
Vadlīnijas iesnieguma aizpildīšanai – skatīt slīpajā drukā sarkanā krāsā

Aizpildāmās šūnas veidlapā iekrāsotas

Pielikums 
Labklājības ministrijas 

2021.gada 10. februāra rīkojumam Nr.6/SFP 

Apstiprināts ar 
Labklājības ministrijas 

2018.gada 3.aprīļa rīkojumu Nr.12/SFP

(atbilstoši NACE 2 

Kods

4 cipari

Norāda pilnu juridisko nosaukumu no Komercreģistra.

Norāda.

Komersanta nosaukums

Komersanta reģistrācijas numurs

Komersanta juridiskā adrese

Tālruņa numurs

Norāda uzņēmuma e-pasta adresi, kas tiks publicēta Sociālo 

uzņēmumu reģistrā.

Norāda adresi, kurā veic saimniecisko darbību. 

Tiks publicēta Sociālo uzņēmumu reģistrā.

Norāda.

Norāda atbildīgo darbinieku, kurš ir kompetents par 

iesnieguma saturu.

Kontaktpersona:

Norāda.

Papildu darbība

Norāda.

2. INFORMĀCIJA PAR IESNIEDZĒJA DARBĪBAS VEIDU UN JOMU

2.1. Pamatdarbība un papildus darbības veidi 

redakcijai, norādīt 4 ciparu kodu)

Norāda pilnu juridisko adresi atbilstoši Valsts adrešu 

reģistram.

Norāda tīmekļvietni, ja tāda ir.

Norāda uzņēmuma tālruņa numuru, kas tiks publicēts Sociālo 

uzņēmumu reģistrā.

Darbības vietas adrese

Elektroniskā pasta adrese

- Vārds, uzvārds

- Amats

- Tālruņa numurs

- Elektroniskā pasta adrese

Darbības apraksts

IESNIEGUMS SOCIĀLĀ UZŅĒMUMA STATUSA PIEŠĶIRŠANAI

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Pamatdarbība

Papildu darbība

Tīmekļvietne

Kodam atbilstošās darbības apraksts no klasifikatora.

Darbības veidus norāda atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistikas klasifikācijai 

NACE 2 (izmantot saiti).
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2.2.1.1.

Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

2.2.1.2.

Mērķa grupas (spiež uz trīsstūrīša šūnas labajā malā un izvēlas no saraksta)

(atzīmē ar x un aizpilda tikai darba integrācijas uzņēmumi, kuri plāno nodarbināt mērķa 

grupu dalībniekus – vismaz 50% no darbinieku skaita; mērķa grupu nodarbināto 50% 

īpatsvaru aprēķina kalendārā gada griezumā, sākot ar sesto mēnesi pēc sociālā uzņēmuma 

reģistrācijas; rādītāju aprēķina kā attiecību starp vidējo mērķa grupu darbinieku skaitu 

attiecīgajā periodā un gada pārskatā norādīto vidējo darbinieku skaitu)

2.2.1. Mērķa grupu nodarbinātība 

Mērķa grupu nodarbināšanas specifikas apraksts – pieredze mērķa grupas nodarbināšanā, 

nodarbināto amata pienākumi, darba slodzes, atalgojums

2.2. Sociālā mērķa sasniegšanas veids 

Nodarbināto personu mērķa grupas

Apraksta:

• kā pretendents uzrunās/sadarbosies ar konkrētās mērķa grupas personām, 

• kāda ir līdzšinējā pieredze darbā ar konkrētajām mērķa grupām, 

• kā notiks mērķa grupas integrācija darbā (vai un kāds ir atbalsta personāls, vai un kāda ir mērķa 

grupas darba integrācijas programma), 

• kādus darbus darīs/amatus ieņems mērķa grupu pārstāvji un kā/vai notiks mērķa grupas pārstāvja 

apmācības/darba pieredzes veidošana, 

• kādi darba apjomi (noslodze) paredzēti, nodarbinot personas no mērķa grupas, 

• kā tiks aprēķināta darba samaksa.

Ja šūnā nepietiek vietas, plašāku aprakstu var sniegt 1. pielikumā.

(atzīmē uzņēmuma darbībai atbilstošo apakšpunktu 2.2.1, 2.2.2 vai 2.2.3 (vēlams vienu, 

bet var arī divus) un aizpilda attiecīgajā apakšpunktā pieprasīto informāciju)

v.3 2.lapa no 10  18.02.2021



x

2.2.2.1.

Nr.

1.

2.

3.

4.

5.

2.2.2.2.

Apraksta  problēmas, kas ietekmē iepriekšējā apakšpunktā minētās sabiedrības grupas.

Ja šūnā nepietiek vietas, plašāku aprakstu var sniegt 1. pielikumā.

kuras ietekmē sabiedrībai būtiskas problēmas  (atzīmē ar x un aizpilda tikai tie 

uzņēmumi, kuri sniedz pakalpojumus vai ražo preces sabiedrības grupām, tostarp mērķa 

grupām; ne mazāk kā 30 % no visiem sniegtajiem pakalpojumiem vai saražotajām precēm 

jābūt sniegtiem sabiedrības grupām)

Sociālas, sabiedrībai būtiskas problēmas, kas ietekmē augstākminētās sabiedrības 

grupas

Sabiedrības grupas, kam sniedz labumu 

(izvēlas no saraksta mērķa grupas, spiežot uz trīsstūrīša šūnas labajā malā, vai norāda citas 

sabiedrības grupas, kam sniedz sociālo labumu, ierakstot tās šūnā)

Sabiedrības grupas, kuras ietekmē sabiedrībai būtiskas problēmas

2.2.2. Sociālā labuma sniegšana (pakalpojumi, preces) sabiedrības grupām,
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2.2.3.1.

Nr.
Skaitliskā 

vērtība

1.

2.

3.

2.2.3.2.

2.2.3. Citas sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes, kas rada ilgstošu pozitīvu

sociālo ietekmi (atzīmē ar x un aizpilda tikai tie uzņēmumi, kuri sniedz sociālo labumu 

sabiedrībai kopumā)

Mērvienība

Sociāla, sabiedrībai nozīmīga problēma

Kvantitatīvie rādītāji

(norāda vismaz vienu izmērāmu rādītāju, ar kuru mērīs darbības rezultātus, un šī 

rādītāja sasniedzamo vērtību kārtējā gadā; gada darbības pārskatā, ko iesniegs 

nākamajā gadā, būs jānorāda rādītāja faktiskā vērtība un jāsniedz skaidrojums, kā 

uzņēmuma aktivitātes ir ietekmējušas šo vērtību; sankcijas par plānotās vērtības 

nesasniegšanu nav paredzētas – būs jāsniedz skaidrojums)

3.1. Statūtos noteiktais sociālais mērķis

3. SOCIĀLAIS MĒRĶIS

Apraksta sabiedrībai nozīmīgu problēmu, kuru uzņēmums risina (plāno risināt).

Ja šūnā nepietiek vietas, plašāku aprakstu var sniegt 1. pielikumā.

Rādītāja apraksts

Norāda statūtos noteikto sociālo mērķi vai mērķus, precīzi citējot attiecīgo statūtu punktu. 

Sociālais mērķis – sabiedriskā labuma mērķis, kura sasniegšanai tiek sniegts labums sabiedrībai vai 

veiktas sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes, kas rada ilgstošu pozitīvu ietekmi.  Mērķis var būt vērsts vai nu 

uz konkrētu mērķgrupu (ja nodarbina, atzīmē 2.2.1.; ja sniedz pakalpojumus, atzīmē 2.2.2.) vai arī uz 

sabiedrību kopumā valsts vai vietējā mērogā (atzīmē 2.2.3.). 

Mērķim jābūt skaidri formulētam.
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1. 

2.

3.

4.

5.

4. STATŪTOS NOTEIKTĀ SOCIĀLĀ MĒRĶA SASNIEGŠANAI IZVIRZĪTIE 

UZDEVUMI KĀRTĒJAM KALENDĀRA GADAM (vismaz 2 uzdevumi)

Uzdevumiem jābūt  skaidri formulētiem, kvantitatīvi novērtējamiem, lai gada beigās 

būtu iespējams nepārprotami konstatēt, vai uzdevums ir izpildīts. 

Uzņēmuma darbības aprakstu pievienojiet 1.pielikumā

3.2. Sociālā uzņēmuma darbības apraksts

Par uzdevumu izpildi būs jāatskaitās, iesniedzot sociālā uzņēmuma darbības pārskatu 

par kārtējo gadu līdz nākamā gada 1.maijam.

1.pielikuma veidlapa pieejama atsevišķā failā.

Apraksta mērķis ir pamatot, ka uzņēmums risinās aktuālu sociālu problēmu un radīs 

paliekošu sociālo ietekmi.

Brīvā formā apraksta sava sociālā uzņēmuma darbību:

- Kā nonācāt līdz lēmumam par sociālo uzņēmējdarbību?

- Pastāstiet par savu pašreizējo sociālo uzņēmējdarbību (ja tāda ir).

- Kā plānojat sasniegt iecerētos sociālos mērķus?

- Aprakstiet iecerēto uzņēmuma darbību!

- Kādu sociālo ietekmi radīs jūsu darbība?

Pēc vajadzības sniedz citu informāciju, kas pamato un apraksta sociālā uzņēmuma darbību.

Norāda kārtējam gadam izvirzītos uzdevumus. Uzdevumos jānorāda konkrēti darbi, kas 

nepieciešami uzņēmuma sociālā mērķa sasniegšanai (darbi, bez kuriem nebūtu 

iespējams mērķi sasniegt).
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Nr. Skaits

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

0

6. NEPIECIEŠAMAIS de minimis ATBALSTA LIMITS 

UZŅĒMUMU IENĀKUMA NODOKĻA (UIN) ATVIEGLOJUMIEM

Informāciju par nodarbinātajiem: 

- mērķa grupu 1.–11. pārstāvjiem (ja tādi ir)  pievienojiet 2.pielikumā

- mērķa grupu 12.–13. pārstāvjiem (ja tādi ir)  pievienojiet 3.pielikumā

Sociālā uzņēmuma likums paredz, ka ar UIN apliekamajā bāzē neietver šādus izdevumus:

1) mērķa grupā ietilpstošo sociālā uzņēmuma darbinieku rekreācijas un sociālās iekļaušanas 

pasākumu nodrošināšanai;

2) mērķa grupā ietilpstošo personu integrācijai darba tirgū un dzīves kvalitātes uzlabošanai;

3) tādu aktīvu iegādei, kuri kalpo sociālā uzņēmuma statūtos noteikto mērķu sasniegšanai;

4) mērķa grupā ietilpstošo personu sociālās integrācijas pasākumu nodrošināšanai;

5) ziedojumus sabiedriskā labuma organizācijai tādiem mērķiem, kuri atbilst sociālā uzņēmuma 

statūtos noteiktajiem mērķiem, ja ziedojuma saņēmējs līdz pārskata gada beigām ziedotājam ir 

sniedzis informāciju par ziedojuma izlietojumu.

Kopā nodarbinātie no sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām

Katru no darbiniekiem  pieskaita tikai vienai no mērķa grupām – tai, kura ir atbilstošāka 

uzņēmuma sociālajam mērķim.

Mērķa grupa                                 

Personas, kuru dzīvesvieta ir deklarēta naktspatversmē

Cilvēktirdzniecības upuri

Personas, kurām Latvijas Republikā piešķirts bēgļa, alternatīvais vai 

bezvalstnieka statuss

Bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni vecumā no 15 gadiem, kā arī 

šai grupai atbilstošas pilngadīgas personas līdz 24 gadu vecuma 

sasniegšanai

Etniskā minoritāte romi

Ieslodzītie vai personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas

Personas ar alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai 

datorspēļu atkarības problēmām

Pievieno, ja sociālās uzņēmējdarbības mērķis ir  mērķis ir 2.2.1. Mērķa grupu 

nodarbinātība.

2.pielikuma veidlapa pieejama atsevišķā failā. 

Personas, kurām noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam

Personas ar garīga rakstura traucējumiem

5. INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMĀ NODARBINĀTAJIEM NO SOCIĀLĀS 

ATSTUMTĪBAS RISKAM PAKĻAUTO IEDZĪVOTĀJU GRUPĀM 

(aizpilda, ja sociālais mērķis ir 2.2.1. Mērķa grupu nodarbinātība )

Vecāki vai aizbildnis, kas aprūpē bērnu ar invaliditāti

Personas, kas aprūpē bērnu pēc pilngadības sasniegšanas, mazbērnu, brāli, 

pusbrāli, māsu, pusmāsu, vecāku, vecvecāku vai laulāto, ja aprūpējamais ir 

persona, kurai noteikta I invaliditātes grupa, vai persona ar garīga rakstura 

traucējumiem, kurai noteikta II invaliditātes grupa

Bezdarbnieki, kuriem ir apgādājamie,  bezdarbnieki, kas vecāki par 54 

gadiem, un ilgstošie bezdarbnieki

Personas ar invaliditāti
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  * - Ja nav nepieciešams de minimis atbalsts UIN bāzes samazinājumam, 

tad norāda “0”.

Plānotā atbalsta summa, EUR (kopā kārtējā un nākamajā gadā)*

Uzņēmuma plānotā darbības nozare (lauksaimniecība, zvejniecība un 

akvakultūra vai cita nozare – izvēlēties no saraksta)

Lai apstiprinātu de minimis  atbalsta summu (limitu), 

lūdzu, sniedziet šādu informāciju:

ES 

regulējums

De minimis atbalsta uzskaites sistēmai (turpmāk - de minimis sistēma) piekļūst, izmantojot Valsts 

ieņēmuma dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk - EDS). 

Pirms de minimis  valsts atbalsta saņemšanas Labklājības ministrijai ir jāapstiprina šī atbalsta summa 

(limits), kā arī jānorāda juridiskais pamats (Eiropas regula).

UIN bāzes samazinājums ir de minimis  valsts atbalsts, kuru sniedz Labklājības ministrija.

VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmas Veidlapas identifikācijas 

numurs**

Veicamās darbības

1. solis - autentificēšanās un autorizēšanās EDS; 

2.solis - pārslēgšanās no EDS uz de minimis sistēmu. Lai pārslēgtos, lietotājam jāizmanto izvēlne 

"De minimis" spiedpoga, kas atrodas navigācijas joslā EDS sākumlapā. De minimis sistēmā 

iespējams apskatīt datus par piešķirto de minimis atbalstu un atlikumu līdz limitam. De minimis 

sistēmas palīdzības sadaļā iespējams iepazīties ar sistēmas rokasgrāmatu un apskatīt video.

** - Lai aizpildītu šo informāciju, Jums ir jāreģistrējas VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā 

(EDS) un jāievada informācija par Jūsu uzņēmuma iespējamo saistību ar citiem uzņēmumiem 

(pieder vairāk, nekā 50% daļu) un pēdējos trīs gados saņemto de minimis atbalstu. urpmāk sniegti 

sīkāki paskaidrojumi:

Veidlapā norāda informāciju par:

- uzņēmuma atbilstību viena vienota uzņēmuma definīcijai:

"Viens vienots uzņēmums”  ietver visus uzņēmumus, kuru starpā pastāv vismaz vienas no šādām attiecībām:

a) vienam uzņēmumam ir akcionāru vai dalībnieku balsstiesību vairākums citā uzņēmumā;

b) vienam uzņēmumam ir tiesības iecelt vai atlaist cita uzņēmuma pārvaldes, vadības vai uzraudzības 

struktūras locekļu vairākumu;

c) vienam uzņēmumam ir tiesības īstenot dominējošu ietekmi pār citu uzņēmumu saskaņā ar līgumu, kas 

noslēgts ar šo uzņēmumu, vai saskaņā ar tā dibināšanas līguma klauzulu vai statūtiem;

d)viens uzņēmums, kas ir cita uzņēmuma akcionārs vai dalībnieks, vienpersoniski kontrolē akcionāru vai 

dalībnieku vairākuma balsstiesības minētajā uzņēmumā saskaņā ar vienošanos, kas panākta ar pārējiem 

minētā uzņēmuma akcionāriem vai dalībniekiem.

Uzņēmumi, kuriem  no  a) līdz d) apakšpunktā minētajām attiecībām pastāv ar viena vai vairāku citu 

uzņēmumu starpniecību, arī ir uzskatāmi par vienu vienotu uzņēmumu.

3. solis - Veidlapas izveide par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta piešķiršanai  un uzskaitei 

(ja de minimis atbalsta limits nav sasniegts). Pēc veidlapas aizpildīšanas un apstiprināšanas sistēma 

piešķir tai identifikācijas numuru. 
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1.pielikums - Uzņēmuma darbības apraksts;

2.pielikums - Informācija par nodarbinātajiem mērķa grupu 1.–11. pārstāvjiem;

3.pielikums - Informācija par nodarbinātajiem mērķa grupu 12.–13. pārstāvjiem

un viņu aprūpē esošajām personām;

Apliecinājums, ka konsultatīvajā institūcijā ir iesaistīts mērķa grupas pārstāvis

iesnieguma 5.punktā norādītās 2.,7. vai 9. mērķa grupas pārstāvjus; 

(par personām ar garīga rakstura traucējumiem un personām ar alkohola, narkotisko, 

psihotropo, toksisko vielu, azartspēļu vai datorspēļu atkarības problēmām iesniedz 

medicīniskos dokumentus; par cilvēktirdzniecības upuriem iesniedz dokumentus, kas 

apstiprina, ka persona ir saņēmusi valsts finansētus sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus vai atzīta par cietušo kriminālprocesā)

institūcijā (padomē) ir iesaistīts mērķa grupas pārstāvis; 

vai

Dokumenti, kas apliecina  nodarbinātā atbilstību mērķa grupai, ja  nodarbina

Dokumenti, kas apliecina, ka iesniedzēja izpildinstitūcijā (valdē) vai pārraudzības

7. PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS (atzīmēt ar x)

De minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir lēmuma par de minimis atbalsta piešķiršanu datums.

- saņemto de minimis atbalstu – atbalsta pretendents norāda informāciju par tam piešķirto de 

minimis atbalstu viena vienota uzņēmuma vai ekonomikās vienības līmenī, kas sniegts laika posmā 

no 2017. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 30. jūnijam un nav reģistrēts sistēmā).

Ievēro!   MK Nr. 715 48.punkts nosaka, ka atbalsta pretendents, piesakoties de minimis atbalstam līdz 

2021. gada 31. decembrim, sistēmā pārbauda, vai tajā ir iekļauti dati par tam līdz 2019. gada 1. jūlijam 

piešķirto de minimis atbalstu. Ja šie dati sistēmā nav iekļauti vai tie neatbilst atbalsta pretendentam 

izsniegtajās uzskaites veidlapās par de minimis atbalsta piešķiršanu ietvertajiem datiem, atbalsta 

pretendents, sagatavojot  veidlapu sistēmā, tai pievieno (augšupielādē) atbalsta sniedzēju izsniegtās uzskaites 

veidlapas par de minimis atbalsta piešķiršanu.

- atbalsta kumulāciju  – informācija par plānoto vai saņemto citu valsts atbalstu tam pašam 

projektam tām pašām attiecināmajām izmaksām. 

Pozitīva lēmuma gadījumā Labklājības ministrija (atbalsta sniedzējs)  informāciju par

pieņemto lēmumu piešķirt sociālajam uzņēmumam jaunu de minimis atbalstu ievadīs sistēmā 1 

darba dienas laikā.

Apliecinājums, ka peļņa tiks sadalīta tikai saimnieciskās darbības nodrošināšanai un 

sociālā mērķa sasniegšanai; 

(apliecinājums jāparaksta komersanta daļu īpašniekiem; 

jāņem vērā, ka pirms sociālā uzņēmuma statusa iegūšanas aprēķinātajām dividendēm 

jābūt izmaksātām sabiedrības dalībniekam, vai arī jāvienojas, ka dalībnieka saņemtās 

(aprēķinātās) dividendes tiek aizdotas uzņēmumam (aprēķinātās dividendes maina savu 

dabu uz aizdevumu))

Dalībnieku sapulces lēmums par sociālā uzņēmuma statusa iegūšanu;
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tas nodarbina vismaz vienu algotu darbinieku;

Apliecinu, ka visa norādītā informācija ir patiesa.

tas nedarbojas tādās jomās kā sprāgstvielu, ieroču un munīcijas ražošana un 

tas neizsniedz aizdevumus, izņemot aizdevumus mērķa grupām, ja tas paredzēts sociālā 

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; 

8. IESNIEDZĒJS AR SAVU PARAKSTU APLIECINA, KA:

uzņēmuma statūtos.

(Jābūt izpildītai vismaz vienai no divām augstākminētajām prasībām. Konsultatīvajā 

institūcijā var būt uzņēmuma darbinieki vai ārējie eksperti, bet nevar būt daļu īpašnieki, 

valdes vai padomes locekļi.)

Citi dokumenti (norādīt, piemēram, papildu dokumenti, kas pamato uzņēmuma sociālo uzņēmējdarbību )

maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process vai 

ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;

vērstspapīriem vai nekustamo īpašumu, izņemot telpu iznomāšanu vai izīrēšanu; 

pēc sociālā uzņēmuma statusa iegūšanas tas neveiks sistemātiskus darījumus ar 

tam nav apturēta saimnieciskā darbība vai darbība, tas nav likvidēts, tam nav pasludināts

vai mērķa grupu pārstāvošas biedrības vai nodibinājuma pārstāvis, vai konkrētas jomas 

eksperts (norāda attiecīgās personas vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, dzīves gājuma  

aprakstu (CV)).

(Atzīmē ar x visus apgalvojumus, kas atbilst patiesībai, un paraksta dokumentu)
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Datums:

*   Dokumenta rekvizītus „Paraksts” un „Datums” neaizpilda, ja iesniegums ir sagatavots 

elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu 

noformēšanu noteiktajām prasībām.

(dd.mm.gggg.)

  (paraksts*)

Vārds, uzvārdsAmats

Aizpilda laukus "Amats", "Vārds, uzvārds".
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