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KAS IR SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA?

Ražot preces un sniegt pakalpojumus ar 
mērķi risināt sociālu problēmu nevis gūt 

finansiālu labumu uzņēmuma 
īpašniekiem.
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Kāpēc vajag sociālos uzņēmumus?

• Risina problēmas, ko neviens cits nerisina

• Problēmas risināšanā iesaista sabiedrību – gan 
“klientus”, gan “blakus esošos”

• Problēmām var piedāvāt ilgtspējīgu rezultātu

• Risina problēmas ātrāk, lētāk, efektīvāk

• Nodrošina sistēmisku un inovatīvu pieeju



Jēdzienu atšķetināšana
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



CITAS 
SABIEDRĪBAI 
NOZĪMĪGAS 
AKTIVITĀTES

SOCIĀLĀ 
LABUMA 

SNIEGŠANA 
NOTEIKTĀM 
SABIEDRĪBAS 

GRUPĀM

MĒRĶA GRUPU 
NODARBINĀTĪBA

KĀDI VAR BŪT SOCIĀLIE MĒŖKI?
* Sociālā uzņēmuma likuma ieskatā

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 pakalpojumu 
sniegšana, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošana, izglītības veicināšana, atbalsts zinātnei, vides aizsardzība un 
saglabāšana, dzīvnieku aizsardzība vai kultūras daudzveidības nodrošināšana).
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DEFINĒTS 
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KĀDI KRITĒRIJI JĀIEVĒRO?
* Sociālā uzņēmuma likuma ieskatā



PUBLISKA 
PERSONA VAR 

NODOT 
KUSTAMO 

MANTU BEZ 
ATLĪDZĪBAS 
LIETOŠANĀ

PAŠVALDĪBA IR 
TIESĪGA 

PIEŠĶIRT NĪN 
ATVIEGLOJUMUS

VAR NODARBINĀT 
BRĪVPRĀTĪGOS
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KĀDI IR IEGUVUMI?
* Sociālā uzņēmuma likuma ieskatā
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Vidzemes sociālie uzņēmumi
SIA "Cēsu Jaunā pamatskola" Vispārējā vidējā izglītība Cēsu 

novads
SIA "Sociālo pakalpojumu

portāls" Interneta portālu darbība
Cēsu
novads

SIA "MANS PELDKOSTĪMS" Cita veida apģērbu un apģērbu 
piederumu ražošana

Valmiera

SIA Vigo Health Datorprogrammēšana Cēsu
novads

SIA "Izglītības un attīstības
centrs Universum" Pirmskolas izglītība

Valmiera

SIA "Grams Nākotnes" Citur neklasificēti sociālās aprūpes 
pakalpojumi

Amatas 
novads

SIA "Lokāls" Jauktā lauksaimniecība Gulbenes 
novads

SIA "Ruckas mākslas un 
izglītības centrs"

Citur neklasificēta izglītība Cēsu 
novads

SIA "Sociālais uzņēmums 
"Malvīna""

Citur neklasificēta ražošana

Valmiera

SIA "Kultūras tūrisms" Konsultēšana komercdarbībā un 
vadībzinībās

Mazsalacas
novads



Veicināt izglītības un pilsoniskās sabiedrības attīstību; atbalstīt un organizēt alternatīvu izglītības metožu, aktivitāšu, pakalpojumu izveidi, nodrošinot to ilgtspējīgu uzturēšanu, iesaistot šajos procesos vietējo
sabiedrību; veicināt vietējās sabiedrības izglītošanas iespējas, it īpaši to personu, kuras veic darbu ar bērniem un jaunatni; veikt citas sabiedrībai nozīmīgas aktivitātes, kuras rada ilgstošu pozitīvu sociālo ietekmi.

Saimnieciskās darbības veikšana labvēlīgas sociālās vides stiprināšanā dodot iespēju dažādu sociālo grupu pārstāvjiem uzlabot dzīves kvalitāti ar interneta platformas starpniecību, iegūstot saimniecība 
nepieciešamās sadzīves lietas; vides aizsardzības un apļveida ekonomikas iedzīvināšana atkritumu samazināšanas jomā, nodrošinot interneta platformu, kur atdot saimniecībā nevajadzīgas, bet funkcionālas lietas; sabiedrības 
izglītošana ar informatīvām publikācijām un video materiāliem par atbildību preču pirkšanā un pārdošanā un atkritumu samazināšanā, atdodot tās otrreizējai izmantošanai; uzņēmuma izpildinstitūcijā tiek nodarbināts 
Ministru kabineta noteikumos Nr.467 noteiktās mērķa grupas par nodarbinātību pārstāvis

Sabiedrība tiek dibināta, lai veiktu sociālo uzņēmējdarbību ar mērķi mazināt plastmasas un apģērbu atkritumu pieaugumu Latvijā un pasaulē, veicinot to atkārtotu pārstrādi par apģērbu ražošanā derīgiem 
izejmateriāliem, ko Sabiedrība izmantos individualizētu peldkostīmu šūšanai.

Vigobot uzņēmuma mērķis ir ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību veicināt insulta pārcietušo cilvēku atlabšanu un reintegrāciju sabiedriskajā dzīvē.

Sabiedrības darbības mērķi - veicināt izglītības un pilsoniskas sabiedrības attīstību; atbalstīt un organizēt alternatīvu un vērtīborientētu izglītības metožu, aktivitāšu, pakalpojumu izveidi, nodrošināt to ilgtspējīgu 
uzturēšanu, iesaistot šajos procesos vietējo sabiedrību; veicināt zinātnes, izglītības, kultūras un personas (indivīda) garīgo un fizisko vērtību attīstību, pamatojoties uz kristīgās ētikas un morāles principiem, tuvinot Latviju 
Eiropas kultūrtelpai; dibināt izglītības iestādes pirmskolas izglītības, pamatizglītības, vispārējās izglītības, profesionālās ievirzes, interešu kā un arī augstākās izglītības ieguvei; dibināt citus likumā atļautos tiesību subjektus 
bērnu un pieaugušo garīgo, morālo un fizisko vērtību attīstībai; veicināt vietējās sabiedrības izglītošanās iespējas, it īpaši to personu, kuras veic darbu ar bērniem un jaunatni; veikt citas pilsoniskai sabiedrībai nozīmīgas 
aktivitātes, kuras rada ilgstošu, pozitīvu sociālo ietekmi.

Sniegt izglītības pakalpojumus sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām, bērniem un jauniešiem. Sniegt pakalpojumus un nodrošināt servisu personām ar invaliditāti, pensionāriem, personām, kurām 
noteikta atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem vecumā no 15 gadiem, kā arī citām sociāli atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām ar mērķi uzlabot 
dzīves kvalitāti.

Izveidot un uzturēt atbalsta platformu sabiedrības iniciatīvām un aktīvai pilsoniskai līdzdalībai kultūrvides un sociālās telpas veidošanai. Piedāvājot neformālas izglītības iespējas un kultūras pasākumu
programmu, veicināt ilgtspējīgu indivīda personības izaugsmi.

1) Ar mākslas un radošas izglītības projektu palīdzību sniegt ieguldījumu sabiedrības izglītošanā un iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošanā;
2) Veicināt kultūras daudzveidību, organizējot ar sociāli aktuālām tēmām saistītus mākslas un kultūras pasākumus.

1) Integrācija darba tirgū;
2) Darba iespēju radīšana un dzīves kvalitātes uzlabošana cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī sociālās atstumtības riska grupām, izveidojot piemērotas darba vietas;
3) Labvēlīgu sociālo ietekmi radošās saimnieciskās darbības veikšana;
4) Atbalstīt sociālo uzņēmējdarbību, individuāli darbu veicējus, pensionārus un personas ar īpašām vajadzībām, nodrošināt šo cilvēku apmācības un radošuma veicināšanu;
5) Prioritāri uzņēmuma darbībā un pakalpojumu sniegšanā iesaistīt personas ar funkcionāliem traucējumiem (invalīdi ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem, u.c.); 
6) Vairot sabiedrības izpratni par sociālās atstumtības riskam un diskriminācijai pakļautajām personu grupām un ģimenēm; 
7)Informēt sabiedrību par sociāli nozīmīgiem procesiem valstī un pašvaldībās, veicināt sabiedrības līdzdalību un palielināt nabadzības, sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļauto personu un ģimeņu integrāciju 
sabiedrībā ar sociālo, kultūras un atpūtas pasākumu organizēšanu un pasākumu pieejamības uzlabošanu;
8) Iesaistīties sociālās politikas plānošanas procesos valstī un pašvaldībās; 

Veidot izpratni par kultūras tūrismu un sekmēt kultūras tūrisma attīstību, kā arī objektu pieejamību Latvijas reģionos, uzsākot un attīstot jaunu pakalpojumu "Glempinga pop-up kultūras naktsmītne", 
organizējot kultūras pasākumu programmu , popularizējot Latvijas kultūras objektus un to piedāvājumu Latvijā, kā arī starptautiskā līmenī, iesaistot Latvijas diasporu.



… un simitiem sociālās uzņēmējdarbības veicēju! 

Atbalstoša, atvērta
pašvaldība

Spēcīga
uzņēmējdarbības

vide

Aktīvas biedrības





Kāpēc sociālā uzņēmējdarbība ir nozīmīga vietējās 
ekonomikas un kopienas attīstībā? 

• Ekonomiski: nodokļu maksātāji, stimulēta ekonomiskā aktivitāte 

• Sociāli: sabiedrības iesaiste, efektīvs risinājums

• ! Investīcija ilgtermiņā



SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA PAŠVALDĪBĀS -
KĀPĒC?

• Sociālās problēmas kļūst vairāk un 
komplicētākas

• Pašvaldība viena pati visu nevar atrisināt
• Nepieciešams ātri reaģēt un testēt risinājumus
• Lielas pārmaiņas – administratīvi teritoriālā 

reforma
• Cīņa par iedzīvotājiem un investīcijām



PAŠVALDĪBAS SOCIĀLIE 
UZŅĒMUMI SABIEDRĪBA

• Mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti sabiedrībai – gan pašvaldībai, gan sociālajiem
uzņēmumiem

• Sociālie uzņēmumi bieži vien spēj efektīvāk (un bieži vien lētāk) un ātrāk risināt
sociālās problēmas

• Atrodot labāko sadarbības modeli, spēj piedāvāt inovatīvus risinājumus

• Kvalitatīvi pakalpojumi piesaista pašvaldībām jaunus iedzīvotājus

• Veidojot atbalsta un sadarbības sistēmu ar sociālajiem uzņēmumiem, pašvaldību
ieguvums ir trīskāršs: tiek efektīvi risināta problēma, tiek maksāti nodokļi un 
nodarbināti novada iedzīvotāji









SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA JŪSU PAŠVALDĪBĀ - KĀ?
PROJEKTA LOĢISKAIS PROCESS

1. Pirmā tikšanās

2.Sociālo uzņēmumu
“kartēšana” Jūsu novados

3.Ko gribam un varam
paveikt sociālo uzņēmumu

atbalstam?
4. Pieredzes apmaiņas

brauciens uz sociālajiem
uzņēmumiem

1. Miniforumi - satiekas
pašvaldība, sociālie uzņēmumi, 

eksperti.
2. Vebināri pašvaldību

pārstāvjiem
3. Vebināri sociālo uzņēmumu

pārstāvjiem
4. Online konsultācijas jūsu

novada sociālajiem uzņēmumiem
5. LSUA atbalsts un konsultāciju

atbalsts jūsu pašvaldības
pārstāvjiem

1. Trešā tikšanās

2. Pieredzes apmaiņas
tikšanās visām 3 pilot-

pašvaldībām
3. Projekta noslēguma

pasākums, 3 pašvaldību
sociālās uzņēmējdarbības

atbalsta sistēmas
prezentācija

AUGUSTS / SEPTEMBRIS OKTOBRIS - DECEMBRIS JANVĀRIS / FEBRUĀRIS



• Kopīgas sadarbības ir vērtīgas visām iesaistītajām pusēm

• Proaktīva pašvaldības iesaiste arī rada jaunus sociālos uzņēmumus

• Pašvaldībai nav pienākums atbalstīt sociālos uzņēmumus, taču sociālos uzņēmumus 
pašvaldība var atbalstīt vairāk kā citus uzņēmumus

• Sadarbības formāti un veidi ir ļoti dažādi un daudzveidīgi

• Ja ir griba, veids atradīsies !

• Pamats: spēcīga pilsoniskā sabiedrība, radīta iespēja iesaistīties procesos (augsne 
pārmaiņām), sabiedrības līderi, kas vēlas pārmaiņas

SECINĀJUMI:



NODERĪGI RESURSI / MATERIĀLI

• Izglītojoši vebināri
• Video lekcijas
• Rokasgrāmatas

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



EFEKTĪVAS METODES, KUR SĀKT: 

• RADARS : KAS NOTIEK PIE MUMS?
• Kam šis interesē? 
• Organizācijas vai pat indivīdi, kas atbilst pamatbūtībai
• Kartēšana – liela Excel tabula
• Aktīvas NVO, kuras rada ilgtspējīgus risinājumus (Kā viņiem palīdzēt to izdarīt vēl labāk?)
• Iniciatīvas, ko attīsta kāds cilvēks
• Uzņēmumi ar spēcīgu iesaisti kopienā (atbalta iniciatīvas, veicina iekļaušanos u.c.)
• Vajadzību apzināšanās – kas ir nepieciešamais? Prasmes, atbalsts? 

KRITĒRIJI: 
Uzņēmējdarbības pazīmes, virziens, kas var pāraugt 
uzņēmējdarbībā. Ražo produktus vai piedāvā / pārdod kādu 
pakalpojumu. 

Darbojas ar sabiedrībai nozīmīgu jautājumu (kādu sociālo grupu / 
kopienu / sociālu problēmu)

Ir ieinteresēti, potenciāli varētu attīstīties kā sociālais uzņēmums / 
ir ideja, ko plāno attīstīt šajā virzienā



EFEKTĪVAS METODES, KUR SĀKT: 

• IESAISTE: KĀ MĒS VARAM VIŅUS IESAISTĪT? KO MĒS ESAM GATAVI 
DARĪT?

• Pašvaldībai svarīgos jautājumos meklēt vietējos resursus
• Sadarbība «soft» formātā:

• Tīklošanās
• Reklāma
• Darba grupas
• Informācija mājaslapā u.c.

MIRO

https://miro.com/app/board/o9J_lDKGllI=/








MIRO

Praktiskā daļa:







Dzīvnieku aizsardzība – sociālais uzņēmums «Dabas 
zirgi», Ķekavas novads



Izglītība – sociālais uzņēmums «Barboleta», Jelgava













Regita Zeiļa,  Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija


