
Rokasgrāmata sociālajiem uzņēmējiem

Šis materiāls ir daļa no projekta "Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā",
ko līdzfinansē ZiemeļvalstuMinistru padomes programma.
Par saturu atbild tikai un vienīgi projekta autori; tā neatspoguļo Ziemeļu Ministru padomes un
visu saistīto finanšu iestāžu viedokļus. Šīs institūcijas nav atbildīgas par materiālā norādīto
informāciju.

Dažādi finansējuma 
piesaistes veidi, globālās 

iniciatīvas
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Pašvaldība Granti Iniciatīvas Pūļa 
finansējums

4 virzieni



PAŠVALDĪBA



Vai Jūsu pašvaldība jau pašlaik atbalsta 

sociālo uzņēmējdarbību (2014)? 

Jā

40%

Nē

60%

64 pašvaldības



Pašvaldību nostādne nav viennozīmīga, kaut gan likumdošanā  

nostiprinātas tiesības arī pašvaldībām piedalīties  dibināšanas 

procesā. 

Vislabākā sadarbība ar pašvaldību – kopīga atbalsta un izglītošanas 

nodrošināšana (piem. Limbaži).  Vislabākie atbalsta  veidi – telpas, 

konsultācijas, apmācības, pieredzes apmaiņa un neliels finansējums 

uzņēmējdarbības uzsākšanai. 

Ķekavas novada piemērs - priekšsēdētāja vietnieks – vizīte uz Zviedriju 

sociālo uzņēmumu novērošana. Turpmākie soļi – vietējo pašvaldības 

darbinieku un interesentu vizītes pie sociālajiem uzņēmējiem Rīgā un 

Siguldā. Turpmākie soļi – informēšana un neliels atbalsts.

Sadarbība
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Atbalsta veidi
Bezmaksas telpas vai atvieglotie nosacījumi to 

izmantošanai
27.4%

Finansiālais atbalsts sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai 

(konkursu veidā)
10.3%

Finansiālais atbalsts sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai 

(pastāvīgi pieejams)
2.6%

Konsultācijas par sociālo uzņēmējdarbību un tās 

finansēšanas iespējam
11.1%

Iedzīvotāju informēšana pašvaldības izdevumos 35.9%

Apmācības par sociālo uzņēmējdarbību 6.8%

Cits 6%



Stratēģiskās 
plānošanas 
dokumenti

44% pašvaldību jau ir 

iekļāvušas 



Vai Jūsu pašvaldība iedzīvotāji ir 

griezušies ar lūgumu atbalstīt sociālo 

uzņēmējdarbību (2014)? 

Nē

74%
Jā

26%



GRANTI
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Pašvaldības 
granti

Altum "Atbalsts 
sociālajai 
uzņēmējdarbībai"  

LEADER –
vietējās rīcības 
grupas

Privātās iniciatīvas 
granti 

-Otra elpa

-Reach for change

4 grantu virzieni
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Dari Cēsīm
Mērķis ir iedvesmot aktīvai

uzņēmējdarbībai un atbalstīt

iniciatīvas, kas balstītas

mākslā un kultūrā,

digitālajās un radošajās

industrijās, kā arī nodrošina

jaunu darba vietu radīšanu,

jaunu produktu un

pakalpojumu veidošanu.

Atbalstītas tiek arī

sociālās uzņēmējdarbības

biznesa idejas pie

nosacījuma, ka tiek radītas

darba vietas īpašām

personu grupām.
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http://www.livani.lv/upload/faili/dazadi/leader_uznemeji-16-2.pdf





INICIATĪVAS





PŪĻA 
FINANSĒJUMS



Kickstarter.com

StartSomeGood.com

Indiegogo.com

Rockethub.com

Pozible.com

Causes.com

Razoo.com

Crowdrise.com

Avots: : Eight Crowdfunding Sites For Social 

Entrepreneurs (Devin Thorpe)

Papildus:

Fundly.com

Plumfund.com

Latvijā:

projektubanka.lv 

impactyouth.eu

Pūļa finansējuma 
platformas


