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RĪKOJUMS 
Rīgā 

 

11.05.2021.  Nr.  44 

 

Par Sociālo uzņēmumu  

komisijas personālsastāvu 

 

Izdots saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likuma  

6.panta pirmo daļu 

 

1. Lai izvērtētu pretendenta atbilstību sociālā uzņēmuma statusam vai 

reģistrēta sociālā uzņēmuma darbību, izveidot Sociālo uzņēmumu komisiju šādā 

sastāvā: 

 

Komisijas priekšsēdētājs 

Imants Lipskis Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas 

departamenta direktors 

Komisijas locekļi: 

Agnese Frīdenberga Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas padomes 

locekle 

Diāna Lapkis Biedrības „New Door” valdes locekle  

Egils Rupeks Svētā Lūkas atbalsta biedrības valdes loceklis  

Aija Sannikova Latvijas Nedzirdīgo savienības Iepirkumu un projektu 

nodaļas vadītāja 

Jeļena Šaicāne Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas 

departamenta direktore (prombūtnes laikā aizvieto Ina 

Ločmele – Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas 

departamenta Radošo industriju nodaļas vecākā referente)  

Solvita Vaivode Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 

Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta 

Reģionālo atbalsta instrumentu nodaļas vecākā eksperte 

(prombūtnes laikā aizvieto Dace Ziediņa – Vides 

aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts 

ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta Reģionālo 
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atbalsta instrumentu nodaļas vadītāja)  

Ilze Vanka-Krilovska  Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas 

departamenta vecākā eksperte (prombūtnes laikā aizvieto 

Ilze Baltābola – Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības 

konkurētspējas departamenta direktora vietniece)  

Ingūna Vitenburga Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un 

sabiedrības interešu politiku departamenta Sabiedrības 

interešu politiku nodaļas vecākā referente (prombūtnes 

laikā aizvieto Sandra Mačivka – Finanšu ministrijas Tiešo 

nodokļu departamenta Uzņēmumu nodokļu un 

starptautisko nodokļu jautājumu nodaļas vecākā eksperte)  

Uldis Vītoliņš Reģionālo attīstības centru apvienības izpilddirektors 

Uzaicinātie speciālisti: 

Indira Balcere Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta 

Integrētās veselības aprūpes nodaļas vecākā eksperte 

Silvestrs Kūliņš Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departamenta 

vecākais eksperts 

 

2. Sociālo uzņēmumu komisijas sekretariāta darbību nodrošināt Labklājības 

ministrijas Darba tirgus politikas departamenta Eiropas Savienības struktūrfondu 

projekta Nr.9.1.1.3/15/I/001 „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” vadītāja 

norīkotam darbiniekam. 

 

3. Atzīt par spēku zaudējušu Labklājības ministrijas 2018.gada 25.aprīļa rīkojumu 

Nr.33 „Par Sociālo uzņēmumu komisijas personālsastāvu”. 

 

 

Ministre    (paraksts)*                    R. Petraviča 

 
* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 
 

R. Bukovskis, 67021698 
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