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Jūlija Kalatiļina, Ilvija Razgale  

RSU Labklājības un Sociālā darba katedra  

Pētniecības 
metodes 

• Zinātniskās 
literatūras analīze. 

• Normatīvo aktu un 
dokumentu analīze. 

• Ģimeņu aptauja 
(anketēšana). 

• Padziļinātas 
intervijas ar 
profesionāļiem. 

• Aptaujas un interviju 
laikā iegūto rezultātu 
apspriede ar 
ekspertiem.  

Respondenti 

• Vecāki, kuru bērniem 
ir/ir bijis izstrādāts 
individuālās 
rehabilitācijas plāns. 

 

• Vecāki, kuri 
brīvprātīgi piekrita 
piedalīties pētījumā. 

 

• Ģimeņu aptaujas tiek 
plānots veikt līdz 
2016. gada decembra 
beigām.  

 

Pētījuma 
ierobežojumi 

• RSD darbinieku 
attieksme.  

 

• Vecāku brīvprātīgā 
izvēle piedalīties vai 
nepiedalīties 
pētījumā. 

 

Pētījuma mērķis:  

 

Analizēt rehabilitācijas plānu īstenošanu bērnu ar invaliditāti 
rehabilitācijā 

Pētījuma jautājumi:  

 

1. Kā notiek rehabilitācijas plānu izstrāde, realizācija un 
pārraudzība? 

2. Vai plānā iekļautās aktivitātes un manipulācijas veicina 
bērna veselības stāvokļa uzlabošanos? 

3. Kāda ir ģimenes loma rehabilitācijas plānu izpildē, 
realizācijā un īstenošanā? 
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Ar kādiem šķēršļiem Jūs saskaraties rehabilitācijas 

procesa laikā? 

Pakalpojumu

pieejamība

Speciālistu negatīvā

attieksme

Nepārdomāta

realizācijas

organizācija

Speciālistu trūkums

Garas rindas pie

speciālistiem

Cits variants
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Plāns ir izstrādāts

atbilstoši mana bērna

vajadzībām un veselības

stāvoklim

Plāns daļēji atbilst mana

bērna vajadzībām

Plāns ir neatbilstošs mana

bērna vajadzībām

Cits variants

Kā Jūs vērtējat izstrādātā rehabilitācijas plāna atbilstību 

Jūsu bērna vajadzībām un veselības stāvoklim? 
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Jā, ir uzlabojies. Uzlabojumu ir

apstiprinājis bērna ģimenes ārsts (vai cits

speciālists)

Manuprāt nav uzlabojies, taču ģimenes

ārsts vai cits speciālists uzskata, ka ir

uzlabojies

Daļēji uzlabojies

Nav uzlabojies

Cits variants
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Vai Jūsu bērna veselības stāvoklis un funkcionālais 

stāvoklis ir uzlabojies rehabilitācijas pakalpojumu 

saņemšanas laikā? 
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Ģimenes finansiālie

resursi

Ģimenes locekļu

atbalsts

Sadarbība ar sociālo

darbinieku

Sociālā palīdzība un

pakalpojumi

Rehabilitācijas

speciālistu pakalpojumi

Vecāku atbalsta grupas

NVO

Cits variants

 Kādi ir Jūsu ģimenes resursi, kas palīdz iesaistīties 

rehabilitācijas procesā un ir atbalsts ikdienas dzīvē? 
 

Pakalpojuma saņemšanas kārtība 

Bērna 
likumiskais 

pārstāvis vēršas 
RSD ar 

iesniegumu 

 

Iesniegums tiek 
reģistrēts Tiek aizpildīta 

nepieciešama 
dokumentācija 

Lēmuma 
pieņemšana 

Nosūtījuma 
izsniegšana 

Rehabilitācijas 
plāna izstrāde 

Plāna 
eksemplārs 

tiek izsniegts 
katrai pusei 

Pakalpojuma saņemšanas kārtība 

Rehabilitologs 

Ģimenes 
ārsts 

VDEĀVK 
Sociālais 
dienests 

Ārstējošais 
ārsts 

Vēršoties pie 
rehabilitologa vai 

sava ģimenes ārsta  
Bērna 

ģimene 

“Elastīgs 
pakalpojumu 

sniegšanas 
laiks” 

“Kompleksa 
pakalpojuma 
programma” 

“Komandas 
darbs” 

 

 

• “Galvenie visa rehabilitācijas procesa virzītāji ir 

vecāki, un ja vecākiem nav uzņēmības, tad rezultāti 

bērna attīstībā diemžēl izpaliek!”  

• “Efektīvs rehabilitācijas pakalpojums – kad ir 

sadarbība ar visiem speciālistiem un vecākiem, 

vienlaicīgi”  

• “Rehabilitācijas plāna izstrādes pakalpojums ir 

haotisks! Nav nodrošināts pakalpojumu vienmērīgums 

un secīgums” 
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Kvalificētu 

speciālistu 

trūkums 

Garas rindas 

pie 

speciālistiem 

Speciālistu 

negatīva vai 

vienaldzīga 

attieksme 

Daudzi 

speciālisti 

Latvijā strādā 

pēc 

novecojušām 

metodēm 

Novērtēšana 

tiek veikta 

pavirši 

Plānu nav 

iespējams 

izpildīt pilnā 

apmērā 

Nepietiekams 

pakalpojumu 

finansējums 

Pakalpojumu 

klāsts ir 

ierobežots 

Trūkst 

vajadzībās 

balstītu  

pakalpojumu 

Nepārdomāta 

rehabilitācijas 

plāna 

realizācijas 

kārtība 

Pārkāpumi  

rehabilitācijas 

plāna izstrādes 

kārtībā 

• Nav skaidrs, vai sociālajam darbiniekam ir jāseko līdzi 

rehabilitācijas plāna izpildei, ja netiek veikts sociālais darbs ar 

gadījumu;  

• Atsevišķos gadījumos rehabilitācijas plānos nav norādīts 

sagaidāmais rezultāts vai rehabilitācijas pakalpojumu 

regularitāte; 

• Pakalpojuma novērtējums no vecāku puses mēdz būt subjektīvs 

un var balstīties uz emocijām;  

• Nepieciešams attīstīt darbu komandā, uzlabot sadarbību starp 

profesionāļiem un bērna ģimeni;  

• Darbā ar ģimenēm, kuras audzina bērnus ar invaliditāti, 

pietrūkst sistēmiskā pieeja.  

• Nepieciešams transports, kas varētu aizvest bērnus uz 

nodarbībām un atvest atpakaļ mājās, jo ir vecāki, kas dažādu 

iemeslu dēļ to nespēj izdarīt un rezultātā bērns paliek bez 

pakalpojuma; 

• Rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās” atrodas diezgan tālu 

no vairākiem Rīgas rajoniem. Būtu nepieciešamas vairākas 

centra filiāles vai citi pakalpojuma sniedzēji. 

 

Vecāka komentārs: “Meitu audzinu viena, un man nav iespēja nestaigājošu 

bērnu katru dienu izvadāt uz rehabilitācijas centru”.  

 

 

1. Kas seko plāna izpildei, novērtē pakalpojumu 

efektivitāti un labumu bērnam no plāna? 

2. Kam būtu jāseko plāna izpildei un jāvērtē 

pakalpojumu efektivitāti? 

 

 


