
Izraksts no 2018. gada 20. februāra (prot. Nr. 11 13. §) Ministru kabineta 

noteikumiem Nr. 101, Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju 

III Biedrību un nodibinājumu pārstāvju izvirzīšana darbam komisijā 

8. Labklājības ministrija ne vēlāk kā četrus mēnešus pirms komisijas pilnvaru termiņa 

beigām oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un Labklājības ministrijas 

tīmekļvietnē izsludina konkursu uz komisijas locekļa amatu (turpmāk – konkurss). 

Konkurss uzskatāms par izsludinātu dienā, kad sludinājums publicēts oficiālajā 

izdevumā "Latvijas Vēstnesis".(Grozīts ar MK 17.12.2020. noteikumiem Nr. 762) 

9. Sludinājumā norādītais pieteikšanās termiņš nedrīkst būt īsāks par vienu mēnesi no 

konkursa izsludināšanas dienas. 

10. Pieteikt kandidātu komisijas locekļa amatam ir tiesības biedrību un nodibinājumu 

reģistrā reģistrētai biedrībai vai nodibinājumam, ja tas vienlaikus atbilst šādiem 

kritērijiem: 

10.1. biedrību un nodibinājumu reģistrā ir reģistrēts vismaz divus gadus pirms 

konkursa izsludināšanas; 

10.2. ir iesniegti visi gada pārskati; 

10.3. konkursa izsludināšanas dienā nav nodokļu parādu; 

10.4. ir kompetence sociālās uzņēmējdarbības jomā. 

11. Biedrība vai nodibinājums konkursam var izvirzīt fizisku personu (turpmāk – 

kandidāts), kura atbilst šādiem kritērijiem: 

11.1. ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu; 

11.2. pēdējo piecu gadu laikā vismaz divus gadus ir darbojusies biedrībā vai 

nodibinājumā; 

11.3. ir kompetenta sociālās uzņēmējdarbības jautājumos. 

12. Biedrība vai nodibinājums iekļaušanai komisijā drīkst pieteikt vienu kandidātu. 

13. Piesakot kandidātu, biedrība vai nodibinājums iesniedz šādus dokumentus: 

13.1. iesniegumu, kurā norādīts biedrības vai nodibinājuma nosaukums, reģistrācijas 

numurs un juridiskā adrese, kā arī kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās 

dzīvesvietas adrese un kontakttālrunis; 

13.2. biedrības vai nodibinājuma pārvaldes institūcijas lēmuma kopiju vai protokola 

izrakstu par kandidāta izvirzīšanu; 

13.3. aprakstu par biedrības vai nodibinājuma darbību pēdējo divu gadu laikā (līdz 

3000 zīmēm), īpaši norādot pieredzi saistībā ar sociālās uzņēmējdarbības jautājumiem 

un veidu, kādā biedrības vai nodibinājuma administratīvā spēja un līdzšinējā pieredze 

varēs nodrošināt sekmīgu pieteiktā kandidāta darbību komisijā; 

13.4. rakstisku apliecinājumu, ka kandidāts piekrīt būt par komisijas locekli, un viņa 

dzīvesgaitas aprakstu (curriculum vitae); 



13.5. kandidāta motivācijas vēstuli (līdz 3000 zīmēm), kurā viņš apraksta pieredzi 

nevalstiskajā sektorā un izpratni par sociālo uzņēmējdarbību, kā arī pamato vēlēšanos 

darboties komisijā. 


