolās. Savukārt 
invalīdi vecumā 21–40 gadiem pamatā apgūst dažādus apmācību kursus 
(datorapmācība u.c.), ko organizē invalīdu biedrības vai NVA, bet invalīdi vecumā 
virs 41 gada pamatā apmācībās tiek iesaistīti ar dažādu projektu palīdzību. 
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Neskatoties uz mazo invalīdu skaitu, kas pašreiz mācās, aptuveni 60% 
invalīdu norāda, ka viņiem ir nepieciešama profesionālā pārkvalifikācija. Tas 
liecina par invalīdu pasivitāti, informācijas vai apmācības iespēju trūkumu. 
Pētījumi liecina, ka tikai 18% invalīdu vēlas pārkvalificēties uz specialitātēm 
ražošanā, tai pašā laikā specialitātes pakalpojumu sfērā vēlas apgūt aptuveni 60% 
(pārējās sfēras - lauksaimniecība, tirdzniecība, cita), kā arī pavisam nedaudzi izsaka 
vēlēšanos pārkvalificēties uz inženiertehnisko nozari un ar to saistītām 
specialitātēm.  

 
 

2.3.5. Invalīdu nodarbinātības līmenis 
 

Pētījuma gaitā nācās saskarties ar dažādiem viedokļiem, piemēram, 
pašvaldību pārstāvju viedokli, ka vairums invalīdu, kuri vēlas strādāt, pašreiz jau 
strādā.  

Savukārt, invalīdu organizācijas apgalvo, ka tikai maza daļa invalīdu pašreiz ir 
nodarbināti. Te rodas pretruna. Par invalīdu nodarbinātības līmeni var veikt aplēses, 
balstoties gan uz VDEĀVK datiem, gan uz EK iniciatīvas EQUAL projekta 
„Invalīdu nodarbinātības veicināšana” (SIVA) ietvaros iegūtajiem datiem. 
http://sf.lm.gov.lv/CMS/modules/EReditor/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/
equal/EQUAL%20nosleguma%20zinojums_precizets_26102010.doc, sk.12.02.2010). 

Projekta „Invalīdu nodarbinātības veicināšana” ietvaros veiktās invalīdu 
aptaujas rezultāti atspoguļo, ka no 600 aptaujātiem invalīdiem pašreiz strādā 42%. 
Dati rāda, ka vismazākais nodarbināto skaits ir redzes un kustību traucējumu 
invalīdu vidū – 32%, savukārt visaugstākais nodarbinātības līmenis ir vispārējās 
saslimšanas invalīdu vidū – 51%. Nodarbināto skaits varētu būt lielāks 3 iemeslu 
dēļ: 

 pirmkārt, no aptaujātiem invalīdiem 65% bija vecumā 21–40 gadi, 84% 
vecumā 21–50 gadi, tas ir vecums, kurā īpatsvars tikt nodarbinātam ir 
potenciāli lielāks nekā vecumā līdz 20 gadiem un pēc 50 gadiem; 

 otrkārt, ņemot vērā, ka invalīdu aptauja ir sarežģīts process, tad 
visticamāk tika aptaujāti sabiedriski aktīvākie invalīdi, kas pamatā ir 
vairāk iesaistījušies darba tirgū;  

 treškārt, ļoti maza ir redzes un dzirdes invalīdu reprezentācija, kuru vidū 
ir raksturīgs īpaši augsts bezdarbs, kas uzreiz pazeminātu kopējo 
rādītāju.  
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Līdz ar to pašreiz par invalīdu nodarbinātības līmeni var spriest pēc VDEĀVK 
datiem, saskaņā ar kuriem 13–14% invalīdiem vecumā 16–57 gadiem ir 
nodarbināti.  

Vēl svarīgs nodarbinātības aspekts ir specialitātes, kurās invalīdi strādā. 
Balstoties uz projekta „Invalīdu nodarbinātības veicināšana” aptaujas anketas 
rezultātiem, liels invalīdu īpatsvars ir nodarbināti zemas pievienotās vērtības 
specialitātēs – apdares darbu speciālisti, šoferi, aukles, apkopējas, sargi, pārdevēji, 
dārzniecība, lauksaimniecība, sekretāres.  

11. attēlā ir atspoguļota izglītības nozīme veiksmīgai invalīdu integrācijai 
darba tirgū, kur redzams, ka invalīdu vidū ar augstāku izglītības līmeni ir lielāks 
nodarbināto īpatsvars salīdzinot ar zemāka izglītības līmeņa invalīdiem. Protams, 
šāds apgalvojums būtu jābalsta arī uz šo invalīdu dzīves vietu, invaliditātes 
smagumu, apgūto profesiju, taču pēc attēla var spriest par vispārējo tendenci.  

 
 

 
 

11. attēls. Invalīdu izglītības līmeņa un nodarbinātības sasaiste pēc invalīdu 
aptaujas datiem 

 

No pētījuma var secināt, ka nepieciešams ne tikai risināt invalīdu 
nodarbinātības līmeņa, bet arī specialitātes un iegūtās izglītības līmeņa jautājumu.  
http://sf.lm.gov.lv/CMS/modules/EReditor/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/
equal/EQUAL%20nosleguma%20zinojums_precizets_26102010.doc, sk.12.02.2010). 
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2.3.6. Valsts un pašvaldību loma darbā ar cilvēkiem ar invaliditāti 
Latvijā un Latgales reģionā 

  

Latvijas Nacionālās rīcības plānā nodarbinātības veicināšanai ir noteikti mērķi 
tās līmeņa paaugstināšanai: viens no šiem mērķiem ir sociālās iekļaušanas un 
sociālās atstumtības mazināšana, otrs – pilna nodarbinātība.  

Ņemot vērā Eiropas Padomes Barselonā noteiktos visām dalībvalstīm 
saistošos nabadzības un sociālas atstumtības mazināšanas mērķus, Latvijas Kopējā 
iekļaušanās memoranda rīcības plānā bija paredzēts ievērojami samazināt 
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju skaitu līdz 
2010. gadam.  

Liela loma invalīdu dzīves uzlabošanā ir pašvaldībām. Diemžēl pētījuma 
laikā, kā arī ikdienas darbā nācies saskarties ar neatrisinātām invalīdu sociālās 
rehabilitācijas problēmām, diemžēl pašvaldībās darbs ar invalīdiem notiek ļoti 
zemā līmenī:  

 nav pietiekams sociālo darbinieku skaits;  
 sociālajiem darbiniekiem nav atbilstošu zināšanu invaliditātes jautājumu 

risināšanai; 
 pašvaldības nav apzinājušas invalīdus, kas dzīvo pašvaldības teritorijā. 

Vienīgā informācija par invalīdiem, kas dzīvo pašvaldību teritorijā, ir 
VSAA dati;  

 pašvaldības ir apzinājušas tikai tos invalīdus, kas ir lūguši palīdzību;  
 nevienā no aptaujātajām pašvaldībām sociālie darbinieki sadarbībā ar 

ģimenes ārstu un NVA nav izstrādājuši invalīdu individuālās 
rehabilitācijas programmas. Līdz ar to netiek izpildīti invalīdu 
rehabilitācijas un sociālās aizsardzības pasākumi, kas jāveic rajonu, 
pilsētu un pagastu pašvaldībām vai to organizācijām.  

35% aptaujāto pašvaldību nesaskata savas funkcijas invalīdu nodarbinātības 
veicināšanā, novirzot tās uz valsts institūciju kompetenci. Pētījumi liecina, ka visas 
pašvaldības uzskata, ka tām nav pietiekamas kapacitātes, lai apzinātu un sociāli 
rehabilitētu pašvaldības teritorijā dzīvojošos invalīdus un motivētu tos strādāt 
algotu darbu. Saistībā ar invalīdu integrācijas problēmām, redzams, ka: 

 pašvaldībās bieži pietrūkst politiskās gribas sociālo jautājumu risināšanā;  
 datu aizsardzības dēļ pašvaldības nevar īstenot motivācijas pasākumus 

invalīdu nodarbinātības līmeņa paaugstināšanai; 
 atsevišķas pašvaldības datu aizsardzības dēļ nevar apzināt invalīdus, līdz 

ar to nevar veikt tiešo komunikāciju, izmanto tikai TV un vietējo 
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laikrakstu, tāpēc informācija bieži nenonāk līdz adresātam, īpaši redzes 
invalīdiem; 

 sabiedrībai ir negatīva attieksme, darba devēji ir neatsaucīgi, darba vietu 
trūkums – bezdarbs, īpaši lauku rajonos; 

 paši invalīdi ir pasīvi, novērojama izglītības nepietiekamība, nav 
vēlēšanās mainīt savu stāvokli; 

 NVA kursiem nav pēctecības; 
 nav pielāgota vide pašvaldību teritorijās – īpaši lauku rajonos. Nav 

piemērotas autobusu pieturas, tualetes, ielas un sabiedriskās iestādes u.c. 
(Baumane I., Krišņova A., Lauze A., Makejevs A, Zaksa K., 2007)  

Lai varētu spriest par invalīdu problēmām pašvaldībās un nodarbinātību 
Latgales reģionā, pētījuma ietvaros pēc VDEĀVK gada pārskatiem, tika analizēta 
situācija saistībā ar tās iedzīvotāju pirmreizējo invaliditāti Rēzeknes reģionā 
salīdzinājumā ar situāciju valstī kopumā (sk. 8. tab.) un atkārtotu invaliditāti 
(9. tab.). 2009. gada VDEĀVK gada pārskata datu pagaidām nav.  

 
 8. tabula 

Pirmreizējā invaliditāte Rēzeknes reģionā no 16 gadu vecuma 
 

Reģions 
Strādājošie Nestrādājošie 

2007 2008 2007 2008 

Rēzekne 143 84 94 147 

Rēzeknes rajons 96 53 132 178 

Ludzas rajons 55 44 137 161 

Valstī 4935 4667 5420 7313 

 

9. tabula 
Atkārtoti noteiktā invaliditāte  

 

Cilvēki ar 
invaliditāti 

2008. 
gads 

16-39 gadi 40-59 gadi 60 gadi un vecāki 

Absol. sk. % Absol. sk. % Absol. sk. % 

Strādājošie 4667 616 13.2 3231 69.2 820 17.6 

Nestrādājošie 7313 1338 18.3 2533 34.6 3442 47.1 

Kopā: 11980 1954 16.3 5764 48.1 4262 35.6 

 

Ja analizējam pirmreizējās invaliditātes rādītājus Rēzeknes reģionā, tad 
redzams, ka tā palielinās tieši nestrādājošo vidū, kas saistīts ar ekonomiskās krīzes 
radīto bezdarbu un iztikas līdzekļu nodrošināšanu, noformējot invaliditāti. Līdzīga 
situācija ir ar atkārtoti noteikto invaliditāti. 
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12. attēlā redzams kopējais pirmreizēji noteiktās invaliditātes skaits Rēzeknes 
reģionā salīdzinājumā pa vecuma grupām. 

  

12. attēls. Kopējais pirmreizēji noteiktās invaliditātes skaits Rēzeknes reģionā 
salīdzinājumā pa vecuma grupām 

 

Šeit redzama tendence, ka vecuma grupā 40–60 gadiem cilvēku ar invaliditāti 
skaits samazinās, bet palielinās vecumposmā no 60 un vairāk gadiem. 10. tabulā 
atspoguļota strādājošo un nestrādājošo invalīdu struktūra Rēzeknes reģionā. 

 

10 . tabula 

Strādājošo un nestrādājošo invaliditātes grupu struktūra 

Cilvēki ar 
invaliditāti 

2008. 
gads 

I grupa II grupa III grupa 

Absol. sk. % Absol. sk. % Absol. sk. % 

Strādājošie 4667 319 6.8 2638 56.5 1710 36.7 

Nestrādājošie 7313 2469 33.8 3328 45.5 1516 20.7 

Kopā: 11980 2788 23.3 5966 49.8 3226 26.9 

 

Pētījuma rezultāti liecina, ka tieši nestrādājošo invalīdu skaits ir vislielākais 
katrā invaliditātes grupā. Tas nosaka nepieciešamību tieši reģionos un pašvaldībās, 
kuras atrodas tuvāk viņu dzīvesvietai, organizēt un nodrošināt karjeras attīstības un 
profesionālās rehabilitācijas pasākumu pieejamību invalīdiem. 
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2.3.7. Sociālās integrācijas valsts aģentūras atbalsta punkta 
Rēzeknē trīs gadu darba pieredzes apkopojums 

 

ESF projektā „Atbalsta punktu izveide profesionālās rehabilitācijas pasākumu 
nodrošināšanai invalīdiem Latvijā” tika izveidoti 9 SIVA atbalsta punkti, kuros tiek 
veikta invalīdu profesionālās piemērotības noteikšana un iesaistīšana profesionālajā 
rehabilitācijā, izmantojot modernās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. 

Sociālas integrācijas centra (SIC – SIVA) Latgales reģionālie atbalsta punkti 
atrodas Rēzeknē un Daugavpilī, bet vēl 7 – pa Latvijas reģioniem – Zemgalē 
(Viesīte, Jelgava), Vidzemē (Barkava, Cēsis), Kurzemē (Kandava, Cīrava) un 
Jūrmalā. Sociālās integrācijas valsts aģentūras atbalsta punkts Rēzeknē (SIVA AP) 
darbību uzsāka 2007. gadā 4. septembrī un atrodas starp Rēzeknes slimnīcu un 
Rēzeknes veselības aprūpes centru, kas ir izdevīgi klientiem. Turpat pagalmā 
atrodas Rēzeknes starprajonu veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija un 
viena kvartālā attālumā – NVA Rēzeknes filiāle, kas visi ir SIVA sadarbības 
partneri. Atbalsta punkta telpas pielāgotas cilvēkiem ar ratiņkrēsliem.  

SIVA nolikums paredz profesionālās rehabilitācijas iespējas un sadarbību ar 
izglītības iestādēm, kurās var mācīties invalīdi pēc profesionālas piemērotības 
noteikšanas, kā arī piedāvā izglītības iespējas invalīdiem, jo līdz šim par būtisku 
šķērsli tiek minēts kvalitatīva un daudzveidīga izglītības piedāvājuma pieejamības, 
motivācijas un atbalsta sistēmas trūkums. Profesionālā rehabilitācija dod iespēju 
invalīdiem iegūt profesionālo pamatizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai 
pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un atjaunot darba spējas, apvienojot 
individuālo sociālo rehabilitāciju ar medicīniskās rehabilitācijas elementiem 
atbilstoši personas funkcionālajiem traucējumiem, spējām un attīstības līmenim. 
Profesionālās rehabilitācijas ietvaros invalīdi var saņemt atbilstošu profesionālo 
izglītību (teorija, praktiskās mācības un kvalifikācijas prakse), kas nodrošina valsts 
profesionālās izglītības standartos un profesiju standartos noteikto profesionālās 
izglītības mērķu sasniegšanu. 

SIVA Jūrmalas profesionālajā vidusskolā, Jūrmalas Rehabilitācijas centra 
koledžā un atbalsta punktos invalīdiem tiek nodrošināts integrācijas atbalsts, kā arī 
tiem, kuri mācās, atbalsts nodrošinot prakses un darba vietas. Pie tam SIVA 
karjeras centrā un atbalsta punktos speciālisti mēģina nodrošināt katra invalīda pēc 
iespējas ātrāku adaptāciju prakses un darba vietai, kā arī integrāciju jaunajā darba 
kolektīvā.  (http://www.siva.gov.lv/index.php?gi=1&iz=47)  

SIVA atbalsta punktu Rēzeknē veiksmīgi organizē un vada profesionāļu 
komanda, kuras uzdevums ir stimulēt klienta iekšējo gatavību dzīves pārmaiņām un 
sniegt informāciju par veselības stāvoklim vispiemērotāko profesionālās darbības 
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jomu un tai nepieciešamo apmācību (sk. 12. attēlu).  
Speciālistu komanda veic profesionālās piemērotības noteikšanu (sk. 5., 

6. pielikumu) un tās rezultātā klienti saņem rekomendācijas par tieši viņiem 
visatbilstošākajām profesijām un par iespējām tās apgūt. Šīs rekomendācijas ir 
priekšnosacījums, lai varētu iestāties Jūrmalas profesionālās vidusskolas vai 
koledžas budžeta grupās vai mācīties citās programmās iespējamās izvēles ietvaros.  

 

 

13. attēls. SIVA atbalsta punkta Rēzeknē speciālistu komandas darbība 
(Korņiļjevs I., 2008) 

 

Pētījuma gaitā tika apkopotas SIVA atbalsta punkta Rēzeknē (SIVA AP 
Rēzeknē) klientu aizpildītās anketas, praktiskā un faktiskā darba rezultāti. Analīze 
tika veikta no 2007. gada septembra līdz 2010. gada aprīļa beigām. 12. tabulā 
redzams invaliditātes īpatsvars un invalīdu skaits (SIVA AP Rēzeknē klientu 
salīdzinājums ar situāciju valstī). 

Kopējais SIVA AP Rēzeknē apkalpoto klientu jeb Rēzeknes reģiona 
(Rēzekne, Rēzeknes rajons un Ludzas rajons) respondentu skaits 517 cilvēki ar 

SIVA AP 
vadītājs Sociālais 

pedagogs 

Sociālais 
darbinieks 

Klients – 
cilvēks ar 

invaliditāti 

Arodārsts  

Psihologs 

Arodskolotājs 

VA SIC koledža 
RRC un 
profesionālā 
vidusskola 

NVA 
VDEĀVK 

Pieaugušo mācību 
firmas: „BUTS”, 
 Austrumvidzeme”, 
,,Novadu zinību 
centrs – Tukums” 

Invalīdu biedrības 

- Rēzeknes 
Augstskola, 
- profesionālās  
 vidusskolas, 
- arodskolas  



75 
 

invaliditāti no 16 gadu līdz pensijas vecumam (13. tabula). No tiem jau 255 
dalībnieki izgājuši primāro profesionālo noteikšanu (PPN) SIVA AP Rēzeknē un 
77 cilvēki – papildus padziļināto profesionālās piemērotības noteikšanu SIVA – 
Jūrmalā.  

11. tabula 

Invaliditātes īpatsvars un invalīdu skaits 
 (SIVA AP Rēzeknē klientu salīdzinājums ar situāciju valstī) 

 

Invaliditātes 
veids 

Klientu 
skaits 

Procen- 
tuālā 

attiecība 

Īpatsvars 
pēc 

VDEĀVK 
datiem 

Kopējais 
skaits 

vecumā 
16–57 gadi 

Kopējais 
skaits visās 

vecuma 
grupās 

 Rēzeknes reģions Valstī 2009. gads 
Redzes 22 4% 5–6 % 3000–3300 6300–6900 
Dzirdes 13 3% 2–3 % 1400–1600 2800–3400 
Kustību traucējumu 46 9% 12–13 % 6900–7200 14400–14900 
Garīgās attīstības 
traucējumu, t.sk. 
psihiska rakstura 
saslimstības 

103 20% 28–29 % 15800–16100 32800–33400 

Vispārējās 
saslimšana 

333 64% 51–52 % 28300–28600 58700–59300 

Kopā 517 100% 100% 55573 117 476 
       

12. tabula 

 SIVA atbalsta punkta Rēzeknē apkalpoto klientu datu kopsavilkums 

 
Nr. 
p.k 

Aktivitātes 
2007. 

no 
01.09. 

2008. 2009. 
2010. 
līdz 

31.04. 
Kopā 

1. Rēzeknes AP apzinātie invalīdi 84 185 176 72 517 
2. Individuālo konsultāciju skaits  111 417 602 224 1354 
3. Profesionālās piemērotības 

noteikšana  
50 104 65 36 255 

4. 
Sagatavošanas kursu 
programmas – 540 stundu 
apjomā, ieskaitot IT  

- 11 - 2 13 

5. 
Datoru lietošanas kursi: 160 
stundas  

5 12 - - 17 

6. 
Kursi „Informācijas ievadīšanas 
operators” – 480 stundas 

- - 10 27 37 

7. 
Lietvedības kursi: 
e-apmācība 640 stundas 

- - 10 - 10 

8. 
Rekomendēti uz PPN Jūrmalu, 
 no tiem mācās 

13 
5 

27 
10 

26 
9 

11 
- 

77 
24 
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Veicot pētījumu, analizēti dati par SIVA AP Rēzeknē klientu izglītības līmeni 
un vecumu (sk. 13. tab.) 

 13. tabula 

SIVA AP Rēzeknē klientu izglītības līmeņa un vecuma sasaiste 

Izglītība 
Vecums 

Līdz 20 g. 21–30 31–40 41–50 Virs 50 g.

Nepabeigta pamatskolas 8 3 - - - 

Pamatskolas 17 44 22 9 8 

Arodizglītības - 4 17 13 17 

Vidējā 4 13 35 62 53 

Vidējā prof. - 11 25 67 58 

Augstākā - 4 4 8 11 

Resp. skaits: 517 29 79 103 159 147 

 
Analizējot iegūtos rezultātus, redzams, ka lielākā daļa respondentu (33,79%) 

ir ieguvuši vidējo izglītību un 24,14% invalīdi no kopējā respondentu skaita 
pabeiguši vidējās profesionālās mācību iestādes, taču diezgan daudziem (21,38%) 
iegūta tikai pamatizglītība, kā arī ir klienti ar nepabeigtu pamatizglītību (2,76%). 

SIVA AP Rēzeknē darbojoties ar klientiem bija iespēja noskaidrot Rēzeknes 
reģiona cilvēku ar invaliditāti problēmas un intereses. Veicot 255 cilvēku primāro 
profesionālo piemērotības noteikšanu, varam izdalīt vairākas viņu prasmju un spēju 
attīstīšanas intereses: 

- datora lietošanas prasmes – 121 cilvēks (47%),  
- latviešu valodu un pēc tam citu profesiju – 35 cilvēki (14%),  
- noteiktas profesijas – 26 cilvēki (10 %),  
- vēlas būt par pašnodarbinātām personām – 13 cilvēki (5%),  
- turpināt mācības – 60 cilvēki (24%). 
No 517 apzinātiem cilvēkiem ar invaliditāti SIVA AP Rēzeknē darbības 

periodā no piedāvātajiem pakalpojumiem atteikušies ir 11 cilvēki (2%).  
Veiktais pētījums dod iespēju analizēt arī klientu sociālās prasmes. No 255 

cilvēkiem ar invaliditāti, kuri izgāja profesionālās piemērotības noteikšanu, 
konstatēts:  

a) iepriekšējā darba pieredze bija – 233 cilvēkiem (91%), bez tās – 22 
cilvēki (9%),  

b) sociālās prasmes, iespējas kontaktēties, būt sabiedrībā – 251 cilvēks 
(98%), no tiem: 
- gatavi lietderīgi sadarboties 244 cilvēki (96%),  
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- kritiskās domāšanas prasme, adekvāts pašvērtējums – 236 cilvēki 
(93%),  

- iniciatīva, lēmumu pieņemšanas prasmes – 194 cilvēki (76%), 
- skaidrs priekšstats par savu nākotni – 89 cilvēki (35%).  

Rezultāti liecina, ka lielākajai daļai respondentu ir pieredze darba tirgū un līdz 
ar to arī piemīt prasme kontaktēties, gatavība sadarboties un ir adekvāts 
pašvērtējums. 

Ar klientiem veiktās pārrunas liecina, ka cilvēki neadekvāti novērtē savas 
reālās iespējas, jo daļa uzskata, ka var dzīvot tā, kā ir, un nav gatavi mainīt dzīves 
stilu. Daļa vēl nevar samierināties ar savu jauno stāvokli – invaliditāti. 

Darba gaitā tika veiktas vairākas anketēšanas (sk. 1.–4. pielikumu). 
Lai noskaidrotu personu ar invaliditāti spēju un prasmju savstarpējo saistību 

un izdarītu secinājumus, veikta anketēšanas rezultātu apstrāde, izmantojot 
korelāciju (sk. 14. tabulu). 

14. tabula 

Personu ar invaliditāti prasmju savstarpējā sakarība 

Darba devēju anketēšanas rezultāti 

Prasmes Piemīt 
Drīzāk 
piemīt 

Grūti 
pateikt

Drīzāk 
nepiemīt

Nepiemīt 
Korelācijas 
koeficients 

Saskarsmes prasmes 2 8 0 0 0 
0,306186 Prasme strādāt 

komandā 
0 4 6 0 0 

Invalīdu biedrības biedru anketēšanas rezultāti 
Saskarsmes prasmes 0 7 3 0 0 

0,927173 Prasme strādāt 
komandā 

2 6 2 0 0 

Rehabilitācijas centru klientu anketēšanas rezultāti 
Saskarsmes prasmes 0 8 2 0 0 

 
0,916667 

Prasme strādāt 
komandā 

2 8 0 0 0 

Speciālistu, kuri sniedz pakalpojumus personām ar invaliditāti, anketēšanas 
rezultāti 

Saskarsmes prasmes 0 6 4 0 0 
 

0,875 
Prasme strādāt 
komandā 

0 4 6 0 0 

 

Pēc šiem datiem var secināt, ka darba devēji nesaredz stipru sasaisti starp 
personu ar invaliditāti saskarsmes prasmēm un prasmi iekļauties un strādāt 
kolektīvā, savukārt visu pārējo respondentu atbildes un koeficienti (0,927173; 
0,916667; 0,875) parāda, ka prasme strādāt komandā ir ļoti atkarīgas no personas 
saskarsmes prasmēm. 
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Tāpēc aptaujā tika uzdots jautājums par pakalpojumu cilvēkiem ar 
invaliditāti nepieciešamību, kurā viens no pakalpojumiem bija konsultācijas 
saskarsmes prasmju stiprināšanai un pilnveidošanai. Atbildes uz šo jautājumu 
apkopotas 15. tabulā. 

15. tabula 

Personu ar invaliditāti esošo saskarsmes prasmju un piedāvātā 
pakalpojuma to attīstīšanai un pilnveidošanai savstarpējā saistība 

 
Darba devēju anketēšanas rezultāti 

Prasmes Piemīt 
Drīzāk 
piemīt 

Grūti 
pateikt 

Drīzāk 
nepiemīt

Nepiemīt 
Korelācijas
koeficients 

Saskarsmes 
prasmes 

2 8 0 0 0  

Pakalpojuma 
veids 

Nepie-
cieš. 

Drīzāk 
nepiecie-

šams 

Grūti 
pateikt 

Drīzāk 
nav 

nepiecie-
šams 

Nav 
nepiecie-

šams 
 

Palīdzība 
saskarsmes prasmju 
attīstīšanā un 
pilnveidošanā 

8 2 0 0 0 
0,25 

 

Invalīdu biedrības biedru anketēšanas rezultāti 

Prasmes Piemīt 
Drīzāk 
piemīt 

Grūti 
pateikt 

Drīzāk 
nepiemīt

Nepiemīt 
Korelācijas 
koeficients 

Saskarsmes 
prasmes 

0 7 3 0 0  

Pakalpojuma 
veids 

Nepie-
cieš. 

Drīzāk 
nepiecie-

šams 

Grūti 
pateikt 

Drīzāk 
nav 

nepiecie-
šams 

Nav 
nepiecie-

šams 
 

Palīdzība 
saskarsmes prasmju 
attīstīšanā un 
pilnveidošanā 

2 6 2 0 0 
0,927173 

 

Rehabilitācijas centru klientu anketēšanas rezultāti 

Prasmes Piemīt 
Drīzāk 
piemīt 

Grūti 
pateikt 

Drīzāk 
nepiemīt

Nepiemīt 
Korelācijas 
koeficients 

Saskarsmes 
prasmes 

0 8 2 0 0  

Pakalpojuma 
veids 

Nepie-
cieš. 

Drīzāk 
nepiecie-

šams 

Grūti 
pateikt 

Drīzāk 
nav 

nepiecie-
šams 

Nav 
nepiecie-

šams 
 

Palīdzība 
saskarsmes prasmju 
attīstīšanā un 
pilnveidošanā 

4 6 0 0 0 
0,714435 
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15. tabulas turpinājums 

Speciālistu, kuri sniedz pakalpojumus personām ar invaliditāti anketēšanas rezultāti 

Prasmes Piemīt 
Drīzāk 
piemīt 

Grūti 
pateikt 

Drīzāk 
nepiemīt

Nepiemīt 
Korelācijas 
koeficients 

Saskarsmes 
prasmes 

0 6 4 0 0  

Pakalpojuma 
veids 

Nepie-
cieš. 

Drīzāk 
nepiecie-

šams 

Grūti 
pateikt 

Drīzāk 
nav 

nepiecie-
šams 

Nav 
nepiecie-

šams 
 

Palīdzība 
saskarsmes prasmju 
attīstīšanā un 
pilnveidošanā 

0 6 4 0 0 1 

 

Šie dati parāda, ka saskarsmes prasmju attīstīšanas un pilnveidošanas 
pakalpojums personām ar invaliditāti ir ļoti nepieciešams, ko apliecina 
rehabilitācijas centru klientu, invalīdu biedrības biedru un citu respondentu atbilžu 
korelācijas koeficienti. Bez tam rezultāti atspoguļo, ka, jo biežāk šāda palīdzība tiks 
sniegta, jo lielāks būs pieprasījums pēc tās.  

Cilvēki ar invaliditāti bieži saskaras ar dažādām problēmām, kuras ir 
jāatrisina, un tas ir atkarīgs no personas spējām pārvarēt stresu, ko parāda 
16. tabulā apkopotie dati. 

 

16. tabula 
Personu ar invaliditāti prasmes pārvarēt stresu un spēju risināt problēmas 

savstarpējā sakarība pēc respondentu domām 
Darba devēju anketēšanas rezultāti 

Prasmes Piemīt 
Drīzāk 
piemīt 

Grūti 
pateikt

Drīzāk 
nepiemīt

Nepiemīt
Korelācijas 
koeficients 

Prasme pārvarēt 
stresu 

0 3 7 0 0  

Spējas Spēj 
Drīzāk 

spēj 
Grūti 

pateikt
Drīzāk 
nespēj 

Nespēj  

Risināt savas 
problēmas 

6 2 2 0 0 0 

Invalīdu biedrības biedru anketēšanas rezultāti 

Prasmes Piemīt 
Drīzāk 
piemīt 

Grūti 
pateikt

Drīzāk 
nepiemīt

Nepiemīt
Korelācijas 
koeficients 

Prasme pārvarēt 
stresu 

0 2 8 0 0  

Spējas Spēj 
Drīzāk 

spēj 
Grūti 

pateikt
Drīzāk 
nespēj 

Nespēj  

Risināt savas 
problēmas 

4 4 2 0 0 0,144338 
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16. tabulas turpinājums 

Rehabilitācijas centru klientu anketēšanas rezultāti 

Prasmes Piemīt 
Drīzāk 
piemīt 

Grūti 
pateikt

Drīzāk 
nepiemīt

Nepiemīt
Korelācijas 
koeficients 

Prasme pārvarēt 
stresu 

3 5 2 0 0  

Spējas Spēj 
Drīzāk 

spēj 
Grūti 

pateikt
Drīzāk 
nespēj 

Nespēj  

Risināt savas 
problēmas 

2 6 2 0 0 0,96225 

Speciālistu, kuri sniedz pakalpojumus personām ar invaliditāti, anketēšanas rezultāti

Prasmes Piemīt 
Drīzāk 
piemīt 

Grūti 
pateikt

Drīzāk 
nepiemīt

Nepiemīt
Korelācijas 
koeficients 

Prasme pārvarēt 
stresu 

0 3 4 3 0  

Spējas Spēj 
Drīzāk 

spēj 
Grūti 

pateikt
Drīzāk 
nespēj 

Nespēj  

Risināt savas 
problēmas 

0 4 6 0 0 0,755929 

 

Pēc šiem datiem varam secināt, ka gan rehabilitācijas centru klienti, gan 
speciālisti, kuri ar viņiem strādā, atzīst problēmu risināšanas prasmju saikni ar 
spējām pārvarēt stresu, ko parāda korelācijas koeficienti 0,96225 un 0,755929.  

Savukārt invalīdu biedrības biedri un darba devēju pārstāvji atzīst vidēju 
personu ar invaliditāti stresa ietekmi uz spēju risināt savas problēmas, par ko 
liecina koeficienti 0,144338 un 0.  

Līdz ar to var secināt, ka rehabilitācijas centru klienti ir vairāk informēti par 
iespējām pārvarēt stresu un risināt savas problēmas.  

Lai cilvēki ar invaliditāti veiksmīgi iekļautos darba tirgū, ir jāapzina viņu 
veselības stāvoklim atbilstošas profesijas un darba vietas. Par to, vai šīs personas 
zina un vai vēlas uzzināt šādu informāciju, anketā tika uzdoti attiecīgie jautājumi, 
atbildes uz kuriem ir redzamas 17. tabulā. 

Šie dati atspoguļo, ka vajadzība pēc šāda pakalpojuma ir sevišķi aktuāla, jo 
gandrīz visām aptaujāto grupu atbildēm korelācijas koeficienti ir negatīvi. Tas 
nozīmē, ka invalīdi nav informēti par profesijām un darba vietām, kas piemērotas 
viņu veselības stāvoklim, un šāda informācija ir ļoti aktuāla un nepieciešama. 
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17. tabula 
Personu ar invaliditāti zināšanas un iespējas gūt informāciju par 

veselības stāvoklim atbilstošām profesijām 
 

Darba devēju anketēšanas rezultāti 

Zināšanas Pietiekamas 
Drīzāk 

pietiekamas
Grūti 

pateikt

Drīzāk 
nepietie-
kamas 

Nepietiek. 
Korelācijas 
koeficients

Par veselības 
stāvoklim 
piemērotākajām 
profesijām 

0 0 5 5 0  

Pakalpojuma 
veids 

Nepiecie-
šams 

Drīzāk 
nepieciešams

Grūti 
pateikt

Drīzāk 
nav 

nepiecie-
šams 

Nav 
nepiecie-

šams 
 

Konsultācijas par 
veselības 
stāvoklim 
piemērotākajām 
profesijām 

10 0 0 0 0 
-0,40825 

 

Invalīdu biedrības biedru anketēšanas rezultāti 

Zināšanas Pietiekamas 
Drīzāk 

pietiekamas
Grūti 

pateikt

Drīzāk 
nepietie-
kamas 

Nepietiek. 
Korelācijas 
koeficients

Par veselības 
stāvoklim 
piemērotākajām 
profesijām 

0 0 8 2 0  

Pakalpojuma 
veids 

Nepieciešams 
Drīzāk 

nepieciešams
Grūti 

pateikt

Drīzāk 
nav 

nepiecie-
šams 

Nav 
nepiecieš. 

 

Konsultācijas par 
veselības 
stāvoklim 
piemērotākajām 
profesijām 

6 4 0 0 0 
 

-0,51031 
 

Rehabilitācijas centru klientu anketēšanas rezultāti 

Zināšanas Pietiekamas 
Drīzāk 

pietiekamas
Grūti 

pateikt

Drīzāk 
nepietie-
kamas 

Nepietiek. 
Korelācijas 
koeficients

Par veselības 
stāvoklim 
piemērotākajām 
profesijām 

3 7 0 0 0  
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17. tabulas turpinājums 

Pakalpojuma 
veids 

Nepieciešams 
Drīzāk 

nepieciešams
Grūti 

pateikt

Drīzāk 
nav 

nepiecie-
šams 

Nav 
nepiecieš. 

 

Konsultācijas par 
veselības 
stāvoklim 
piemērotākajām 
profesijām 

8 2 0 0 0 
 

0,421464 
 

Speciālistu, kuri sniedz pakalpojumus personām ar invaliditāti, anketēšanas rezultāti

Zināšanas Pietiekamas 
Drīzāk 

pietiekamas
Grūti 

pateikt

Drīzāk 
nepietie-
kamas 

Nepietiek. 
Korelācijas 
koeficients

Par veselības 
stāvoklim 
piemērotākajām 
profesijām 

0 0 0 8 2  

Pakalpojuma 
veids 

Nepieciešams 
Drīzāk 

nepieciešams
Grūti 

pateikt

Drīzāk 
nav 

nepie-
ciešams

Nav 
nepiecie-

šams 
 

Konsultācijas par 
veselības 
stāvoklim 
piemērotākajām 
profesijām 

10 0 0 0 0 
-0,32275 

 

 

Vēl viens svarīgs nosacījums, lai persona tiktu pieņemta darbā vai vismaz 
tiktu izskatīta viņas kandidatūra, ir prasme uzrakstīt dzīvesgājumu jeb CV un 
motivācijas vēstuli. Lai noskaidrotu, vai personas ar invaliditāti prot to izdarīt un 
vēlas iemācīties, tika uzdoti atbilstoši jautājumi, atbildes uz tiem ir apkopotas 
18. tabulā. 

Pēc šo datu analīzes var secināt, ka rehabilitācijas centru klienti ir informēti 
un prot sastādīt CV un motivācijas vēstules, par ko liecina korelācijas koeficients 
r=1. Tomēr gan darba devēji, gan speciālisti, kuri strādā ar personām ar invaliditāti, 
kā arī invalīdu biedrības biedri atzīst, ka personas ar invaliditāti neprot rakstīt CV 
un motivācijas vēstules, un šādu prasmju apguve ir aktuāla. 

Līdz ar to varam secināt, ka personām ar invaliditāti ir svarīgi dažādi 
pakalpojumi: gūt informāciju, apgūt jaunas zināšanas, prasmes un spējas, kā arī tā 
rezultātā rast iespējas atrast darbu un iekļauties darba tirgū. 
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18. tabula 
CV un motivācijas vēstules sastādīšanas zināšanu un vajadzības to 

iemācīties savstarpējā mijiedarbība 
Darba devēju anketēšanas rezultāti 

Zināšanas 
Pietieka-

mas 
Drīzāk 

pietiekamas
Grūti 

pateikt

Drīzāk 
nepietie-
kamas 

Nepietiek. 
Korelācijas 
koeficients

CV, motivācijas 
vēstules 
rakstīšana 

0 2 8 0 0  

Pakalpojuma 
veids 

Nepiecie-
šams 

Drīzāk 
nepieciešams

Grūti 
pateikt

Drīzāk nav 
nepiecie-

šams 

Nav 
nepiecieš. 

 

Konsultācijas par 
to, kā rakstīt CV, 
motivācijas 
vēstuli 

2 8 0 0 0 
-0,08333 

 

Invalīdu biedrības biedru anketēšanas rezultāti 

Zināšanas 
Pietieka-

mas 
Drīzāk 

pietiekamas
Grūti 

pateikt

Drīzāk 
nepietie-
kamas 

Nepietiek. 
Korelācijas 
koeficients

CV, motivācijas 
vēstules 
rakstīšana 

0 2 7 1 0  

Pakalpojuma 
veids 

Nepiecie-
šams 

Drīzāk 
nepieciešams

Grūti 
pateikt

Drīzāk nav 
nepiecie-

šams 

Nav 
nepiecieš. 

 

Konsultācijas par 
to, kā rakstīt CV, 
motivācijas 
vēstuli 

2 8 0 0 0 
 

-0,09901 

Rehabilitācijas centru klientu anketēšanas rezultāti 

Zināšanas 
Pietieka-

mas 
Drīzāk 

pietiekamas
Grūti 

pateikt

Drīzāk 
nepietie-
kamas 

Nepietiek. 
Korelācijas 
koeficients

CV, motivācijas 
vēstules 
rakstīšana 

8 2 0 0 0  

Pakalpojuma 
veids 

Nepiecie-
šams 

Drīzāk 
nepieciešams

Grūti 
pateikt

Drīzāk nav 
nepiecie-

šams 

Nav 
nepiecie-

šams 
 

Konsultācijas par 
to, kā rakstīt CV, 
motivācijas 
vēstuli 

 
8 

 
2 

0 0 0 1 
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18. tabulas turpinājums 
Speciālistu, kuri sniedz pakalpojumus personām ar invaliditāti, anketēšanas rezultāti

Zināšanas 
Pietieka-

mas 
Drīzāk 

pietiekamas
Grūti 

pateikt

Drīzāk 
nepietie-
kamas 

Nepietiek. 
Korelācijas 
koeficients

CV, motivācijas 
vēstules 
rakstīšana 

0 0 0 3 7  

Pakalpojuma 
veids 

Nepiecie-
šams 

Drīzāk 
nepieciešams

Grūti 
pateikt

Drīzāk nav 
nepiecie-

šams 

Nav 
nepiecie-

šams 
 

Konsultācijas par 
to, kā rakstīt CV, 
motivācijas 
vēstuli 

 
10 

0 0 0 0 
-0,36274 

 

 

Pamatojoties uz veikto pētījumu rezultātiem un 12. tabulā atspoguļotajām 
aktivitātēm SIVA AP Rēzeknē, var secināt, ka pēdējos gados VDEĀVK krietni 
palielinājās sniegtie ieteikumi invalīdiem, viņu pārkvalifikācijai vai citas profesijas 
apgūšanai, to atspoguļojums pa gadiem redzams 14. un 15. attēlā.  
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2095 648

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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14. attēls. Ieteikta pārkvalifikācija vai citas profesijas apgūšana 2007. gadā 
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15. attēls. Ieteikta pārkvalifikācija vai citas profesijas apgūšana 2008. gadā 
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Analizējot rezultātus par respondentu gatavību pilnveidoties, iekļauties 
pieaugušo izglītības sistēmā mūžizglītības attīstības kontekstā, redzams, ka no 517 
respondentiem uz profesionālās piemērotības noteikšanu SIVA AP Rēzeknē 
pieteicās 255 klienti (49%), no tiem:  

a) papildināt izglītību atbilstoši interesēm un vajadzībām neatkarīgi no 
vecuma un iepriekšējā izglītības līmeņa visu mūžu, izvēloties 
atbilstošākās izglītības formas, metodes, saturu, lai kompensētu 
līdzšinējās izglītības un sabiedrībā notiekošo pārmaiņu rezultātā radušos 
izglītības nepietiekamību, ir gatavi visi respondenti (100%); 

b) padziļināti izglītoties tādās jomās, kuras nepiedāvā formālās izglītības 
programmas – 55 cilvēki (21,38%); 

c) atbalsta saņemšanā, lai palīdzētu piemēroties sociālajām pārmaiņām, 
atrast darbu un ar izglītības palīdzību sekmīgi risināt sociālās adaptācijas 
un integrācijas jautājumus – 186 cilvēki (73,79%). 

Šie rezultāti nenoliedzami parāda SIVA AP Rēzeknē darbības nepieciešamību 
un ieguldījumu karjeras attīstības atbalsta veicināšanā darbā ar invalīdiem viņu 
profesionālās rehabilitācijas problēmu mazināšanai un sekmīgai iesaistei darba 
tirgū. 

 

2.4. Ieteikumi karjeras attīstības atbalsta sistēmu pilnveidei 
Latvijā un cilvēku ar invaliditāti profesionālās rehabilitācijas 

uzlabošanai 
 

1. Lai pilnveidotu KAAS, nodrošinot pieejamo resursu efektīvu izmantošanu un 
panākot nacionālās konkurētspējas izaugsmi un nodarbinātības līmeņa 
pieaugumu, no vienas puses, un sniedzot atbalstu indivīdam viņa personisko 
mērķu un interešu apzināšanā un īstenošanā, no otras puses, ir jāveic 
koordinēti pasākumi normatīvo aktu un rīcībpolitiku pilnveidē un ieviešanā. 

2. Nepieciešams nodrošināt labvēlīgus priekšnosacījumus visām KAAS 
iesaistītajām institūcijām savstarpējās sadarbības ciešākai attīstībai un 
regulārai apmaiņai ar aktuālo informāciju, koordinēt līdz šim nepietiekošo 
sadarbību starp izglītības un darba sektoriem, sekmēt efektīvu resursu un 
materiālu izmantošanu, kā arī uzlabot kopumā karjeras attīstības pakalpojumu 
kvalitātes nodrošinājumu visām iedzīvotāju grupām, tai skaitā cilvēkiem ar 
invaliditāti mūžizglītības kontekstā, nodrošinot pakalpojumus tuvāk dzīves 
vietai.  
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3. Veikt karjeras attīstības atbalsta sistēmas dalībnieku (pakalpojumu sniedzēju, 
karjeras konsultantu izglītotāju un dažādu klientu grupu apvienību pārstāvju), 
arī sociālo partneru un citu nevalstisko organizāciju deleģēto pārstāvju 
informācijas apmaiņu, sistēmā notiekošo procesu apspriešanu un izvērtēšanu, 
nepieciešamo uzlabojumu virzienu ieteikšanu. 

4. Nodrošināt darba tirgus vidēja un ilgtermiņa attīstības prognozēšanu par 
tautsaimniecības nozaru un profesiju grupām cilvēkiem ar invaliditāti, lai 
sekmīgi varētu veikt viņu informēšanas pasākumus, kas sekmētu pārdomātu 
un adekvātu lēmumu par karjeras attīstību pieņemšanu un integrēšanos darba 
tirgū. 

5. Izglītības sektorā attīstīt karjeras izglītību, kas līdz šim bijusi fragmentāra, 
ieviešot labās prakses piemērus no kaimiņvalstīm, definējot cilvēku ar 
invaliditāti tiesības uz karjeras attīstības atbalsta pakalpojumiem un izglītības 
iestāžu pienākumus tos nodrošināt. 

6. Popularizēt un veicināt invalīdu ieinteresētību un motivāciju izmantot NVA 
pakalpojumus, informējot par subsidētajām darba vietām un iespējām bez 
maksas apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas vai iziet pārkvalifikāciju, tādā 
veidā sekmējot invalīdu integrēšanos darba tirgū. 

7. Pilnveidot Sociālās integrācijas valsts aģentūras reģionālo atbalsta punktu 
darbību, pietuvinot profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus tuvāk invalīdu 
dzīves vietai un veicināt savstarpējo sadarbību, sniedzot konsultācijas 
invalīdiem. 
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Secinājumi 
 

1. Darbā veikta Latvijas un pārējo Baltijas valstu (Lietuvas un Igaunijas) nozares 
politikas dokumentu un tiesību aktu analīze, lai pilnīgāk izprastu situāciju 
attiecībā uz darba tirgu regulējošo politisko instrumentāriju. Pētījums parādīja, 
ka Latvijas prioritātes Lisabonas stratēģijas ieviešanā ir ne tikai 
makroekonomiskās stabilitātes nodrošināšana, konkurētspējas veicināšana, bet 
arī nodarbinātības un sociālās iekļaušanas veicināšana un ilgtspējīga attīstība. 
Baltijas valstīs ir izstrādāta normatīvā bāze Lisabonas stratēģijas ieviešanai un 
karjeras attīstības atbalsta sistēmas izveidei un profesionālās rehabilitācijas 
pasākumu nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti, taču salīdzinājumā ar 
Latviju un Lietuvu, Igaunijā metodiskā un informatīvā bāze ir nepilnīga, taču 
eksperti to vērtē kā ļoti kvalitatīvu, plašu mērķauditoriju un tās problemātiku 
aptverošu.  

2. Darbā izpētītas karjeras attīstības atbalsta sistēmas (KAAS) attiecībā uz 
cilvēkiem ar invaliditāti neatkarības atgūšanas periodā Baltijas valstīs, 
analizēti profesionālās rehabilitācijas pasākumi un veikta to analīze. No tā var 
secināt, ka Baltijas valstīs tiek ieviesta KAAS un tiek sniegtas profesionālās 
rehabilitācijas iespējas invalīdiem, kuru ietvaros tiek koordinēti pasākumi 
normatīvo aktu un rīcībpolitiku izstrādē, darbaspēka, t.sk. invalīdu, 
konkurētspējas un nodarbinātības līmeņa paaugstināšanai, kā arī atbalsta 
sniegšanai indivīdam viņa personisko mērķu un interešu apzināšanā un 
īstenošanā, kas sekmē iespēju izvēlēties atbilstošāko un piemērotāko izglītības 
ceļu, motivē studijām un labu rezultātu sasniegšanai, kā arī veicina integrāciju 
darba tirgū. Pētījuma rezultātā noteiktas atbildīgās struktūras, pienākumi, 
KAAS ieviešanai katrā valstī. 

3. Darba procesā analizēti līdzīgi pētījumi par personu ar invaliditāti 
profesionālās rehabilitācijas pieredzi Latvijā un kaimiņvalstīs, noskaidrotas 
galvenās problēmas profesionālās rehabilitācijas gaitā, ieteikumi situācijas 
uzlabošanai un veikta konstatēto problēmu salīdzinošā analīze, noteiktas 
kopīgās un atšķirīgās iezīmes Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Tas kopumā deva 
iespēju veikt minēto problēmu SVID analīzi, kura veicināja tālāku ieteikumu 
izstrādi karjeras attīstīšanai un profesionālās rehabilitācijas pilnveidei darbā ar 
invalīdiem Latvijā, ņemot vērā kaimiņvalstu pieredzi. 

4. Darba eksperimentālajā daļā veikta statistikas datu izpēte saistībā ar cilvēkiem 
ar invaliditāti un viņu profesionālās rehabilitācijas un integrēšanās darba tirgū 
problēmām Latvijā un Latgalē, kas deva iespēju veikt invaliditātes grupu, 
izglītības līmeņa, vecuma un nodarbinātības sasaisti un rezultātu analīzi. 
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Darbā analizēta pašvaldību loma un Rēzeknes reģiona statistiskā informācija, 
kā arī apkopota un izanalizēta Rēzeknes Sociālās integrācijas valsts aģentūras 
atbalsta punkta trīs gadu darba pieredze, kas cilvēkiem ar invaliditāti 
nodrošina profesionālas, sociālas un medicīniskas rehabilitācijas 
pakalpojumus un rūpējas par dzīves kvalitātes, sociālo un citu prasmju 
uzlabošanu, ko apliecina aprēķinātie korelācijas koeficienti. 

5. Pētījuma rezultātā sagatavoti ieteikumi karjeras attīstības atbalsta sistēmu 
pilnveidei Latvijā un cilvēku ar invaliditāti profesionālās rehabilitācijas 
uzlabošanai. Līdz ar to darbam izvirzītais mērķis tika sasniegts, uzdevumi 
izpildīti un hipotēze apstiprinājusies. 
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Pielikums Nr.1 
ANKETA RC klientiem 

(personām ar invaliditāti, rehabilitācijas centra klientiem) 
 

Lūdzu aizpildīt šo anketu, ar krustiņu atzīmējot savu atbildi attiecīgajā 
kvadrātiņā, un/vai savu atbildi pierakstot brīvajās vietās.  

Dažos jautājumos Jūs varat atzīmēt vairākus atbilžu variantus.  
Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota apkopotā veidā, ievērojot 

konfidencialitāti. 
 
1. Nosauciet, lūdzu, savas invaliditātes cēloni?  
  
 
 
 
2. Kādus pakalpojums Jūs jau saņemat no valsts, sociālajam institūcijām un 

invalīdu biedrībām?  
  
 
 
 
3. Nosauciet, lūdzu, galvenos iemeslus, kāpēc personām ar invaliditāti ir grūti 

iekļauties darba tirgū? 
� problēmas ar veselību 
� nav pietiekamas darba pieredzes  
� nav atbilstošu profesionālo zināšanu  
� zems izglītības līmenis 
� zems motivācijas līmenis 
� zems pašvērtējums  
� informācijas trūkums par palīdzības un atbalsta iespējām personām ar invaliditāti 
� grūti atrast darbu atbilstoši veselības stāvoklim 
� grūtības pārvietoties ārpus mājas; 
� veselības stāvoklim nepiemērota darba vide  
� darba devēju nevēlēšanās pieņemt darbā personas ar invaliditāti 
� sabiedrībā valdošie stereotipi par invalīdiem kā “atšķirīgiem cilvēkiem”  
� cits variants  

  
 
 
4. Kādi, Jūsuprāt, ir risinājumi, lai personas ar invaliditāti spētu veiksmīgāk 

iekļauties darba tirgū? 
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Pielikuma Nr.1 turpinājums 
5. Novērtējiet, lūdzu, kāds Jūsuprāt ir Jūsu prasmju, spēju un zināšanu 

līmenis (liekot krustiņu pret attiecīgo prasmju, spēju, zināšanu veidu un izvēlēto 
atbildi). 

Prasmes Piemīt 
Drīzāk 
piemīt 

Grūti 
pateikt 

Drīzāk 
nepiemīt 

Nepiemīt

Saskarsmes prasmes       
Datorprasmes      
Organizatoriskās prasmes      
Valsts valodas prasme      
Citu svešvalodu prasme      
Prasme mācīties      
Prasme strādāt komandā       
Prasme pārvarēt stresu      
Prasme plānot laiku un 
darbu 

     

 

Spējas Spēj 
Drīzāk 

spēj 
Grūti 

pateikt 
Drīzāk 
nespēj 

Nespēj 

Apgūt jaunas zināšanas      
Apgūt jaunas prasmes      
Objektīvi novērtēt 
situāciju 

     

Mainīt dzīvesveidu darba 
dēļ 

     

Risināt savas problēmas      
Prasīt padomu, palīdzību      
Iejusties jaunā kolektīvā      
Pieņemt lēmumus      

 

Zināšanas 
Pietie-
kamas

Drīzāk 
pietie-
kamas

Grūti 
pateikt

Drīzāk 
nepietie-
kamas 

Nepietie-
kamas 

Par izglītības iegūšanas iespējām      
Par pārkvalifikācijas iespējām       
Par darba tirgū pieprasītākajām 
profesijām 

     

Par veselības stāvoklim 
piemērotākajām profesijām 

     

Par darba meklēšanas veidiem      
CV, motivācijas vēstules 
rakstīšana 

     

Par to, kā sagatavoties darba 
intervijai 

     

Par atbalsta veidiem un vietām 
krīzes situācijā 
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Pielikuma Nr.1 turpinājums 
6. Novērtējiet, lūdzu, tabulā nosauktos pakalpojumus pēc to nepieciešamības 

pakāpes (liekot krustiņu pret attiecīgo pakalpojuma veidu un izvēlēto atbildi) 

Nr Pakalpojuma veids 
Nepie-
ciešams

Drīzāk 
nepie-

ciešams

Grūti 
pateikt

Drīzāk 
nav 

nepie-
ciešams 

Nav 
nepie-

ciešams

5 4 3 2 1 
1. Palīdzība optimālas profesijas 

izvēlē 
     

2. Palīdzība savu prasmju, spēju un 
interešu apzināšanā 

     

3. Palīdzība savu personības iezīmju 
izpētē  

     

4. Konsultācijas par veselības stāvok-
lim piemērotākajām profesijām 

     

5. Konsultācijas par iespējām 
papildināt vai iegūt izglītību 

     

6. Konsultācijas par pārkvalifikācijas 
iespējām 

     

7. Konsultācijas par darba tirgu, 
tendencēm un pieprasītākajām 
profesijām 

     

8. Konsultācijas par iespējām mācīties 
ārzemēs 

     

9. Konsultācijas par iespējām strādāt 
ārzemēs 

     

10. Konsultācijas par to, kā meklēt 
darbu 

     

11. Konsultācijas par to, kā rakstīt CV, 
motivācijas vēstuli 

     

12. Konsultācijas par darba interviju, to 
norisi, sevis prezentēšanas mākslu 

     

13. Konsultācijas par profesiju saturu      
14. Palīdzība lēmumu pieņemšanas 

procesā 
     

15. Konsultācijas pirms jauna darba 
uzsākšanas 

     

16. Palīdzība saskarsmes prasmju 
attīstīšanā un pilnveidošanā 

     

17. Pašapziņas stiprināšana      
18. Konsultācijas ģimenes problēmu 

risināšanā 
     

19. Psiholoģiskais atbalsts, 
konsultācijas krīzes situācijās 

     

20. Cits variants:      
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Pielikuma Nr.1 turpinājums 
 
7. Kādā veidā šos pakalpojumus Jūs gribējāt saņemt? 

 individuālajās konsultācijās; 
 grupu nodarbībās; 
 pašpalīdzības, atbalsta grupās; 
 izmantojot interneta starpniecību; 
 cits variants _________________________________________________ 

 
8. Lūdzu, norādiet iestādes, kurās, Jūsuprāt, Jūs varētu saņemt šos 

pakalpojumus. 
 vispārizglītojošās iestādes (skolas, prof. skolas, augstskolas utt.); 
 speciālās izglītojošās iestādes (skolas, prof. skolas, augstskolas utt.); 
 nodarbinātības valsts iestādēs; 
 sociālās integrācijas valsts iestādēs; 
 invalīdu organizācijās;  
 rehabilitācijas iestādēs; 
 pašvaldībās; 
 sociālās palīdzības dienestos; 
 cits variants _________________________________________________ 

 
9. Lūdzu, norādiet iestādes, kurās, Jūsuprāt, Jūs gribējāt saņemt šos 

pakalpojumus. 
 vispārizglītojošās iestādes (skolas, prof. skolas, augstskolas utt.); 
 speciālās izglītojošās iestādes (skolas, prof. skolas, augstskolas utt.); 
 nodarbinātības valsts iestādēs; 
 sociālās integrācijas valsts iestādēs; 
 invalīdu organizācijās;  
 rehabilitācijas iestādēs; 
 pašvaldībās; 
 sociālās palīdzības dienestos; 
 cits variants _________________________________________________ 

 

10. Kādi būtu Jūsu gala mērķi, ja būtu iespēja saņemt pakalpojumus no valsts, 
sociālajam institūcijām un invalīdu biedrībām? 
_______________________________________________________________ 
 

11. Ziņas par Jums: 
Vecums : �- 16–29 �- 30–39 �- 40–49 �- 50–60 �- Vairāk   
Tautība _____________________________________________________________ 
izglītības līmenis: �- n/pamatizglītība �- pamatizglītība �- arodizglītība 
          �- vidējā �- vidējā profesionālā �- augstākā 
profesija:____________________________________________________________ 
nodarbinātība ________________________________________________________ 

Paldies par atsaucību! 



100 
 

Pielikums Nr.2 
ANKETA IB 

(personām ar invaliditāti, invalīdu biedrības biedriem) 
 

Lūdzu aizpildīt šo anketu, ar krustiņu atzīmējot savu atbildi attiecīgajā 
kvadrātiņā, un/vai savu atbildi pierakstot brīvajās vietās.  

Dažos jautājumos Jūs varat atzīmēt vairākus atbilžu variantus.  
Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota apkopotā veidā, ievērojot 

konfidencialitāti. 
 
1. Nosauciet, lūdzu, savas invaliditātes cēloni?  
  
 
 
 
2. Kādus pakalpojums galvenokārt Jūs gribējāt saņemt un jau saņēmāt no 

valsts, sociālajam institūcijām un invalīdu biedrībām?  
  
 
 
 
 
 
3. Nosauciet, lūdzu, galvenos iemeslus, kāpēc personām ar invaliditāti ir grūti 

iekļauties darba tirgū? 
 problēmas ar veselību; 
 nav pietiekamas darba pieredzes;  
 nav atbilstošu profesionālo zināšanu;  
 zems izglītības līmenis; 
 zems motivācijas līmenis; 
 zems pašvērtējums;  
 informācijas trūkums par palīdzības un atbalsta iespējām personām ar 

invaliditāti; 
 grūti atrast darbu atbilstoši veselības stāvoklim; 
 grūtības pārvietoties ārpus mājām; 
 veselības stāvoklim nepiemērota darba vide;  
 darba devēju nevēlēšanās pieņemt darbā personas ar invaliditāti; 
 sabiedrībā valdošie stereotipi par invalīdiem kā “atšķirīgiem cilvēkiem”;  
 cits variants _________________________________________________ 

 
4. Kādi, Jūsuprāt, ir risinājumi, lai personas ar invaliditāti spētu veiksmīgāk 

iekļauties darba tirgū? 
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Pielikuma Nr.2 turpinājums 
5. Novērtējiet, lūdzu, kāds, Jūsuprāt, ir Jūsu prasmju, spēju un zināšanu 

līmenis (liekot krustiņu pret attiecīgo prasmju, spēju, zināšanu veidu un izvēlēto 
atbildi) 

Prasmes Piemīt
Drīzāk 
piemīt 

Grūti 
pateikt 

Drīzāk 
nepiemīt 

Nepiemīt

Saskarsmes prasmes       
Datorprasmes      
Organizatoriskās prasmes      
Valsts valodas prasme      
Citu svešvalodu prasme      
Prasme mācīties      
Prasme strādāt komandā       
Prasme pārvarēt stresu      
Prasme plānot laiku un darbu      

 

Spējas Spēj 
Drīzāk 

spēj 
Grūti 

pateikt 
Drīzāk 
nespēj 

Nespēj 

Apgūt jaunas zināšanas      
Apgūt jaunas prasmes      
Objektīvi novērtēt situāciju      
Mainīt dzīvesveidu darba dēļ      
Risināt savas problēmas      
Prasīt padomu, palīdzību      
Iejusties jaunā kolektīvā      
Pieņemt lēmumus      

 

Zināšanas 
Pietie-
kamas

Drīzāk 
pietie-
kamas 

Grūti 
pateikt 

Drīzāk 
nepietie-
kamas 

Nepietie-
kamas 

Par izglītības iegūšanas 
iespējām 

     

Par pārkvalifikācijas 
iespējām  

      

Par daba tirgū pieprasītā-
kajām profesijām 

     

Par veselības stāvoklim 
piemērotākajām profesijām 

     

Par darba meklēšanas 
veidiem 

     

CV, motivācijas vēstules 
rakstīšana 

     

Par to, kā sagatavoties 
darba intervijai 

     

Par atbalsta veidiem un 
vietām krīzes situācijā 
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Pielikuma Nr.2 turpinājums 
6. Novērtējiet, lūdzu, tabulā nosauktos pakalpojumus pēc to nepieciešamības 

pakāpes (liekot krustiņu pret attiecīgo pakalpojuma veidu un izvēlēto atbildi) 

Nr. Pakalpojuma veids 
Nepie-
ciešams

Drīzāk 
nepiecie-

šams 

Grūti 
pateikt

Drīzāk nav 
nepie-

ciešams 

Nav 
nepie-

ciešams
5 4 3 2 1 

1. Palīdzība optimālas profesijas 
izvēlē 

     

2. Palīdzība savu prasmju, spēju un 
interešu apzināšanā 

     

3. Palīdzība savu personības iezīmju 
izpētē  

     

4. Konsultācijas par veselības 
stāvoklim piemērotākajām 
profesijām 

     

5. Konsultācijas par iespējām 
papildināt vai iegūt izglītību 

     

6. Konsultācijas par pārkvalifikācijas 
iespējām 

     

7. Konsultācijas par darba tirgu, 
tendencēm un pieprasītākajām 
profesijām 

     

8. Konsultācijas par iespējām mācīties 
ārzemēs 

     

9. Konsultācijas par iespējām strādāt 
ārzemēs 

     

10. Konsultācijas par to, kā meklēt 
darbu 

     

11. Konsultācijas par to, kā rakstīt CV, 
motivācijas vēstuli 

     

12. Konsultācijas par darba interviju, to 
norisi, sevis prezentēšanas mākslu 

     

13. Konsultācijas par profesiju saturu      
14. Palīdzība lēmumu pieņemšanas 

procesā 
     

15. Konsultācijas pirms jauna darba 
uzsākšanas 

     

16. Palīdzība saskarsmes prasmju 
attīstīšanā un pilnveidošanā 

     

17. Pašapziņas stiprināšana      
18. Konsultācijas ģimenes problēmu 

risināšanā 
     

19. Psiholoģiskais atbalsts, 
konsultācijas krīzes situācijās 

     

20. Cits variants:      
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Pielikuma Nr.2 turpinājums 
7. Kādā veidā šos pakalpojumus Jūs gribējāt saņemt? 

 individuālajās konsultācijās; 
 grupu nodarbībās; 
 pašpalīdzības, atbalsta grupās; 
 izmantojot interneta starpniecību; 
 cits variants _________________________________________________ 

 
8. Lūdzu, norādiet iestādes, kurās, Jūsuprāt, Jūs varētu saņemt šos 

pakalpojumus. 
 vispārizglītojošās iestādēs (skolas, prof. skolas, augstskolas utt.); 
 speciālās izglītojošās iestādēs (skolas, prof. skolas, augstskolas utt.); 
 nodarbinātības valsts iestādēs; 
 sociālās integrācijas valsts iestādēs; 
 invalīdu organizācijās;  
 rehabilitācijas iestādēs; 
 pašvaldībās; 
 sociālās palīdzības dienestos; 
 cits variants _________________________________________________ 

 
9. Lūdzu, norādiet iestādes, kurās, Jūsuprāt, Jūs gribējāt saņemt šos 

pakalpojumus. 
 vispārizglītojošās iestādēs (skolas, prof. skolas, augstskolas utt.); 
 speciālās izglītojošās iestādēs (skolas, prof. skolas, augstskolas utt.); 
 nodarbinātības valsts iestādēs; 
 sociālās integrācijas valsts iestādēs; 
 invalīdu organizācijās;  
 rehabilitācijas iestādēs; 
 pašvaldībās; 
 sociālās palīdzības dienestos; 
 cits variants _________________________________________________ 

 
10. Kādi būtu Jūsu gala mērķi, ja būtu iespēja saņemt pakalpojumus no valsts, 

sociālajam institūcijām un invalīdu biedrībām? 
_______________________________________________________________ 

 
11. Ziņas par Jums: 
Vecums : �- 16–29 �- 30–39 �- 40–49 �- 50–60 �- Vairāk   
Tautība _____________________________________________________________ 
izglītības līmenis: �- n/pamatizglītība �- pamatizglītība �- arodizglītība 
          �- vidējā �- vidējā profesionālā �- augstākā 
profesija:____________________________________________________________ 
nodarbinātība _______________________________________________________ 

 
Paldies par atsaucību! 
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Pielikums Nr.3 
ANKETA DD 

(darba devējiem un potenciāliem darba devējiem personām ar invaliditāti) 
 

Lūdzu aizpildīt šo anketu, ar krustiņu atzīmējot savu atbildi attiecīgajā 
kvadrātiņā, un/vai savu atbildi pierakstot brīvajās vietās.  

Dažos jautājumos Jūs varat atzīmēt vairākus atbilžu variantus.  
Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota apkopotā veidā, ievērojot 

konfidencialitāti. 
 
1. Nosauciet, lūdzu, cik liela ir Jūsu darba pieredze šajā uzņēmumā?  
  
 
 
  
2. Raksturojiet, lūdzu, savu un jūsu uzņēmuma pieredzi, saistītu ar invalīdu 

nodarbinātību, kā arī viedoklis par tā iespējām (pēc iespējas - dot faktisko 
materiālu)? 

  
 
 
3. Kādi, Jūsuprāt, ir galvenie iemesli, kāpēc personām ar invaliditāti ir grūti 

iekļauties darba tirgū? 
 problēmas ar veselību; 
 nav pietiekamas darba pieredzes;  
 nav atbilstošu profesionālo zināšanu;  
 zems izglītības līmenis; 
 zems motivācijas līmenis; 
 zems pašnovērtējums;  
 informācijas trūkums par palīdzības un atbalsta iespējām personām ar 

invaliditāti; 
 grūti atrast darbu atbilstoši veselības stāvoklim; 
 grūtības pārvietoties ārpus mājas; 
 veselības stāvoklim nepiemērota darba vide;  
 darba devēju nevēlēšanās pieņemt darbā personas ar invaliditāti; 
 sabiedrībā valdošie stereotipi par invalīdiem kā “atšķirīgiem cilvēkiem”;  
 cits variants _________________________________________________ 

 
4. Kādi, Jūsuprāt, ir risinājumi, lai personas ar invaliditāti spētu veiksmīgāk 

iekļauties darba tirgū? 
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Pielikuma Nr.3 turpinājums 
 
5. Novērtējiet, kāds, Jūsuprāt, ir (vai vēlams) Jūsu darbinieku (personu ar 

invaliditāti) prasmju, spēju un zināšanu līmenis (liekot krustiņu pret attiecīgo 
prasmju, spēju, zināšanu veidu un izvēlēto atbildi) 

Prasmes Piemīt 
Drīzāk 
piemīt 

Grūti 
pateikt 

Drīzāk 
nepiemīt 

Nepiemīt

Saskarsmes prasmes       
Datorprasmes      
Organizatoriskās prasmes      
Valsts valodas prasme      
Citu svešvalodu prasme      
Prasme mācīties      
Prasme strādāt komandā       
Prasme pārvarēt stresu      
Prasme plānot laiku un darbu      

 

Spējas Spēj 
Drīzāk 

spēj 
Grūti 

pateikt 
Drīzāk 
nespēj 

Nespēj 

Apgūt jaunas zināšanas      
Apgūt jaunas prasmes      
Objektīvi novērtēt situāciju      
Mainīt dzīvesveidu darba dēļ      
Risināt savas problēmas      
Prasīt padomu, palīdzību      
Iejusties jaunā kolektīvā      
Pieņemt lēmumus      

 

Zināšanas 
Pietie-
kamas

Drīzāk 
pietie-
kamas 

Grūti 
pateikt

Drīzāk 
nepietie-
kamas 

Nepietie-
kamas 

Par izglītības iegūšanas iespējām      
Par pārkvalifikācijas iespējām        
Par darba tirgū pieprasītākajām 
profesijām 

     

Par veselības stāvoklim 
piemērotākajām profesijām 

     

Par darba meklēšanas veidiem      
CV, motivācijas vēstules 
rakstīšana 

     

Par to, kā sagatavoties darba 
intervijai 

     

Par atbalsta veidiem un vietām 
krīzes situācijā 
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Pielikuma Nr.3 turpinājums 
6. Novērtējiet tabulā nosauktos pakalpojumus pēc to nepieciešamības pakāpes 

Jūsu strādniekiem (liekot krustiņu pret attiecīgo pakalpojuma veidu un izvēlēto 
atbildi) 

Nr. Pakalpojuma veids 
Nepie-
cieš. 

Drīzāk 
nepie-

ciešams

Grūti 
pateikt

Drīzāk  
nav nepie-

ciešams 

Nav 
nepie-

ciešams
5 4 3 2 1 

1. Palīdzība optimālas profesijas izvēlē      
2. Palīdzība savu prasmju, spēju un 

interešu apzināšanā 
     

3. Palīdzība savu personības iezīmju 
izpētē  

     

4. Konsultācijas par veselības 
stāvoklim piemērotākajām 
profesijām 

     

5. Konsultācijas par iespējām 
papildināt vai iegūt izglītību 

     

6. Konsultācijas par pārkvalifikācijas 
iespējām 

     

7. Konsultācijas par darba tirgu, 
tendencēm un pieprasītākajām 
profesijām 

     

8. Konsultācijas par iespējām mācīties 
ārzemēs 

     

9. Konsultācijas par iespējām strādāt 
ārzemēs 

     

10. Konsultācijas par to, kā meklēt 
darbu 

     

11. Konsultācijas par to, kā rakstīt CV, 
motivācijas vēstuli 

     

12. Konsultācijas par darba interviju, to 
norisi, sevis prezentēšanas mākslu 

     

13. Konsultācijas par profesiju saturu      
14. Palīdzība lēmumu pieņemšanas 

procesā 
     

15. Konsultācijas pirms jauna darba 
uzsākšanas 

     

16. Palīdzība saskarsmes prasmju 
attīstīšanā un pilnveidošanā 

     

17. Pašapziņas stiprināšana      
18. Konsultācijas ģimenes problēmu 

risināšanā 
     

19. Psiholoģiskais atbalsts, 
konsultācijas krīzes situācijās 

     

20. Cits variants:      
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Pielikuma Nr.3 turpinājums 
7. Kādā veidā šos pakalpojumus būtu efektīvāk jāsniedz? 

 individuālajās konsultācijās; 
 grupu nodarbībās; 
 pašpalīdzības, atbalsta grupās; 
 izmantojot interneta starpniecību; 
 cits variants _________________________________________________ 

 
8. Norādiet iestādes, kurās personas ar invaliditāti varētu saņemt šos 

pakalpojumus. 
 vispārizglītojošās iestādēs (skolas, prof. skolas, augstskolas utt.); 
 speciālās izglītojošās iestādēs (skolas, prof. skolas, augstskolas utt.); 
 nodarbinātības valsts iestādēs; 
 sociālās integrācijas valsts iestādēs; 
 invalīdu organizācijās;  
 rehabilitācijas iestādēs; 
 pašvaldībās; 
 sociālās palīdzības dienestos; 
 cits variants _________________________________________________ 

 
9. Kas būtu jāņem vērā, nodarbinot personas ar invaliditāti? 
 
  
 
 
10. Ziņas par Jums: 
Vecums : �- 16–29 �- 30–39 �- 40–49 �- 50–60 �- Vairāk   
Tautība _____________________________________________________________ 
 
izglītības līmenis: �- n/pamatizglītība �- pamatizglītība     �- arodizglītība 
          �- vidējā            �- vidējā profesionālā �- augstākā 
 
profesija:____________________________________________________________  
 
nodarbinātība ________________________________________________________ 
 

Paldies par atsaucību! 
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Pielikums Nr.4 
ANKETA SP 

(speciālistiem, kuri sniedz pakalpojumus personām ar invaliditāti) 
 

Lūdzu aizpildīt šo anketu, ar krustiņu atzīmējot savu atbildi attiecīgajā kvadrātiņā 
un/vai savu atbildi pierakstot brīvajās vietās. Dažos jautājumos Jūs varat atzīmēt 
vairākus atbilžu variantus.  

 
Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota apkopotā veidā, ievērojot 

konfidencialitāti. 
 
1. Nosauciet, lūdzu, savu amatu un cik ilga ir Jūsu darba pieredze šajā jomā?  
  
 
 
 
2. Kādus pakalpojums galvenokārt Jūs sniedzat personām ar invaliditāti? 
  
 
 
 
3. Kādi ir, Jūsuprāt, galvenie iemesli, kāpēc personām ar invaliditāti ir grūti 

iekļauties darba tirgū? 
 problēmas ar veselību; 
 nav pietiekamas darba pieredzes;  
 nav atbilstošu profesionālo zināšanu;  
 zems izglītības līmenis; 
 zems motivācijas līmenis; 
 zems pašnovērtējums;  
 informācijas trūkums par palīdzības un atbalsta iespējām personām ar 

invaliditāti; 
 grūti atrast darbu atbilstoši veselības stāvoklim; 
 grūtības pārvietoties ārpus mājas; 
 nepiemērota darba vide veselības stāvoklim; 
 darba devēju nevēlēšanās pieņemt darbā personas ar invaliditāti; 
 sabiedrībā valdošie steriotipi par invalīdiem kā “atšķirīgiem cilvēkiem”;  
 cits variants _________________________________________________ 

 
4. Kādi, Jūsuprāt, ir risinājumi, lai personas ar invaliditāti spētu veiksmīgāk 

iekļauties darba tirgū? 
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Pielikuma Nr.4 turpinājums 
5. Novērtējiet, kāds, Jūsuprāt, ir Jūsu klientu (personu ar invaliditāti) 

prasmju, spēju un zināšanu līmenis (liekot krustiņu pret attiecīgo prasmju, 
spēju, zināšanu veidu un izvēlēto atbildi) 

Prasmes Piemīt
Drīzāk 
piemīt 

Grūti 
pateikt

Drīzāk 
nepiemīt 

Nepiemīt

Saskarsmes prasmes       
Datorprasmes      
Organizatoriskās prasmes      
Valsts valodas prasme      
Citu svešvalodu prasme      
Prasme mācīties      
Prasme strādāt komandā       
Prasme pārvarēt stresu      
Prasme plānot laiku un darbu      

 

Spējas Spēj 
Drīzāk 

spēj 
Grūti 

pateikt
Drīzāk 
nespēj 

Nespēj

Apgūt jaunas zināšanas      
Apgūt jaunas prasmes      
Objektīvi novērtēt situāciju      
Mainīt dzīvesveidu darba dēļ      
Risināt savas problēmas      
Prasīt padomu, palīdzību      
Iejusties jaunā kolektīvā      
Pieņemt lēmumus      

 

Zināšanas 
Pietie-
kamas

Drīzāk 
pietie-
kamas

Grūti 
pateikt

Drīzāk 
nepietie-
kamas 

Nepietie-
kamas 

Par izglītības iegūšanas iespējām      
Par pārkvalifikācijas iespējām        
Par daba tirgū pieprasītākajām 
profesijām 

     

Par veselības stāvoklim 
piemērotākajām profesijām 

     

Par darba meklēšanas veidiem      
CV, motivācijas vēstules rakstīšana      
Par to, kā sagatavoties darba 
intervijai 

     

Par atbalsta veidiem un vietām 
krīzes situācijā 
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Pielikuma Nr.4 turpinājums 
6. Novērtējiet tabulā nosauktos pakalpojumus pēc to nepieciešamības pakāpes 

Jūsu klientiem (liekot krustiņu pret attiecīgo pakalpojuma veidu un izvēlēto 
atbildi) 

Nr. Pakalpojuma veids 
Nepie-
ciešams

Drīzāk 
nepie-

ciešams

Grūti 
pateikt 

Drīzāk 
nav nepie-

ciešams 

Nav 
nepie-

ciešams
5 4 3 2 1 

1. Palīdzība optimālas profesijas izvēlē      
2. Palīdzība savu prasmju, spēju un 

interešu apzināšanā 
     

3. Palīdzība savu personības iezīmju 
izpētē  

     

4. Konsultācijas par veselības stāvoklim 
piemērotākajām profesijām 

     

5. Konsultācijas par iespējām 
papildināt vai iegūt izglītību 

     

6. Konsultācijas par pārkvalifikācijas 
iespējām 

     

7. Konsultācijas par darba tirgu, 
tendencēm un pieprasītākajām 
profesijām 

     

8. Konsultācijas par iespējām mācīties 
ārzemēs 

     

9. Konsultācijas par iespējām strādāt 
ārzemēs 

     

10. Konsultācijas par to, kā meklēt darbu      
11. Konsultācijas par to, kā rakstīt CV, 

motivācijas vēstuli 
     

12. Konsultācijas par darba interviju, to 
norisi, sevis prezentēšanas mākslu 

     

13. Konsultācijas par profesiju saturu      
14. Palīdzība lēmumu pieņemšanas 

procesā 
     

15. Konsultācijas pirms jauna darba 
uzsākšanas 

     

16. Palīdzība saskarsmes prasmju 
attīstīšanā un pilnveidošanā 

     

17. Pašapziņas stiprināšana      
18. Konsultācijas ģimenes problēmu 

risināšanā 
     

19. Psiholoģiskais atbalsts, konsultācijas 
krīzes situācijās 

     

20. Cits variants:      
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Pielikuma Nr.4 turpinājums 
 
7. Kādā veidā šos pakalpojumus būtu efektīvāk jāsniedz? 

 individuālajās konsultācijās; 
 grupu nodarbībās; 
 pašpalīdzības, atbalsta grupās; 
 izmantojot interneta starpniecību; 
 cits variants _________________________________________________ 

 
8. Norādiet iestādes, kurās personas ar invaliditāti varētu saņemt šos 

pakalpojumus. 
 vispārizglītojošās iestādēs (skolas, prof. skolas, augstskolas utt.); 
 speciālās izglītojošās iestādēs (skolas, prof. skolas, augstskolas utt.); 
 nodarbinātības valsts iestādēs; 
 sociālās integrācijas valsts iestādēs; 
 invalīdu organizācijās;  
 rehabilitācijas iestādēs; 
 pašvaldībās; 
 sociālās palīdzības dienestos; 
 cits variants _________________________________________________ 

 
9. Kas būtu jāņem vērā, sniedzot pakalpojumus personām ar invaliditāti? 
 
  
 
 
10. Ziņas par Jums: 
 
Vecums : �- 16–29 �- 30–39 �- 40–49 �- 50–60 �- Vairāk   
 
Tautība _____________________________________________________________ 
 
izglītības līmenis: �- n/pamatizglītība �- pamatizglītība �- arodizglītība 
               �- vidējā �- vidējā profesionālā �- augstākā 
 
profesija:____________________________________________________________  
 
nodarbinātība ________________________________________________________ 
 
 

Paldies par atsaucību! 
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