
 
 
 
 
 
 
 
Ko pašvaldības var darīt un piedāvāt, lai veicinātu sociālo uzņēmējdarbību un 
veidotu/uzlabotu sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem? 
 
PLATFORMA 

• Platforma piegādātajam sociālajam uzņēmumam 

• Mārketings 
 

RESURSI 

• Finanšu granti 

• Mentori / pašvaldības darbinieki 

• Telpas – atbalsts telpu nomai 

• Aprīkojums 
 

INFORMĀCIJA 

• Atbildīgā persona 

• Apmācības 

• Pieredzes apmaiņa 
 

Ko sociālie uzņēmumi var darīt un piedāvāt, lai veidotu/uzlabotu sadarbību 
ar pašvaldību? 
 

• Vadīt informatīvas tikšanās ar sabiedrību, pašvaldību, organizācijām, uzņēmumiem, 
informēt un skaidrot, kas ir sociālā uzņēmējdarbība. 

• Piedalīties pašvaldības pasākumos, daloties sadarbības pieredzē 

• Uzrunāt pašvaldību, izrādīt iniciatīvu, atrast kopīgu interesi. 
 
Soļi labākai sadarbība: 
1. Skaidra ideja. 
2. Kādu problēmu risinās? Jābūt skaidram, kāda ir tā problēma, kurai nepieciešams 

risinājums + kāds būs šis konkrētais risinājums? 
3. Sadarbības formas 
4. Komunikācijas veidi un kanāli 
5. Pieejamie resursi 
6. Esošās iestrādes (pieredze) 
7. Sasniedzamie rezultāti 
8. Pakalpojuma ilgtspēja 
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Ko sociālie uzņēmumi var darīt un piedāvāt (preces/pakalpojumi), kas būtu 
noderīgs un vajadzīgs pašvaldībai? 
 

• Apmācības sociāli mazaizsargātajām grupām: integrēšana sabiedrībā, darba 
integrācija 

• Interešu vai dienas centru izveide konkrētām grupām 

• Pasākumu organizēšana un nodrošināšana senioriem, jauniešiem, jaunajām 
māmiņām 

• Apmācības “Speciālists – speciālistam” (piemēram, asistentiem, aprūpes 
speciālistiem), meistarklases, apmācības noteiktām profesijām. 

• Pakalpojumu sniegšana, preču ražošana, nodarbinot sociālās atstumtības grupas 

• Iniciators darba grupām, diskusijām, normatīvo aktu izmaiņām utt. 

• Dažādu alternatīvu metožu izstrāde, ieviešana, inovācijas, citu pieredzes ieviešana un 
realizēšana 

• Ārvalstu pieredzes integrēšana pašvaldībā, nodrošinot sociālos pakalpojumus un 
veicot sociālo uzņēmējdarbību 

• Veļas mazgāšana un gludināšana izglītības iestādēm, aprūpes iestādēm 

• Pētījums/izpēte par pašvaldības iedzīvotāju situāciju un vajadzībām 
 

Kas pašvaldībai ir reāli vajadzīgs (preces/pakalpojumi/sociālo problēmu 
risinājumi), ko var piedāvāt sociālie uzņēmumi? 
 
KURĀS JOMĀS NEPIECIEŠAMA SAIMNIECISKĀ DARBĪBA? 

• Reemigrācijas plāns un reemigranti būtu jāiekļauj kā SU veids un mērķa grupa, šobrīd 
pašvaldībām aktuāli 

• Jaunas darba vietas, veicināt nodarbinātību 

• Bezdarbs 

• Cilvēku ar invaliditāti integrācijas sabiedrībā un darba tirgū 

• Pašvaldībai ir reāli vajadzīgs cilvēks! 

• Pašvaldību nekustamā īpašuma racionāla piedāvāšana, realizēšana 
 
VAJADZĪGĀS PRECES / PAKALPOJUMI 

• Parku uzkopšana 

• Dārzniecības & apzaļumošanas  pakalpojumi 

• Dāvanas un reprezentatīvie materiāli 

• Kultūras pakalpojumi un piedāvājums 

• Ēdināšanas pakalpojumi 

• Telpu uzkopšana 
 
SOCIĀLĀ JOMA 

• Atskurbtuves 

• Darbs ar bijušajiem ieslodzītajiem 

• Darbs ar atkarīgajiem 

• Darbs ar jauniešiem 

• Pakalpojums: aprūpē vienā dzīvoklī 1-5 sievietes (Igaunijā jau ir) 



• Bērnu pieskatīšanas centrs 

• Krīzes istabas 

• Cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem – nodarbošanās 

•  

Sociālo uzņēmumu un pašvaldību sadarbības formāti un rīki:  
konkrēti, praktiski risinājumi. 
 

• Kopīgas tikšanās (iesaistot arī sociālās atstumtības riska grupu cilvēkus), pozitīvo 
piemēru prezentēšana. Sarunāt tikšanos ar īsto cilvēku! 

• Darba grupas – problēmas noteikšana, nolikum un saistošo noteikumu veidošana. 

• Ideju laboratorijas. Mentori. 

• Koprades telpu izveide. 

• Pašvaldības darbinieki “ēno” sociālos uzņēmumus. 

• Informatīvais atbalsts 

• Telpu un kustamā īpašuma nodošana bezatlīdzības lietošanā. Ja SU ir nekustamais 
īpašums, tad piešķirt NĪN atlaides. 

• Pieredzes apmaiņas pasākumi (vismaz 2dienas) 
 

 


