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Sociālie uzņēmēji Latvijā -Praktiski piemēri

Sociālā uzņēmējdarbība –būtība, definīcija

Sociālais uzņēmums Latvijā –juridiskais ietvars Latvijā, 
aktualitātes jomā

Šodienas plāns:



2019. gadā

Kopš 2017. gada







Uzņēmēj- 
darbības

(nepārtraukta 
ekonomiskā 

aktivitāte)

Sociālās uzņēmējdarbības
trīs dimensijas

Pārvaldības

(primārs un 
precīzi 

formulēts 
sociāls mērķis)

(peļņas 
ierobežojums, 
autonomija, 
iekļaujoša 
pārvaldība)

Sociālā

SU



Sociālā uzņēmējdarbība -joma, darbošanās veids 
pēc būtības

 
Sociālais uzņēmums –juridiska vienība (SIA) ar 
sociālā uzņēmuma statusu, ko piešķir Labklājības 
Ministrijas Sociālo uzņēmumu komisija 
(kopš 2018. gada regulē Sociālā uzņēmuma likums) 

Sociālais uzņēmējs –persona, kas to dara, jomas 
līderis
Sociālā inovācija –inovatīvs risinājums ar sociālo 
pievienoto vērtību 
Sociālā ietekme –organizācijas radītās pārmaiņas, 
uzlabojumi, kas cieši saistīti ar izvirzīto mērķi

Jēdzienu atšķetināšana



indivīda un sociālo mērķu prioritāte pār 
kapitālu; 
brīvprātīga un atvērta dalība; 
demokrātiskā kontrole no dalībnieku 
puses (neattiecas uz fondiem, jo tiem 
nav dalībnieku); 
dalībnieku/izmantotāju interešu un/vai 
vispārējo interešu apvienojums; 
solidaritātes un atbildības principu 
ievērošana un piemērošana; 
autonoma vadība un neatkarība no 
publiskajām iestādēm;
ieņēmumu lielākā daļa tiek izmantota 
ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanai 
un dalībniekiem paredzēto pakalpojumu 
un vispārējas nozīmes pakalpojumu 
nodrošināšanai.

Sociālā ekonomika 

• 

•
•

• 

• 

• 

•

Vadošie un galvenie principi ir šādi:•



Sociālā uzņēmējdarbība -joma, darbošanās veids 
pēc būtības

 
Sociālais uzņēmums –juridiska vienība (SIA) ar 
sociālā uzņēmuma statusu, ko piešķir Labklājības 
Ministrijas Sociālo uzņēmumu komisija 
(kopš 2018. gada regulē Sociālā uzņēmuma likums) 

Sociālais uzņēmējs –persona, kas to dara, jomas 
līderis
Sociālā inovācija –inovatīvs risinājums ar sociālo 
pievienoto vērtību 
Sociālā ietekme –organizācijas radītās pārmaiņas, 
uzlabojumi, kas cieši saistīti ar izvirzīto mērķi

Jēdzienu atšķetināšana



-Stājies spēkā 2018. gada 
1.aprīlīej.uz/SU-likums

LIKUMISKAISIETVARS LATVIJĀ



Sociālais uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kurai šajā likumā noteiktajā kārtībā piešķirts sociālā 
uzņēmuma statuss un kura veic labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību (piemēram, sociālo pakalpojum
sniegšana, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošana, izglītības veicināšana, atbalsts zinātnei, vides aizsardzība un
saglabāšana, dzīvnieku aizsardzība vai kultūras daudzveidības nodrošināšana).

SOCIĀLĀ 
LABUMA 

SNIEGŠANA 
NOTEIKTĀM 
SABIEDRĪBAS 

GRUPĀM

CITAS 
SABIEDRĪBAI
NOZĪMĪGAS 
AKTIVITĀTES

* Sociālāuzņēmumalikumaieskatā
KĀDI VAR BŪT SOCIĀLIE MĒŖKI?

MĒRĶA GRUPU 
NODARBINĀTĪBA



STATŪTOS
DEFINĒTS 
SOCIĀLAIS 
MĒRĶIS 

IEGŪTO 
PEĻŅU 

NESADALA, 

KĀDI KRITĒRIJI JĀIEVĒRO?
* Sociālāuzņēmumalikumaieskatā

IESAISTĪTS MĒRĶA
GRUPAS 

PĀRSTĀVIS VAI
konsultatīvajā

padomēJOMAS 
EKSPERTS

bet 
ieguldastatūtos 
noteiktomērķu
sasniegšanai

NODARBINA 
VISMAZ VIENU

ALGOTU 
DARBINIEKU

DALĪBNIEKU 
SAPULCE 

PIEŅĒMUSI 
LĒMUMU PAR 

STATUSA 
IEGŪŠANU

Izpildinstitūcijāvai 
pārraudzības 

institūcijā

(kāvienīgaisun galvenais 
uzņēmumadarbībasveids)



PUBLISKA 
PERSONA VAR

NODOT 
KUSTAMO 

MANTU BEZ 
ATLĪDZĪBAS 
LIETOŠANĀ

SUBSĪDIJA 
NOTEIKTĀM 

MĒRĶA 
GRUPĀM 

(ja bijis 
bezdarbnieks, 
mērķagrupas)

SAMAZINĀJUMS

(Darba devēja
daļas)

PAŠVALDĪBA IR
TIESĪGA 

PIEŠĶIRT NĪN 

VAR NODARBINĀT
BRĪVPRĀTĪGOS

Pirmā 
mēnešaalgas
kompensācija

* Sociālāuzņēmumalikumaieskatā
KĀDI IR IEGUVUMI?

UIN BĀZES 

ATVIEGLOJUMUS
VSAOI









PAŠVALDĪBA KĀ
SOCIĀLĀ 

UZŅĒMUMA 
PARTNERI, 

ATBALSTĪTĀJI UN 
KLIENTI

PAŠVALDĪBA IR 
TIESĪGA PIEŠĶIRT

SOCIĀLAJAM 
UZŅĒMUMAM 
NEKUSTAMĀ 

ĪPAŠUMA 
NODOKĻA 

ATVIEGLOJUMUS

PUBLISKAS 
PERSONAS 
KUSTAMO 

MANTU VAR 
NODOT BEZ 
ATLĪDZĪBAS 

SOCIĀLĀ 
UZŅĒMUMA 

ĪPAŠUMĀ

PUBLISKA 
PERSONA IR 

TIESĪGA NODOT
TAI PIEDEROŠO

MANTU 
SOCIĀLAJAM 
UZŅĒMUMAM 

BEZATLĪDZĪBAS
LIETOŠANĀ

PAŠVALDĪBA UN SOCIĀLIE UZŅĒMUMI



Ilgtspējīgas attīstības stratēģija
Attīstības programma 

Atbildīgās personas noteikšana 
Sociālo uzņēmumu katalogs 
Tīklošanās un tikšanās ar pašvaldību
Sociālo uzņēmēju "kartēšana"

Aktīva komunikācija par sociālajiem 
uzņēmumiem 
Iekļaušana informatīvajos materiālos 
Iekļaušana/iesaistīšana pašvaldības 
rīkotajos pasākumos

Grantu programmas sociālo 
uzņēmumu atbalstam
Īpaši kritēriji/ papildu punkti 
sociālajiem uzņēmumiem esošajās 
mērķfinansējuma programmās

Nekustamā īpašuma nodokļa atlaide 
Mantas nodošana īpašumā/lietošanā 
bez atlīdzības

Sociālo uzņēmumu pārstāvju iekļaušana 
konsultatīvajās padomēs
Darba grupas izveide sociālās 
uzņēmējdarbības attīstībai

Pašvaldības infrastruktūras 
pieejamības nodrošināšana 
Izglītošanas pasākumi 
Konsultācijas

Pašvaldības pārvaldes uzdevumu 
deleģēšana 

Preču/pakalpojumu iegāde
Sociāli atbildīgi publiskie iepirkumi
Priviliģētie līgumi

Informatīvais atbalsts

Pašvaldība kā kontaktpunkts

Politikas plānošanas dokumenti

Nodokļu atlaides un mantas 
nodošana lietošanā vai īpašumā

Darba grupas un konsultatīvās
padomes

Grantu konkursi un citas finanšu
atbalsta programmas

Pašvaldība kā klients

Pārvaldes uzdevumu nodošana

Infrastruktūra un pasākumi 
sociālo uzņēmumu izveidei un 

darbības atbalstam

• 
•

• 
• 
• 
•

•

• 
•

• 
•

• 

•

•

• 

•
•

• 
• 
•

• 

•





https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqf-qrpj8iHNJBWQuAz8BicEqWwyGRKliz













NODERĪGI RESURSI / MATERIĀLI

Izglītojošivebināri 
Video lekcijas 
Rokasgrāmatas

sua.lv/resursi
sua.lv/resursi/pasvaldibam

• 
• 
•

http://sua.lv/resursi
http://sua.lv/resursi/pasvaldibam
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