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• Katram ceturtajam jaunietim 15-24 ir garīga rakstura problēmas 
(OECD, 2012)

• Pusei no visu garīgas saslimšanas gadījumu pirmie simptomi parādās 
līdz 14 gadu vecumam (OECD, 2015)

• Sociālo un tehnoloģisko procesu attīstības ietekme uz jauniešu nervu 
sistēmu nav viennozīmīga







Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem mērķgrupas

• Redzes traucējumi

• Dzirdes traucējumi

• Garīgās attīstības traucējumi

• Fiziskās attīstības traucējumi



Pētījuma mērķis

1. Noskaidrot faktorus, kuri ietekmē jauniešu ar funkcionāliem 
traucējumiem iekļaušanos darba tirgū pēc speciālās pamatizglītības 
un speciālās vispārējās vidējās izglītības iegūšanas.

2. Identificēt nepieciešamos pakalpojumus jauniešu ar funkcionāliem 
traucējumiem integrācijas veicināšanai darba tirgū Rīgas pašvaldībā.



Pētījuma process

• Teorētiskās literatūras un pētījumu analīze

• Kvalitatīvais pētījums:
• 8 padziļinātas intervijas ar pedagogiem 

• Rīgas speciālajās internātvidusskolās, Rīgas  speciālajā vidusskolā, Rīgas speciālajās internātpamatskolās, Rīgas speciālajā 
pamatskolā

• 14 padziļinātas intervijas ar ekspertiem jomā ar personām ar funkcionāliem traucējumiem:
• Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments
• Latvijas Neredzīgo biedrība
• Latvijas Nedzirdīgo savienība
• Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons
• Biedrība «Latvijas Bērniem ar kustību traucējumiem»
• Dienas aprūpes centri personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem
• Dienas aprūpes centri personām ar garīgā rakstura traucējumiem

• Kvantitatīvais pētījums:
• Vecāku, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem aptauja
• Speciālo izglītības iestāžu vecāko klašu izglītojamo aptauja



Teorētiskās analīzes secinājumi

• Primārais šķērslis personu ar FT nodarbinātībā – informācijas trūkums

• Darba devēji nav ieinteresēti nodarbināt personas ar FT

• Darba likuma 109. pants rada šķēršļus personu ar FT nodarbinātībai

• Personu ar FT nodarbinātību apgrūtina veselības stāvoklis, atkarības, 
paļaušanās uz pabalstiem, motivācijas trūkums 

• Ir nepieciešams valsts apmaksāts darba vadītājs / asistents

• Ir nepieciešams informēt / izglītot darba devējus

• Ir nepieciešama starpinstitucionāla sadarbība un informācijas 
apmaiņa



Faktori, kuri ietekmē iekļaušanos darba tirgū
Motivācijas trūkums Objektīvi apstākļi Iespēju trūkums

1. Pāraprūpe
2. Jūtas ērti pie vecākiem
3. Ģimenes tradīcijas ->  paaudzēs saņem

sociālos pabalstus
4. Neticība saviem spēkiem
5. Zems pašnovērtējums
6. Sevis žēlošana: - esmu invalids  man nav

jāstrādā
7. Ģimenes atbalsta trūkums jaunieša 

pamudināšanai iesaistīties DT
8. Ģimenes ļaunprātīga jauniešu izmantošana

pabalstu un pensijas dēļ
9. Ļaunprātīga jauniešu izmantošana apzināti

nostrādinot savām (ģimenes) vajadzībām
10. Objektīva savu spēju izvērtēšana – jauniešu 

funkcionālo spēju neatbilstība viņa vēlmēm 
DT

11. Zems atalgojums

1. Nespēj 100% patstāvīgi veikt darbu
2. Strādā mazākas darba stundas
3. Strādā lēnāk
4. Ātrāk nogurst
5. Darba laikā nepieciešami garāki

atpūtas brīži
6. Nepieciešamas pielāgotas atpūtas

telpas
7. Darba drošība (Patstāv riski ievērot

darba drošību)
8. Kopējais tēls – “dīvaiņi” (izskats, 

uzvedība) 

1. DD iekšējās motivācijas trūkums
2. DL 109. pants
3. DD izvairās no personām ar FT, jo nezin kā ar viņiem

komunicēt
4. Vienlīdzība DT ar FT ir nevienlīdzība pret citiem/

pārējiem darbiniekiem bez FT (alga vienāda bet padara
mazāk)

5. Sabiedrība netic personu ar FT darba spējām
6. Skolas laikā mērķtiecīgi netiek apgūtas prasmes DT 

vajadzībām, jo neredz iespējas tās pielietot.
7. Tehniskais aprīkojums neredzīgajiem, nedzirdīgajiem
8. Asistenti (ne mentors) 
9. Atbalstītais darbs
10. Pielāgotas darba vietas
11. Mērķtiecīgi radītas darba vietas tieši personām ar vidēji

smagiem un smagiem FT -> GRT
12. Vides pieejamība jauniešiem ar kustību traucējumiem



Motivācijas trūkums

1. Pāraprūpe

2. Jūtas ērti pie vecākiem

3. Ģimenes tradīcijas ->  paaudzēs saņem sociālos pabalstus

4. Neticība saviem spēkiem, zems pašnovērtējums

5. Sevis žēlošana: - esmu invalīds, man nav jāstrādā

6. Ģimenes atbalsta trūkums jaunieša pamudināšanai iesaistīties DT

7. Ģimenes ļaunprātīga jauniešu izmantošana pabalstu un pensijas dēļ

8. Ļaunprātīga jauniešu izmantošana apzināti nostrādinot savām (ģimenes) 
vajadzībām

9. Neobjektīva savu spēju izvērtēšana – jauniešu funkcionālo spēju neatbilstība viņa 
vēlmēm DT

10.Zems atalgojums



Iespēju trūkums

1. Darba devēju iekšējās motivācijas trūkums

2. Darba likuma 109. pants

3. Darba devēji izvairās no personām ar FT, jo nezin kā ar viņiem komunicēt

4. Vienlīdzība darba tirgū ar FT ir nevienlīdzība pret citiem/ pārējiem darbiniekiem bez FT
(alga vienāda bet padara mazāk)

5. Sabiedrība netic personu ar FT darba spējām

6. Skolas laikā mērķtiecīgi netiek apgūtas prasmes darba tirgus vajadzībām, jo neredz iespējas 
tās pielietot

7. Tehniskais aprīkojums neredzīgajiem, nedzirdīgajiem

8. Asistenti (ne mentors) 

9. Atbalstītais darbs

10.Pielāgotas darba vietas

11.Mērķtiecīgi radītas darba vietas tieši personām ar vidēji smagiem un smagiem FT -> GRT

12.Vides pieejamība jauniešiem ar kustību traucējumiem



Objektīvi apstākļi

1. Nespēj 100% patstāvīgi veikt darbu

2. Strādā mazākas darba stundas

3. Strādā lēnāk

4. Ātrāk nogurst

5. Darba laikā nepieciešami garāki atpūtas brīži

6. Nepieciešamas pielāgotas atpūtas telpas

7. Darba drošība (patstāv riski neievērot darba drošību)

8. Kopējais tēls – izskats, uzvedība



Jaunieši ar FT, kuri nesaskaras ar nozīmīgām grūtībām 

iekļaujoties DT

• Garīga rakstura traucējumi - viegli GRT; ir profesionālā apmācība – iekļaujas DT un 
sabiedrībā tāpat kā jaunieši no vispārizglītojošām skolām

• Dzirdes traucējumi – nav GRT; ir profesionālā apmācība – iekļaujas DT gan Latvijā, 
gan ārpus valsts

• Redzes traucējumi – nav GRT, nav profesionālā apmācība – turpina mācības 
augstskolās, iekļaujas DT

• Fiziskās attīstības traucējumi – nav GRT - turpina mācības augstskolās, iekļaujas 
DT



Jaunieši ar FT, kuri saskaras ar nozīmīgām grūtībām 
iekļauties DT

Garīga rakstura 
traucējumi

Dzirdes traucējumi Redzes traucējumi Fiziskās attīstības 
traucējumi

Funkcionālie 
traucējumi

Vidēji 
smagi/smagi+
kustību traucējumi

+GRT+kustību
traucējumi

+GRT+kustību
traucējumi

Nav GRT,  kustību 
traucējumi

Mācību programmas Speciālās izglītības 
programma 5 8;5 9;
Nav profesionālā 
izglītība

Speciālās izglītības 
programma;
Nav profesionālā 
izglītība

Speciālās izglītības 
programma;
Nav profesionālā 
izglītība

Speciālās izglītības 
programma;
Nav profesionālā 
izglītība

Darbs Neiekļaujas DT
(nav iespēju)

Neiekļaujas DT Neiekļaujas DT Neiekļaujas DT

Sabiedrība Daļa iekļaujas,
Daļai sociālā 
izolētība

Daļēji iekļaujas Daļēji iekļaujas Daļai sociālā 
izolētība



Secinājumi

• Ar nozīmīgām grūtībām iekļauties darba tirgū saskaras jaunieši ar 
funkcionāliem traucējumiem, ja tos pavada, vai arī ir tikai vidēji 
smagi/smagi garīga rakstura traucējumi, vai un arī kustību traucējumi

• Augsti funkcionālās ģimenēs lielāka iespēja, ka jaunieši strādā

• Finansiāli nodrošinātās ģimenēs lielāka iespēja, ka jaunieši strādā



Jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem integrācija darba tirgū ir 
pakļauta objektīviem apstākļiem, ārējiem faktoriem un iekšējai 

motivācijai. 

Samazinot šo faktoru kritisko summu, attīstot nepieciešamos 
pakalpojumus, būs iespējama virzība jauniešu elastīgai pārejai no 

izglītības uz nodarbinātību.



Paldies par uzmanību!



Pētījumā identificētās problēmas un vajadzības

• Nozīmīgas grūtības pēc vecāku/respondentu domām:
• Trūkst informācija par pakalpojumiem;

• Trūkst sistemātiski, regulāri psihologa pakalpojumi bērnam;

• Trūkst psihoemocionāli atbalsta pakalpojumi vecākiem;

• Trūkst jēgpilna brīvā laika pavadīšana;

• Neziņa par to, ko bērns darīs, kad būs beidzis skolu.

• Attīstāmie virzieni pēc vecāku/respondentu domām:
• Darba vietā atbalsta persona, kura vada, palīdz un koriģē darbu;

• Kvalitatīvas apmācības konkurētspējīgās profesijās;

• Profesionāls, sistemātisks psiholoģisks atbalsts.

• Ietekmējošie faktori pēc izglītojamo domām;
• Sabiedrības neticība, ka var strādāt tik pat labi kā citi


