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Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā 



Ceļā uz sociālās 
uzņēmējdarbības ietvaru 

 30.10.2014. MK atbalstīja koncepciju "Par sociālās 
uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā".  

 

 12.05.2015 MK atbalstīja "Iekļaujošas nodarbinātības 
pamatnostādnes 2015.-2020. gadam". 

 

 2016.gadā uzsākts Labklājības ministrijas ESF projekts Nr. 
9.1.1.3/15/I/001 „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”. 

 

 Darbs Saeimas darba grupā pie Sociālās uzņēmējdarbības 
likumprojekta 2015.gada septembris – 2017.gada oktobris. 

 

 2017.gada 12.oktobrī Saeimā pieņemts Sociālā uzņēmuma 
likums, kas stāsies spēkā 2018.gada 1.aprīlī.    
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Sociālā uzņēmuma likums 

Mērķis:  veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu 
un sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto 
iedzīvotāju grupu nodarbinātību, radot labvēlīgu 
sociālās uzņēmējdarbības vidi 

 

Izstrādātājs: Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas darba 
grupa 

 

Rezultāts:   12.10.2017. pieņemts Saeimā trešajā galīgajā 
lasījumā 

 

Spēkā stāšanās laiks: 01.04.2018. 
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Kas ir sociālā uzņēmējdarbība? 

 Sociālais uzņēmums ir  sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kurai saskaņā ar Sociālā 
uzņēmuma likumu ir piešķirts sociālā uzņēmuma statuss un kura veic labvēlīgu sociālo 
ietekmi radošu saimniecisko darbību (piemēram, sociālo pakalpojumu sniegšana, 
iekļaujošas pilsoniskās sabiedrības veidošana, izglītības veicināšana, atbalsts zinātnei, 
vides aizsardzība un saglabāšana, dzīvnieku aizsardzība vai kultūras daudzveidības 
saglabāšana). 
 

 Sociālā uzņēmuma izveides mērķis (noteikts statūtos) ir vērsts uz sociālo vai 
sabiedrībai nozīmīgo problēmu risināšanu 
 

 Sociālie uzņēmumi ir tirgus dalībnieki, kas ražo preces un sniedz pakalpojumus 
 

 Sociālie uzņēmumi gūto peļņu investē sociālā mērķa sasniegšanai 
 

 Tiek nodarbināti algoti darbinieki: 
  

 sociālajos uzņēmumos, kuru mērķis ir sabiedrībai svarīgas sociālas problēmas 
risinājums un nodarbināti darbinieki, ar kuriem nodibinātas darba tiesiskās 
attiecības 

 
 darba integrācijas uzņēmumi - sociālo uzņēmumu veids, kuru galvenais mērķis ir 

riska grupu nodarbinātība – integrācija darba tirgū 
  



Sociālā uzņēmuma likuma deleģējums – 
MK noteikumu izstrāde 

 Noteikumi par sociālās atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma 
statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības 
kārtību 

 
  Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju 
 
  Komercdarbības atbalsta piešķiršanas kārtība 
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Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto 
iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa 

piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību 

 
 Noteikumu projekts nosaka: 
 

 sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupas; 
 

 sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai iesniedzamos dokumentus, 
kā arī to iesniegšanas un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas 
kārtību; 
 

 Sociālo uzņēmumu reģistra vešanas, aktualizēšanas un 
izmantošanas kārtību, kā arī reģistra datu saturu; 
 

 sociālā uzņēmuma uzraudzības kārtību, darbības rādītājus un to 
izvērtēšanas kritērijus; 
 

 sociālā uzņēmuma iepriekšējā gada darbības pārskata veidlapas 
saturu un tās aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību. 

 

 Izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē  - 14.12.2017. 
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Sociālās atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju grupas 

  
 personas ar invaliditāti; 

 

 personas ar garīga rakstura traucējumiem; 
 

 personas, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam; 
 

 NVA reģistrētie ilgstošie bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem, 
vecāki par 50 gadiem, ar nepietiekošām, zemām un darba tirgum 
neatbilstošām zināšanām un prasmēm vai pēc bērna kopšanas 
atvaļinājuma; 
 

 etniskā minoritāte romi; 
 

 personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas; 
 

 personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu 
vai datorspēļu atkarības problēmām; 
 

 personas, kuru dzīvesvieta ir deklarēta naktspatversmē; 
 

 cilvēktirdzniecības upuri; 
 

 bēgļi un alternatīvo statusu ieguvušās personas; 
 

 bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā no 15 gadiem, kā 
arī šai grupai atbilstošas pilngadīgas personas līdz 24 gadu vecuma 
sasniegšanai, t.sk. pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanas. 8 



 

Sociālā uzņēmuma statusa piešķiršana 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kura vēlas iegūt sociālā uzņēmuma 
statusu, aizpilda iesnieguma veidlapu un iesniedz to ministrijā. 

 

 Ministrija patstāvīgi iegūst pārējo valsts pārvaldes rīcībā esošo 
informāciju, kas nepieciešama sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kura 
vēlas iegūt sociālā uzņēmuma statusu, atbilstības sociālā uzņēmuma 
statusam izvērtēšanai un sociālā uzņēmuma darbības uzraudzības 
nodrošināšanai. 

 

 Iesniegumu un papildus iegūto informāciju ministrija nodod Sociālo 
uzņēmumu komisijai atzinuma sniegšanai. 

 

 Sociālo uzņēmumu komisija sniedz motivētu atzinumu par pretendenta 
atbilstību sociālā uzņēmuma statusam. 

 

 Lēmumu par sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanu vai lēmumu par 
atteikumu piešķirt sociālā uzņēmuma statusu pieņem Labklājības 
ministrijas pilnvarota amatpersona. 
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Sociālo uzņēmumu reģistrs 

 Reģistrā uzkrāj informāciju par iesniedzējiem un tām sabiedrībām ar 
ierobežotu atbildību, kurām piešķirts, atņemts vai atcelts sociālā 
uzņēmuma statuss. 

 

 Reģistrā iekļauj šādus datus: 
 

 informāciju par sabiedrību ar ierobežotu atbildību; 
 

 informāciju par sabiedrības ar ierobežotu atbildību nodarbinātajiem 
mērķa grupu pārstāvjiem; 
 

 informāciju par pieņemtajiem lēmumiem; 
 

 iepriekšējā gada darbības pārskatu (sākot ar tā gada darbības pārskatu, 
kurā piešķirts sociālā uzņēmuma statuss); 
 

 līdz pasākuma īstenošanas pabeigšanai datus, kurus paredzēts apstrādāt 
saskaņā ar darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. 
specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu 
bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts 
sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanu regulējošiem normatīvajiem 
aktiem. 
 

 Reģistrs tiek uzturēts Labklājības ministrijas pārziņā esošajā valsts 
informācijas sistēmā „Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas 
sistēma”. 
 

 Sociālo uzņēmumu sarakstu publicē ministrijas tīmekļvietnē. 
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Sociālā uzņēmuma darbības uzraudzība 

 

 Sociālais uzņēmums katru gadu, sākot ar nākamo gadu pēc sociālā uzņēmuma 
statusa piešķiršanas, aizpilda iepriekšējā gada darbības pārskatu un līdz 
1.maijam iesniedz to ministrijā. 
 

 Labklājības ministrija iepriekšējā gada darbības pārskatu nodod izskatīšanai 
komisijai. 
 

 Komisija, pamatojoties uz darbības pārskatu, kā arī citu tās rīcībā esošo 
informāciju, izvērtē sociālā uzņēmuma darbības atbilstību likumā noteiktajam 
un sniedz Labklājības ministrijai motivētu atzinumu par reģistrēta sociālā 
uzņēmuma darbības atbilstību. 
 

 Ministrija, pamatojoties uz pārskatu, papildu iegūto informāciju un komisijas 
sniegto atzinumu, izvērtē sociālā uzņēmuma atbilstību likumā un šajos 
noteikumos noteiktajām prasībām un pieņem vienu no šādiem lēmumiem: 
 

 lēmumu par sociālā uzņēmuma darbības atbilstību likumā noteiktajam, 
publicējot pārskatu reģistrā; 
 

 lēmumu par sociālā uzņēmuma statusa atņemšanu, izdarot ierakstu reģistrā; 
 

 lēmumu pagarināt sociālā uzņēmuma darbības izvērtēšanu, izdarot attiecīgu 
ierakstu reģistrā. 
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Par projektu 



Informācija par projektu  

 
Projekta mērķis: noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo 
uzņēmumu izveidei un attīstībai 
 

tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai 
palielinātu nodarbinātības iespējas: 

– nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem 

– personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura 
traucējumiem 

 

Projekta īstenotājs: Labklājības ministrija 

Projekta partneris: AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" 

Plānotās kopējās izmaksas: 14 920 206 € 

Projekta īstenošanas laiks: 04.01.2016. – 31.12.2022. 
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– statūtos ir noteikts sociālais mērķis un tam ir pozitīva 

sociāla ietekme 
 

– reģistrēts LR UR kā biedrība, nodibinājums vai 
komersants 

(izņemot individuālo komersantu un personālsabiedrību) 

 
– notiek darbība 

(nav apturēta saimnieciskā darbība vai darbība, tas nav 
likvidēts, tam nav pasludināts maksātnespējas process vai ar 
tiesas spriedumu  netiek īstenots tiesiskās aizsardzības 
process vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas 
tiesiskās aizsardzības process) 

 
– nodarbina algotus darbiniekus 

 
– tā dibinātājs, dalībnieks vai biedrs nav publiska persona  
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Atbilstības pazīmes 



– uz darba līguma pamata 
nodarbina vismaz 1 
darbinieku  

   

Atbilstības pazīmes 

Komersants 

darbojas 
< 12 

mēnešus 

darbojas 
> 12 

mēnešus 

– vismaz 50% no iepriekšējā gada peļņas 
atlikuma ir izmantojis sociālā mērķa 
sasniegšanai (vai, ja peļņa nav bijusi, ir 
lēmums par peļņas sadales aizliegumu, paredzot, 
ka peļņu izmantos sociālā mērķa sasniegšanai) 

– vismaz vienam no izpildinstitūcijas 
locekļiem vai vadības pārstāvjiem ir 1 gada 
pieredze ar sociālo ietekmi saistītu procesu 
vadīšanā 

– iepriekšējā kalendārā gadā ir nodarbinājis 
un tekošajā gadā nodarbina vismaz 2  
darbiniekus uz darba līguma pamata 



– uz darba līguma pamata 
nodarbina vismaz 1 
darbinieku  

   

Atbilstības pazīmes 

Biedrība vai nodibinājums  

darbojas 
< 12 

mēnešus 

darbojas 
> 12 

mēnešus 

– gada laikā ieņēmumi no saimnieciskās 
darbības, kas saistīta ar sociālā mērķa 
sasniegšanu, ir vismaz 10%, taču 
nepārsniedz 50% 

 

– gada laikā nodarbinājis vai pēdējos 3 mēnešus 
pirms iesnieguma iesniegšanas nodarbina vismaz 
2 darbiniekus uz darba līguma pamata vai  
 

– pēdējo 2 gadu laikā nodarbinājis vismaz vienu 
bezdarbnieku uz darba līguma NVA projektu 
ietvaros  
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Finanšu atbalsts 



no 5000 € līdz 200 000 € 
 

– 20 000 € - maksimālais atbalsts jaundibinātiem dalībniekiem 

 

– 50 000 € – maksimālais atbalsts dalībniekiem ar darbības  
   laiku <3 gadiem  

 

– papildus grantam atbalsta saņēmējam jāpiesaista 10% 
līdzfinansējums  
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Finanšu atbalsta apmērs 



Darbaspēka izmaksas  

19 

Darba 
integrācijas 

uzņēmumiem 

Citiem 
sociāliem 

uzņēmumiem 

Līdz 100% no nodarbināto atlīdzības apmēra  
(nepārsniedzot vidējo darba samaksu 
profesijā)  

 

Uz visu biznesa projekta īstenošanas periodu 
(līdz 2 gadiem) 
 
Ja plāno nodarbināt vismaz 2 darbiniekus, un to 
skaits pret vidējo darbinieku skaitu nav mazāks 
par: 
– 40% nelabvēlīgā situācijā esošiem 

bezdarbniekiem 
– 50%  personu ar invaliditāti, garīga rakstura 

traucējumiem gadījumā 

Līdz 80% no nodarbināto 
atlīdzības apmēra  

(nepārsniedzot vidējo 
darba samaksu profesijā) 

 
Uz 6 mēnešiem 
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Atbalsta saņemšanas soļi 



Pieteikšanās reģistrācijai  
un atbalsta saņemšanas process 
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Labklājības 
ministrija 
 
Jāreģistrējas LM pasākuma 
dalībnieku reģistrā 

Uzņēmums 
Komersants, biedrība, 
nodibinājums 

ALTUM 
 
Jāiesniedz biznesa plāns ALTUM 
(vērtē ALTUM) un sociālās 
ietekmes apraksts (vērtē LM), 
tiek slēgts līgums par finanšu 
atbalsta saņemšanu 



Reģistrācija LM pasākuma 
dalībnieku reģistrā  
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Statistikas dati uz 30.11.2017. 
Pasākuma dalībnieku reģistrācija 

 



Pasākuma dalībnieki  
dalījumā pa reģioniem 

Vidzeme 
25% 

Kurzeme 
14% 

Latgale 
11% 

Zemgale 
9% 

Rīga 
41% 
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Pasākuma dalībnieki dalījumā  
pa darbības jomām 

Darba 

integrācija 
25% 

Iekļaujošas 
pilsoniskās 
sabiedrības 

veidošana 
23% 

Veselības 
veicināšana, 

sports, kultūras 

daudzveidība 
16% 

Sociālie 
pakalpojumi 

14% 

Izglītība 
11% 

Mērķa grupu 
sociālās 

labklājības 
celšana 

11% 
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Pasākuma dalībnieki dalījumā pēc 
gada apgrozījuma 
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Pasākuma dalībnieku statūtos noteiktie 
sociālie mērķi – piemēri 

 

 nodrošināt psiholoģisku palīdzību krīzes situācijā nonākušām 
personām, tai skaitā vardarbībā cietušām personām, veicināt krīzes 
situācijā nonākušo personu sociālo rehabilitāciju un integrāciju 
sabiedrībā 

 ilgstošo bezdarbnieku un  personu ar invaliditāti nodarbināšana 

 sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšana un aprūpes mājās 
pakalpojumu nodrošināšana 

 veicināt bezpajumtnieku un citu sociālās atstumtības riska grupu 
cilvēku rehabilitāciju, sociālo integrāciju un dzīves kvalitātes 
pieaugumu, motivēt bezpajumtniekus tās palīdzības un pakalpojumu 
saņemšanai, kas palīdzētu sasniegt cilvēka cieņai atbilstošu dzīves 
veidu un apstākļus 

 atbalstīt bērnus ar emocionāliem, veselības, uzvedības un mācīšanās 
grūtībām, integrāciju sabiedrībā, vairojot viņu spējas un prasmes. 
Veicināt bērnus ar īpašām vajadzībām integrāciju veselu bērnu vidū 
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Biežāk sastopamie iemesli atteikumam 
dalībai pasākumā 

 

 statūtos nav noteikts sociālais mērķis  

 netiek nodarbināti darbinieki uz darba līguma pamata 

 komersantiem, kuri reģistrēti Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā ilgāk nekā 12 mēnešus, vismaz 50 % 
no iepriekšējā gada peļņas atlikuma nav izmantoti 
sociālā mērķa sasniegšanai 

 komersantiem, kuri reģistrēti Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā ilgāk nekā 12 mēnešus, vismaz 
vienam no izpildinstitūcijas locekļiem vai vadības 
pārstāvjiem nav  viena gada pieredzes ar sociālo 
ietekmi saistītu procesu vadīšanā 

 biedrībām un nodibinājumiem, kuri reģistrēti Latvijas 
Republikas  Uzņēmumu reģistrā ilgāk par 12 mēnešiem, 
iepriekšējā kalendāra gadā ieņēmumi no saimnieciskās 
darbības nav robežās no 10-50% 
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Plānotās aktivitātes  
(2018.gadā) 

  

 Sociālo uzņēmumu atbalsta sistēma:  

• Tiks turpināta projekta dalībnieku atlase un atbalsta sniegšana 

sociāliem uzņēmumiem un sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem “Altum”.  

• I ceturksnī tiks uzsākts ideju konkurss «Sociālās uzņēmējdarbības 

uzsākšanai». Konkursa rezultātā tiks noteikti 20 labākie ideju autori, kuri 

varēs saņemt individuālās konsultācijas biznesa plāna izstrādei. 

• Tiks uzsākta sociālo uzņēmumu reģistrācija Sociālo uzņēmumu reģistrā 

(2018.gada II ceturksnis)  

  

Sabiedrības izpratnes veidošanas un izglītošanas pasākumi: 

• Sociālās uzņēmējdarbības konferences organizēšana Latvijas valsts 

simtgades svinību ietvaros (2018.gada 26.septembrī). 

Informācijas un publicitātes pasākumi: 

• Sociālo uzņēmumu reģistra sadaļas izstrāde LM mājas lapā. 

• Skaidrojošās informācijas papildināšana LM mājas lapā atbilstoši 

aktuālajiem jautājumiem.  
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@Lab_min 

Latvijas Republikas Labklājības ministrija 

labklajibasministrija 

Attēli: pexels.com 

Paldies, ka klausījāties! 

 
 

 

 

www.lm.gov.lv 
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