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Kas ir sociālā 
uzņēmējdarbība un vai 
sākam no baltas lapas?



Sociālās uzņēmējdarbības attīstība 
Latvijā

 Darbojošies uzņēmumi pēc aicinājuma un pārliecības

 Forumi, diskusijas, konferences, NVO aktivitātes

 2014. gada beigās MK apstiprināja koncepciju “Par sociālās 
uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā”

 2016.gada sākumā sāk` darboties Eiropas Sociālā fonda projekts 
«Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai»

 2018.gada 1.aprīlī stājies spēkā sociālās uzņēmējdarbības tiesiskais 
ietvars - Sociālā uzņēmuma likums
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Kas ir sociālā uzņēmējdarbība?

 Preču ražošana un pakalpojumu sniegšana, risinot sabiedrībai 
nozīmīgas sociālās problēmas

 Sociālais uzņēmums darbojas uz biznesa pamatiem

 Dzīvotspējīgi un ilgtspējīgi biznesa projekti 

 Peļņa novirzīta uzņēmuma sociālo mērķu sasniegšanai un 
sabiedrības labumam

Sociālā uzņēmuma mērķis nav peļņas gūšana tikai sev

≠ Sociālā palīdzība
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Ko nozīmē «sociāls»?

 Kādas sabiedrībai svarīgas problēmas vai izaicinājuma risināšana

 Sabiedrībai kopumā vērtīga labuma radīšana

 Katrs uzņēmums izvēlas sev piemērotāko un savai darbībai 
atbilstošāko

!!! Arī atbildīga attieksme pret darbiniekiem un apkārtējo vidi
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Sociālās uzņēmējdarbības mērķi

Sociālās uzņēmējdarbības mērķis  ir risināt sociālu, sabiedrībai nozīmīgu 
problēmu, veicot saimniecisko darbību un ieguldot peļņu noteiktā mērķa 
sasniegšanai!

Sociālais mērķis - sabiedriskā labuma mērķis, kā ietvaros tiek sniegts labums 
sabiedrībai vai veiktas sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes, kas rada ilgstošu 
pozitīvu ietekmi!

Sociālā ietekme  ir ilgtermiņa sociālas pārmaiņas, kas ir sasniegtas sociālā 
uzņēmuma veikto darbību rezultātā!

1)Mērķa grupu nodarbinātība
– darba integrācijas uzņēmumi

2) Sociālā labuma sniegšana noteiktām sabiedrības grupām
– izglītība, sports, veselība, sociālie pakalpojumi

3)Citas sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes, kas rada ilgstošu pozitīvu sociālo 
ietekmi

– dabas aizsardzība, dzīvnieku aizsardzība
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Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā



Sociālās uzņēmējdarbības 
tiesiskais regulējums

Sociālā uzņēmuma 
likums

Sociālais uzņēmums ir SIA
Izpildot noteiktus 

kritērijus var pretendēt uz 
sociālā uzņēmuma statusu
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Sociālās atstumtības riskam pakļauto 
iedzīvotāju grupas (mērķa grupas)

Personas ar invaliditāti

Personas ar garīga rakstura traucējumiem

Personas, kurām noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes (personas) statusam 

Bāreņi un bez vecāku palikušie bērni vecumā no 15  līdz 24 gadiem

Nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki (ilgstošie, >54 gadi, ir 
apgādājamie)

Etniskā minoritāte romi

Bēgļa, alternatīvais vai bezvalstnieka statuss

Ieslodzītie vai personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas
Personas ar atkarības problēmām

Deklarētā dzīvesvieta – naktspatversme

Cilvēktirdzniecības upuri
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Soli pa solim



Sociālā uzņēmuma 
reģistrācija un darbība

•Iepazīšanās 
ar normatīvo 
regulējumu

1.

•Konsultācijas 
pa telefonu, 
epastu, 
semināru 
apmeklēšana

2. •SIA 
dalībnieku 
lēmums par 
statusa 
iegūšanu

3.

•Sociālā 
uzņēmuma 
statusa 
piešķiršana

4.
•Ikgadējā 
darbības 
pārskata 
iesniegšana

5.
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Sociālā uzņēmuma atbalsta 
mehānismi

 Var izmantot dažādus likumā noteiktos atbalsta 
instrumentus

 Var izmantot citus pieejamos atbalsta instrumentus

 Pieteikties LM un ALTUM finanšu atbalsta 
programmai
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Par projektu



Eiropas Sociālā fonda projekts
«Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai» I

Projekta mērķis: noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo
uzņēmumu izveidei un attīstībai tai skaitā darba integrācijas sociālo
uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas sociālās
atstumtības riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām (nelabvēlīgākā situācijā
esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga
rakstura traucējumiem u.c.)

Projekta īstenotājs: Labklājības ministrija

Projekta partneris: AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"

Plānotās izmaksas: 14 920 206 €

Projekta īstenošanas laiks: 04.01.2016. – 31.12.2022.
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Eiropas Sociālā fonda projekts
«Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai» II

 Līdz 01.03.2018 iesniegumu dalībai pasākumā varēja iesniegt gan 
SIA, gan arī biedrības un nodibinājumi

 Ja biedrība (nodibinājums vai SIA) ir ieguvusi pasākuma 
dalībnieka statusu, tad tā var pieteikties Altum finansiālajam 
atbalstam (grantam) līdz 31.12.2018.

No 01.04.2018. Altum finansiālajam atbalstam var pieteikties sociālie 
uzņēmēji (tikai SIA), kas reģistrēti Sociālo uzņēmumu reģistrā 
atbilstoši Sociālā uzņēmuma likumam. 
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ALTUM ATBALSTA SAŅEMŠANA

Reģistrācija 
LM Sociālo 
uzņēmumu 
reģistrā

Piesakās 
finanšu 
atbalstam, 
iesniedzot 
pieteikumu
ALTUM 
reģionālajā 
centrā

ALTUM izvērtē
dokumentus, 
biznesa plānu, 
atbilstību 
nosacījumiem 
un pieņem  
lēmumu par 
atbalsta 
piešķiršanu

Līgums par  
finanšu 
atbalstu 
biznesa 
projekta 
īstenošanai

Projekta 
īstenošana
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Finanšu atbalsts



ATBALSTA APJOMS
atkarīgs no uzņēmuma vecuma un 

saimnieciskās darbības apjoma (EUR)

<1 gads 1 – 3 gadi >3 gadi

5 000 – 20 000 5 000 – 50 000 5 000 – 200 000
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GRANTS IR 90%
(no biznesa projekta attiecināmajām izmaksām)

LĪDZFINANSĒJUMS – ne mazāk kā 10% 
(savi resursi, cits finansējums, kas nav valsts vai 
pašvaldības)



Ilgtermiņa 
ieguldījumi

Apmācību 
un 

konsultāciju 
izdevumi

Darba 
algas

Citi 
apgrozāmie 

līdzekļi

KĀDIEM MĒRĶIEM?
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Pirmā pieredze – darām un 
mācamies kopā



Aktīva reģistrēšanās
(dati uz 15.05.2018.)
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Piedalās visa Latvija
(dati uz 15.05.2018.)
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Darbības jomu dažādība
(dati uz 15.05.2018.)
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DAŽI PIEMĒRI

BlindArt

Pirmsskolas un sākumskolas izglītība. 
Projekts saistīts ar izglītības 
programmas pilnveidošanu.

Jauns uzņēmums, kurā 
vājredzīgi/ neredzīgi cilvēki 
gatavo dažādus praktiskus 
un mākslas priekšmetus. 

Cēsu Jaunā skola



Kur var iegūt papildu informāciju?

25

 Labklājības ministrijas mājaslapas sadaļā SOCIĀLIE UZŅĒMUMI ir 
iekļauta gan vispārīga informācija par sociālajiem uzņēmumiem, gan arī 
iesniegumu sagatavošanai nepieciešamo dokumentu paraugi un to 
aizpildīšanas vadlīnijas

 Sekojam līdzi sociālajiem medijiem (Facebook, Twitter)

 Labklājības ministrija sniedz konsultācijas interesentiem: 

• pa e-pastu: registracija.su@lm.gov.lv

• pa tālruni 64 331 822 otrdienās un ceturtdienās 
no plkst. 9:00 līdz plkst. 12:00 

mailto:registracija.su@lm.gov.lv


Noslēgumā dažas atziņas...

 Lai arī sociālā uzņēmējdarbība ir bizness ar «sociālo seju», tomēr ne katrs 
uzņēmējs var automātiski būt sociālais uzņēmējs un visi, kas darbojas 
sociālajā jomā vai nodarbojas ar labdarību, nevar būt uzņēmējs

 Pirms izlemj, konsultējies, ievāc informāciju par mērķa grupu vajadzībām, 
labo praksi un pieredzi kā Latvijā, tā arī ārvalstīs

 Attīsti skaidru redzējumu par pašu biznesa ideju un sociālo problēmu, kuru 
risināsi ar biznesa metodēm

 Nekautrējies, lūdz padomu un konsultējies, jo viens nav karotājs un 
neviens nevar zināt pilnīgi visu 

 Kā rāda citu valstu un mūsu pašu līdzcilvēku veiksmīgā pieredze sociālajā 
uzņēmējdarbībā, bieži vien daudzas sabiedrībai svarīgas problēmas spēj 
risināt tieši sociālie uzņēmēji, tāpēc sākumā svarīga ir ideja un sociālais 
mērķis, kas pārtop ilgtspējīgā sociālajā biznesā
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Noslēgumā dažas atziņas...

 Sociālā uzņēmuma atpazīšanas zīmes izveidošana

 Pašvaldību un vietējo līderu/NVO aktīvāka iesaiste (tikšanās 
platformas izveide)

 Sabiedrības aktivizēšana (informēšana, cilvēku stāsti, vēstneši 
u.c.)

 Spēja skatīties plašāk, dziļāk

 Nebaidīties uzdrīkstēties, kļūdīties un iet uz priekšu!
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@Lab_min

Latvijas Republikas Labklājības ministrija

labklajibasministrija

Paldies!

www.lm.gov.lv


