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Report on GoA 4.2 Workshop of Diaconal 
Centre Liepaja 

Workshop targeting on the development of social initiatives         

When did the workshop take place? 

The workshop took place on the 7th of January 2021 in online Zoom.             

Participants:  16 

Name Area of expertise/Organisation 
Viktorija Grišuļonoka  

 
Senior Lawyer of the Social, Economic and Cultural 

Law Divisions of the Ombudsman's Office of the 

Republic of Latvia 
Elīna Celmiņa 

 
Ministry of Welfare of the Republic of Latvia, 

Director of the Social Inclusion Policy Department 
Juris Cebulis 

 
Ministry of Welfare of the Republic of Latvia, Labor 

Market Policy Department 

ESF project "Support for social entrepreneurship" 

manager 
Aurika Stratane 

 
Ministry of Welfare of the Republic of Latvia, senior 

expert of the managing authority of the European 

Support Fund for the Most Deprived 
Aiga Lukašenoka 

 
Ministry of Welfare of the Republic of Latvia, Senior 

Expert in the Department of Social Inclusion Policy 

Gunta Anča 
 

Chairman of the Board of the Latvian Organization 

for Cooperation of People with Special Needs 

“SUSTENTO”  

Ivars Balodis 

 

Chairman of the Board of the Association of 

Disabled People and their Friends "Apeirons" 



Baiba Bicēna 

 

Apeirons employe. Member of the board of the 

Latvian Partially Deaf Support Association 

"sadzirdi.lv" 

Linda Krasovska 

 

Head of the Liepaja City Council Social Service  

Ainārs Bunka 

 

Project Manager of the Liepaja City Council Social 

Service 

Daiga Grenovska Head of the social service of Rucava, AT member 

Ligita Freimane Worker of the social service of Rucava, AT member 

Maija Kapostiņa Support group “Ray of Hope” (from people with 

disabilities in Rucava), AT member 

Karīna Krieviņa Facilitator, Diaconal centre Liepāja. AT member 

Mārtiņš Urdze Manager of the project and head of the Diaconal 

centre Liepāja, AT member 

Fēlikss Kovaļišins Volunteer of the Diaconal Centre Liepaja 

 

 

 

 



Agenda 

11:00-11: 05 About the SEMPRE Accelerators project 
11:05 - 11: 15 Diaconal Centre Liepaja (LDC) microproject “Recipe Brochure” 
11:15 - 11:55 How to transfer project experience to other organizations 
11: 55 - 12: 30 On the possibility to develop social initiatives in the regions 
12:30 Closing 

Summary on presentation of the project 

The project was presented by Martin Urdze.  

Information is provided about Rucava micro-project “Recipe brochure”, trainings, accelerator 

team, issued recipe booklets and their presentations and advertising in Liepaja Social Service at 

the Presentation Breakfast. 

Next steps of the project: 

• The 3rd Recipe Booklet will be issued 

• Establishment of the NGO 

• Closing event 

Summary of the discussions  

Questions about the further development of the project at the national 
level:  

• What ideas come to your mind in order to be able to take over and develop the 
experience gained during the project? 

• In what way would you be willing to get involved? 

Good examples 

Ministry of Welfare Director of the Social Inclusion Policy Department about 
project activities: A wonderful civic and civic initiative at the local level. Projects funded 
by the Social Inclusion Fund are usually targeted at local initiatives. 

Problems and obstacles 

Ministry of Welfare Director of the Social Inclusion Policy Department about 
project activities:  

At the national level, such initiatives usually become difficult to implement. 

Senior Lawyer  of the Ombudsman's Office:  It is very pity that the project is not 
implemented at the state level, it would be interesting for the residents of other regions as 
well. 

 

Success factors 

SUSTENTO offers to direct this initiative as informative: to help disseminate more 
info so that Zemgale, Vidzeme, Latgale regions find out. 



Ministry of Welfare of the Republic of Latvia, senior expert: is responsible for and 
coordinates European Support Fund food packages, offers recipients of these products to 
learn and be able to cook without having to throw them out, such as eggs or milk powder, 
because there is no knowledge of what to do with them. 
She cooperates with 28 partner organizations (NGOs, religious organizations, part of social 
services), which operate in more than 450 places throughout Latvia. 
Website: www.atbalstapakas.lv 
Offers information about the location of these organizations and contacts for cooperation 
with them - to use as a good practice for accompanying measures. Offered immediate 
distribution in an electronic environment. 
Apeirons: offers to disseminate information and promote the project work. 
ESF project "Support for social entrepreneurship" manager:  tells about activity in the 
long run - social entrepreneurship. 
Recommendation: The further activities of the Rucava project, eg providing experience, 
could be designed as a business, earning money by providing services to target groups. 
There are 11 groups to employ - the disabled, the unemployed, etc. 
Offers consulting opportunities in the Latvian Social Entrepreneurship Association and 
ALTUM. to be able to navigate, for example, the ALTUM social entrepreneurship support 
grant conditions. 140 such soc. companies already close to 90 have turned to ALTUM. 
We certainly support such initiatives. 
Head of the Liepaja City Council Social Service: After Covid time, the employees of 
Liepāja social service will be trained to transfer this knowledge to the residents of social 
houses and clients of social services in order to learn how to handle food parcels 
economically. 
Offers: to disseminate information and promote in Social Service Facebook page, Liepāja 
municipality home page.  
Senior Lawyer  of the Ombudsman's Office: Offers: to provide advice, to disseminate 
info. 
 

Main conclusions  

• People have to grow up by then, we will start by founding a NGO. We will take the 

recommendations into account and use. 

• It is important to support people so that together they can go forward step by step. 

It is important to support the training of social workers, as they have little time to 

work with the people themselves, few resources. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atbalstapakas.lv/
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Zoom platformā 
Tehniskais nodrošinājums: Fēlikss Kovaļišins 
felikss.kovalisins@inbox.lv 

 

Tikšanās mērķi: 

*Konkretizēt, kā “SEMPRE Accelerators” pieredzi var pārņemt citās vietās un iestādēs 

Latvijā. 

*Apzināt iespējas, kā valsts atbalsta / var atbalstīt sociālo iniciatīvu rezultātu 

pielietošanu valstiskā mērogā. 

 

DARBA KĀRTĪBA: 

 

1. 11: 00 – 11: 05 Par SEMPRE Accelerators projektu 

11:05 – 11: 15 Liepājas Diakonijas centra (LDC) mikroprojekts “Recepšu burtnīca” 

2. 11: 15 – 11: 55 Kā projekta pieredzi nodot tālāk citām organizācijām 

3. 11: 55 – 12: 30 Par iespējām attīstīt sociālās iniciatīvas reģionos 

4. 12: 30 Noslēgums 

 
 PROTOKOLS Nr. …… 

Tikšanos vada: M. Urdze 

Piedalās: (sk. pielikumā dalībnieku sarakstu). 

Protokolē:  K. Krieviņa 

 

DARBA GAITA: 

Tikšanās dalībnieku iepazīšanās. 

M. Urdze: tikšanās tiek rīkota, lai padomātu par iespējām, kā paplašināt darbības loku, 

ievāktu info, idejas un priekšlikumus no pieaicinātajiem, pēc tam to apkopotu un nosūtītu 

visiem dalībniekiem. 

1. Iepazīstināšana ar SEMPRE un SEMPRE Accelerators projektiem: 

Vadošais partneris: Diakonisches Werk Schleswig-Holstein (Vācija) 
 

SEMPRE (Sociālā spēcināšana lauku reģionos) 

Projekta ilgums: 20.11.2015. līdz 31.05.2019. 

mailto:felikss.kovalisins@inbox.lv


Mērķis: SEMPRE spēcināt sociālos pakalpojumus lauku teritorijās Baltijas jūras reģionā. Sociālo 

pakalpojumu sniedzēji (piem. valsts un pašvaldības sociālie dienesti, NVO un sociālie uzņēmumi) tika 

iedrošināti un apmācīti iesaistīt galu lietotājus (kā, piemēram, vientuļos vecākus, cilvēkus ar īpašām 

vajadzībām, bēgļus) sociālo pakalpojumu attīstībā un sniegšanā 
 

SEMPRE Accelerators (SEMPRE “Paātrinātāji”) 

Projekta ilgums: 01.05.2019. - 30.05.2021. 

Mērķis: Ja SEMPRE projektā uzsvars bija attīstīt mikroprojektus ar dažādām līdzdalības metodēm, SEMPRE 

Accelerators projekts koncentrējās uz astoņiem iepriekšējā projektā radītiem mikroprojektiem. Mērķis ir 

atbalstīt šos mikroprojektus, lai tie varētu kļūt par sociāliem jaunuzņēmumiem vai citām ilgtspējīgām 

organizācijām. 
 

Tiek sniegta informācija par Rucavas mikroprojektu “Recepšu burtnīca”, apmācībām, 

veicinātāju komandu, izdotajām recepšu burtnīcām un to prezentācijām un reklamēšanu 

Liepājas Sociālajā dienestā Prezentācijas brokastīs. 

Projekta nākamie soļi: 

• Tiks izdota 3. Recepšu burtnīca 

• Biedrības dibināšana 

• Noslēguma pasākums 

Informācija: 

• www.kalpot.lv 

• www.sempre-project.eu 

• www.sempre-accelerators.eu 
 

2. Jautājumi par projekta tālāko attīstību valstiskā līmenī: 

Kādas idejas Jums ienāk prātā, lai varētu pārņemtu un attīstīt projekta laikā 

iegūto pieredzi? 

Kādā veidā Jūs būtu ar mieru iesaistīties? 
 

Elīna Celmiņa: brīnišķīga pilsoniskā un biedrības iniciatīva vietējā mērogā. Valstiskā 

mērogā šādas iniciatīvu programmas ieviest parasti kļūst smagnēji un sarežģīti. Uz 

vietējām iniciatīvām parasti ir vērsti sabiedrības integrācijas fonda finansētie projekti.  

Labklājības ministrija iesaka sekot līdzi LV MEŽI vai Elektrum izsludinātajiem projektu 

konkursiem, kas vērsti uz to, lai veicinātu izplatīšanas iespējas, par iespēju piesaistīt 

finansējumu. 

Gunta Anča: LDC ir SUSTENTO biedrs.  

SUSTENTO piedāvā virzīt šo iniciatīvu kā informatīvu: izplatīt vairāk info, lai to uzzina 

Zemgales, Vidzemes, Latgales reģioni.  

Ieteikums: Prātīgi būtu atrast sadarbības partneri, ar ko kopā rakstīt projektu, lai labas 

lietas nenomirst, jo nav finansējuma. 

Aurika Stratane: ir atbildīga  un koordinē Eiropas Atbalsta fonda pārtikas pakas, piedāvā 

pakalpojuma saņēmējiem no šiem produktiem mācīties un prast pagatavot ēdienu, lai nav 

jāmet laukā, piemēram, olu vai piena pulveris, jo nav zināšanu, ko ar tiem iesākt.  

http://www.kalpot.lv/
http://www.sempre-project.eu/


Viņa sadarbojas ar 28 partnerorganizācijām (NVO, reliģ. organizācijas, daļa soc. dienestu), 

kas darbojas visā Latvijas teritorijā vairāk nekā 450 vietās.  

Mājas lapa: www.atbalstapakas.lv 

Piedāvā informāciju par šo org- ju lokācijas vietu, kontaktus sadarbībai ar viņiem – 

izmantot kā labo praksi papildpasākumiem.  

Piedāvā uzreiz izplatīt elektroniskajā vidē. 

Ivars Balodis: Apeirons piedāvā: izplatīt informāciju un popularizēt projekta darbu. 

Juris Cebulis: pastāsta par citu aktivitāti ilgtermiņā – sociālo uzņēmējdarbību.  

Ieteikums: Rucavas projekta tālāko darbību, piem., pieredzes sniegšanu, varētu noformēt 

kā biznesu, ar to nopelnot naudu, sniedzot pakalpojumu mērķa grupām. Ir 11 grupas, ko 

nodarbināt – invalīdi, bezdarbnieki u.c.  

Piedāvā konsultāciju iespējas Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijā un ALTUM. lai 

varētu orientēties, piemēram,  ALTUM sociālās uzņēmējdarbības atbalsta granta 

nosacījumos. 140 šādi soc. uzņēmumi, jau tuvu pie 90 ir griezušies ALTUM. 

Šādas iniciatīvas noteikti atbalstām. 

M. Urdze: cilvēkiem līdz tam ir jāizaug, mēs sāksim ar biedrības dibināšanu. Ieteikumus 

ņemsim vērā un paturēsim prātā. 

Linda Krasovska: LSoc.D un LDC ir partneri ne tikai šajā iniciatīvā, bet arī daudzās citās. 

Soc. darbiniekiem bija paredzētas apmācības, lai tie savukārt nodotu šīs zināšanas tālāk 

soc. māju iedzīvotājiem un soc. daļas klientiem, lai tie mācētu ekonomiski rīkoties ar 

pārtikas pakām. Covid ieviesa izmaiņas. Jāizmanto jaunās tehnoloģijas, lai šīs iniciatīvas 

varētu virzīt uz priekšu. 

Piedāvā: izplatīt informāciju un popularizēt Liep.Soc.D. Facebook lapā, Liepājas 

pašvaldības mājaslapā. 

M. Urdze: Ir svarīgi, ja ir stabils partneris, ar ko sadarboties. 

 

3. Jautājumi par sociālo iniciatīvu atbalstīšanu Latvijas mērogā: 

• Vai pastāv kāda valsts mēroga sistēma, lai attīstītu sociālās iniciatīvās un ja jā, 

kāda? 

• Kā vēl varētu atbalstīt reģionālās sociālo iniciatīvas, lai to pieredzi varētu 

pielietot pēc iespējas plašāks organizāciju loks (Sociālie dienesti, NVO, draudzes 

…) citās vietās? 
 

Elīna Celmiņa: Iesaka padomāt par sabiedriskā labuma statusu. 

Ivars Balodis: Iesaka:  

•  iestāties Memoranda padomē, tad NVO vidū būs lielāka iespēja nodot šo info, kā 

arī uzzināt, kas notiek NVO sektorā, ja grib pārkāpt robežas no lokālas org-jas uz 

lielāku. Tur gan tagad arī viss notiek attālināti, tas ietaupa braukšanas laiku. 

Mazas iniciatīvas neprasa lielu finansējumu. Tas ir ļoti labi, ka jūs iedrošināt, neatstājat 

cilvēkus vienus pašus.  



•  Gandrīz visās pašvaldībās ir šie mazie atbalsta projekti. Ņemt vērā arī LV MEŽI un 

ziedot.lv, kā arī kā sadarbības partnerus iesaistīt SUSTENTO (Guntu Anču) vai 

Apeironu (Ivaru Balodi). 

M. Urdze: Vai ir kādas iespējas, kā atbalstīt sociālās iniciatīvas un uzzināt 1 par otru? Būtu 

labi, ja tomēr būtu iespēja dalīties kā tādā tirdziņā  un apmainīties ar pieredzi šajā jomā. 

Viktorija Grišuļonoka: Man ļoti žēl, ka projekts netiek realizēts valstiskā līmenī, tas būtu 

interesanti arī citu novadu iedzīvotājiem.  

Piedāvā: sniegt konsultāciju, izplatīt info. 

 

4.Noslēgums 
 

M. Urdze: Svarīgi ir atbalstīt cilvēkus, lai var kopā iet uz priekšu soli pa solim. Svarīgi ir 

atbalstīt soc. darbinieku apmācības, jo viņiem ir maz laika strādāt ar pašiem cilvēkiem, 

maz resursu. 

Linda Krasovska: Mēs strādājam, lai šādas apmācības būtu regulāras un arī plānojam 

turpmāk apmācības visa līmeņa soc. darbiniekiem. 

M. Urdze: Paldies visiem par piedalīšanos un ieteikumiem. 

 

Prezentāciju par tikšanos sk. LDC mājaslapā www.kalpot.lv  

 

Tikšanos vadīja: Mārtiņš Urdze 

 

Protokolēja: Karīna Krieviņa 

 

 

 

  

http://www.kalpot.lv/

