IETEIKUMI SOCIĀLĀ UZŅĒMUMA DARBĪBAS
PĀRSKATA AIZPILDĪŠANAI

SOCIĀLĀ UZŅĒMUMA DARBĪBAS
PĀRSKATA STRUKTŪRA

5. PIEVIENOTO
DOKUMENTU
SARAKSTS
2.SASNIEDZAMO
MĒRĶU
IZPILDES
RĀDĪTĀJI
1.VISPĀRĪGĀ
INFORMĀCIJA

4. PLĀNOTĀ
DARBĪBA KĀRTĒJĀ
KALENDĀRA GADĀ
3.FINANŠU
RĀDĪTĀJI

6.APLIECINĀJUMS

Sociālā uzņēmuma darbības pārskatu var iesniegt:
❑ no elektroniskās adreses uz adresi “LATVIJAS REPUBLIKAS LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA: ATBALSTS
SOCIĀLAJAI UZŅĒMĒJDARBĪBAI”, pievienojot nepieciešamo informāciju failu formā
❑ portālā www.latvija.lv
❑ Personīgi ierodoties LM lietvedībā

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

❑ Vispārīgā informācija par komersantu (komersanta nosaukums; reģistrācijas numurs;
sociālā uzņēmuma statusa iegūšanas datums; tīmekļvietne, e-pasta adrese; darbības
vietas adrese u.c.)
❑ Kontaktinformācija
❑ Informācija par pasākuma «Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai» dalībnieka biznesa
projektu
❑ informācija par sociāla uzņēmuma biznesa projektu
Granta līguma ar Altum datums
Granta līguma summa
Biznesa projekta mērķis
Biznesa projekta īstenošanas beigu datums
Uzraudzības periods pēc projekta īstenošanas

❑ pamatdarbības un papildu darbības veidi

2 gadi

5 gadi

Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju
grupas (mērķa grupas)
(MK noteikumi Nr.173 2.pants)

- 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

2. SASNIEDZAMO MĒRĶU IZPILDES
RĀDĪTĀJI (I)
2.2. Pārskata gadam izvirzīto uzdevumu izpilde
Nr.

Uzdevums

Izpildīts
(Jā/Nē)

1.

Izgatavot 50 trīsriteņus bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem

Jā

2.

Izveidot 2 jaunas darba vietas personām ar kustību traucējumiem

Jā

Komentārs
par izpildi

2.5. Sociālās ietekmes kvalitatīvie rādītāji
Nr.

Skaidrojošā informācija

1.

Pateicoties trīsriteņiem, katru nedēļu bērni un jaunieši iekštelpu un āra apstākļos kustas un
pārvietojas vismaz par 2h ilgāk, nekā iepriekš

2.

Izveidota piemērota darba vide; noslēgti darba līgumi uz nenoteiktu laiku; noteikts atalgojums, kas
atbilst kvalifikācijai un prasmēm, veiktas VSAOI, nodrošināta sociālā aizsardzība, nodrošināti iztikas
līdzekļi, iespēja apgūt jaunas iemaņas un zināšanas, socializēties un iziet sabiedrībā

2.6. Sociālās ietekmes pārbaudes mehānismi
Nr.
1.

Trīsriteņu lietotāju statistikas dati (saraksti) un atsauksmes

2.

Darbinieku apmierinātības aptauju apkopojums. Speciāli pielāgotas darba vides foto.

2. SASNIEDZAMO MĒRĶU IZPILDES
RĀDĪTĀJI (II)
2.3.1. DARBA INTEGRĀCIJAS SOCIĀLAIS UZŅĒMUMS

2.3.1.1. Darba integrācijas sociālā uzņēmuma nodarbinātās mērķa grupas
Mērķa grupas (izvēlas no saraksta)

Nr.
1.

Personas ar invaliditāti

▼

2.

personas, kuru dzīvesvieta ir deklarēta naktspatversmē

▼

2.3.1.2. DISU nodarbināto mērķa grupu darbinieku skaits un nodarbinātības rādītājs
Mēnesis

Darbinieku skaits mēneša pēdējā datumā
Mērķa grupu darbinieki
Visi darbinieki

Norāda strādājošo mērķa grupas darbinieku skaitu Norāda strādājošo
katra mēneša pēdējā datumā (DISU, kas ieguva darbinieku kopējo
statusu pārskata gadā, norāda skaitu, sākot ar mēnesi,
kurš seko uzņēmuma reģistrācijas datumam)

skaitu katra mēneša
pēdējā datumā

Vidējais skaits

! Pievieno darbības pārskata pielikumu un mērķa grupas darbinieka aizpildīto un
parakstīto "Sociālā uzņēmuma mērķa grupas darbinieka atbilstības anketu"

2.3.1.2. DISU nodarbināto mērķa grupu darbinieku
skaits un nodarbinātības rādītājs
Mēnesis

Darbinieku skaits mēneša pēdējā datumā
Visi darbinieki
Mērķa grupu darbinieki

Janvāris
Februāris
Marts
Aprīlis
Maijs
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
Septembris
Oktobris
Novembris
Decembris
Vidējais skaits

10.05.2019. piešķirts statuss
0
1
1
2
2
2
2
1.4

Mērķa grupu nodarbinātības rādītājs pārskata periodā**:

2
2
2
2
2
2
3
3
4
4
4
4
2.8*
50%

*Vidējam darbinieku skaitam jāsakrīt ar gada pārskatā norādīto vidējo darbinieku skaitu
**Mērķa grupas nodarbinātības rādītāju aprēķina kā attiecību starp vidējo mērķa grupu

darbinieku skaitu pārskata periodā un gada pārskatā norādīto vidējo darbinieku skaitu

SOCIĀLĀ UZŅĒMUMA DARBĪBAS
PĀRSKATA PIELIKUMS

* Norāda informāciju tikai par personām, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušiem bērniem vecumā līdz 15 gadiem, kā arī šai grupai atbilstošām pilngadīgām personām līdz 24
gadiem
** Pievieno dokumentus, kas apliecina nodarbinātā atbilstību mērķa grupai, ja nodarbina personas ar GRT, personas ar
alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām vai cilvēktirdzniecības
upurus

2. SASNIEDZAMO MĒRĶU IZPILDES
RĀDĪTĀJI (III)
2.3.2. SOCIĀLĀ LABUMA SNIEGŠANA MĒRĶA GRUPĀM
2.3.2.1. Mērķa grupas personu skaits, kuras darbības pārskata periodā izmantoja
uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātu (pakalpojumus, preces)
Nr.

Mērķa grupas (izvēlas no saraksta)

Personu skaits

1.

Personas ar invaliditāti

▼

10

2.

Personas, kurām noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes (personas) statusam ▼

5

2.3.2.2. Darbības pārskata periodā mērķa grupu personām sniegtie pakalpojumi (ja
sociālā uzņēmuma mērķis ir pakalpojumu sniegšana)
Pakalpojuma apraksts
Sniegto pakalpojumu skaits
Nr.

Kopā Mērķa grupām
1.

Izgatavoti trīsriteņi bērniem un jauniešiem ar kustību
traucējumiem

2.

Ārstnieciskās vingrošanas nodarbības

!

50
120

50
36

(%)
100%
30%

Tiks vērtēts darbības rādītājs - ne mazāk kā 30% no kopā sniegtajiem pakalpojumiem ir sniegti
mērķa grupai

2. SASNIEDZAMO MĒRĶU IZPILDES
RĀDĪTĀJI (IV)
2.3.3. SOCIĀLĀ LABUMA SNIEGŠANA NOTEIKTĀM SABIEDRĪBAS GRUPĀM

Noteiktās sabiedrības grupas (norāda grupas)

Nr.
1.

2.

!

Personu skaits

pensionāri

70

Personas ar invaliditāti

10

Ja uzņēmums sniedz pakalpojumus, gan mērķa grupām (2.3.2.punkts), gan citām noteiktām
sabiedrības grupām (2.3.3.punkts), tad atzīmē un aizpilda informāciju 2.3.3. punktā

2. SASNIEDZAMO MĒRĶU IZPILDES
RĀDĪTĀJI (V)
2.7. Brīvprātīgā darba veicēju skaits un darba pienākumu apraksts
Brīvprātīgā darba veicēja darba pienākumu apraksts
1.

Palīdzēt uzņēmuma vadībai prezentēt un izplatīt sociālajos tīklos
informāciju par uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem

veicēju skaits
2

2.8. Sociālā uzņēmuma darbību kavējošie faktori
Darbību kavējošie faktori un to novēršanas veids
1.

Ierobežoti finanšu resursi aktivitāšu īstenošanai ieplānotajos termiņos. Tiek plānotas
prioritārās vajadzības, bez kurām nevar iztikt un meklēti papildus finanšu līdzekļi citu
aktivitāšu īstenošanai.

2.9. Sociālā uzņēmuma darbību veicinošie faktori
Darbību veicinošie faktori
1.

Sociālās uzņēmējdarbības atpazīstamības pieaugums Latvijā, kā rezultātā ir vieglāk meklēt
sadarbības partnerus un ziedotājus aktivitāšu īstenošanai

3. FINANŠU RĀDĪTĀJI
Rādītājs
1. Neto apgrozījums (no gada pārskata PZA)
2. Neto apgrozījums sociālās uzņēmējdarbības jomā
3. Apgrozījums no biznesa projektā plānotā jaunā produkta, ja ir piešķirts Altum
atbalsts
4. Peļņa uz pārskata gada sākumu
(no gada pārskata – bilances ailes "Iepriekšējā pārskata gada beigās" – pasīvu posteņu
"Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi (rinda 780)" un "Pārskata
gada peļņa vai zaudējumi (rinda 790)" summa)
Peļņas izlietojums sociālajiem mērķiem un saimnieciskās darbības nodrošināšanai
(norāda izlietojuma mērķus, ja pārskata gada sākumā bija peļņa):
4.1. portatīvie datori
4.2. digitālās klavieres
5. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi (no gada pārskata)
6. Sociālajai darbībai novirzīto līdzekļu apmērs

Vērtība
(EUR)

3. FINANŠU RĀDĪTĀJI (II)
Informācija par de minimis atbalstu uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN)
bāzes samazinājuma veidā (Sociālā uzņēmuma likuma 8. pants)
Uzņēmumu ienākuma nodokļa apmērs, ja uzņēmums nepiedalītos likumā paredzētajā
atbalsta programmā
Uzņēmumu ienākuma nodokļa apmērs, ņemot vērā likumā paredzēto un LM piešķirto de
minimis valsts atbalstu (no gada pārsk ata)
Faktiski saņemtais de minimis atbalsts par UIN bāzes samazinājumu
Vai ir nepieciešams pārskatīt iepriekšējā kalendāra gada lēmumu par de minimis atbalsta
piešķiršanu UIN bāzes samazinājuma veidā (atbilstošo atzīmē ar X)

Plānotā de minimis atbalsta summa, EUR

akvakultūra vai cita nozare – izvēlēties no saraksta)

ES regulējums

8 000
2 000
JĀ
NĒ

10000

(kopā kārtējā un nākamajā gadā)*

Uzņēmuma plānotā darbības nozare (lauksaimniecība, zvejniecība un

10 000

Cita nozare

Komisijas (ES) 2013. gada 18. decembra Regula Nr. 1407/2013 par Līguma par
Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam
(dokuments attiecas uz EEZ) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada
24. decembris, Nr. L 352/1)
VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmas Veidlapas identifikācijas
32897
numurs**

4. PLĀNOTĀ DARBĪBA KĀRTĒJĀ
KALENDĀRA GADĀ
4.1. Sociālā mērķa sasniegšanai kārtējam gadam izvirzītie uzdevumi (vismaz divi)
Nr.

Uzdevums

Rādītājiem jābūt skaidri formulētiem, kvalitatīvi un kvantitatīvi novērtējamiem un cieši
saistītiem ar uzņēmuma definēto sociālo mērķi.

1.
2.

4.2. Kārtējā gadā plānotie projekti, pasākumi un citas aktivitātes
Nr.

1.
2.

Projekti, pasākumi un citas aktivitātes

Norāda informāciju par uzņēmuma kārtējā gadā plānotajām būtiskām
aktivitātēm/pasākumiem/ projektiem.
Norāda plānotā projekta mērķi, norises laiku un vietu.

5. PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS

❑ Pielikums - "Informāciju par pārskata gadā nodarbinātajiem mērķa grupu
pārstāvjiem"
❑ Citi dokumenti, tai skaitā pierādījumi par šī pārskata 2.2. un 2.3.2.2.
apakšpunktā minēto darbību izpildi:

1. «Sociālā uzņēmuma mērķa grupas darbinieka atbilstības anketa»
2.
3.
4.
5.
6.
7.

foto
Nozares ekspertu viedoklis par uzņēmuma darbību
Saraksti un parakstu lapas
Līgumi
trešo pušu vērtējumi un pētījumi
statistikas un aptaujas dati

6. APLIECINĀJUMS
❑ neveic sistemātiskus darījumus ar vērtspapīriem vai nekustamo īpašumu, izņemot telpu
iznomāšanu vai izīrēšanu; nedarbojas tādās jomās kā sprāgstvielu, ieroču un munīcijas ražošana
un tirdzniecība, alkoholisko dzērienu ražošana (izņemot mazās alkoholisko dzērienu darītavas),
tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība, azartspēles un derības, finanšu un apdrošināšanas
darbības vai jomās, kas apdraud sabiedrības drošību un veselību (SUL 9.punkta 6.apakšpunkts)
❑ neizsniedz aizdevumus, izņemot aizdevumus mērķa grupām, ja tas paredzēts sociālā uzņēmuma
statūtos
❑ vienai vai vairākām publiskām personām nav balsu vairākuma, ja statūtos noteiktais mērķis ir
mērķa grupu nodarbinātība
❑ izpildinstitūcijā (valdē) vai pārraudzības institūcijā (padomē) ir iesaistīts mērķa grupas pārstāvis
❑ konsultatīvajā institūcijā, ja tāda ir izveidota, ir iesaistīts mērķa grupas pārstāvis vai mērķa
grupu pārstāvošas biedrības vai nodibinājuma pārstāvis, vai konkrētas jomas eksperts
❑ mērķa grupas personas tiek nodarbinātas darbavietās, kas ir izveidotas no jauna vai tajās vismaz
četrus mēnešus, pirms mērķa grupas persona ir uzsākusi darbu, nav tikusi nodarbināta persona,
kura nav mērķa grupas persona
❑ pārskata periodā peļņu (jebkurā pārskata gadā gūto) nav sadalījis dividendēs

PALDIES!
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