
Rokasgrāmata 
sociālajiem uzņēmējiem

Šis materiāls ir daļa no projekta "Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā", ko 

līdzfinansē Ziemeļvalstu Ministru 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.

Soli pa solim uz juridisko statusu-
iesnieguma sociālā uzņēmuma 
statusa iegūšanai aizpildīšana
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Pieteikums pieejams:
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⊷ Labklājības ministrijas mājaslapā, zem banera  

⊷ http://www.lm.gov.lv/text/3496

http://www.lm.gov.lv/text/3496
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Pieteikums sastāv no 2 daļām un pielikumiem:
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⊷ IESNIEGUMS sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanai

⊷ 1.pielikums: UZŅĒMUMA DARBĪBAS APRAKSTS

⊷ 2.pielikums: Informācija par nodarbinātajiem mērķa grupu pārstāvjiem (tikai 
gadījumos, ja tiek nodarbināti pieteikumā identificētie sociālās atstumtības 
riskam pakļautie nodarbinātie, t.i., tiek veidots darba integrācijas 
uzņēmums)

⊷ Citi pievienojamie dokumenti:
⊶ Dalībnieku sapulces lēmums par sociālā uzņēmuma statusa iegūšanu
⊶ Apliecinājums, ka peļņa tiks sadalīta tikai saimnieciskās darbības 

nodrošināšanai un sociālā mērķa sasniegšanai
⊶ Dokumenti, kas apliecina nodarbinātā atbilstību mērķa grupai
⊶ Dokumenti, kas apliecina mērķgrupas pārstāvja iesaisti



Pieteikums
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TIKAI GADĪJUMOS, JA TIEK PLĀNOTS NODARBINĀT «Noteikumos par sociālās 
atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa 
piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību» minētos mērķgrupu pārstāvjus.
MK noteikumos. To skaitā ir ir noteiktas 11 sociālās atstumtības riska grupas, uz ko 
attiecas darba integrācijas sociālo uzņēmumu darbība, tajā skaitā  personas ar 
invaliditāti, personas ar garīga rakstura traucējumiem, etniskā minoritāte romi un 
citas sociālās atstumtības riska grupas.
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TIKAI GADĪJUMOS, JA TIEK 
PLĀNOTS NODARBINĀT 
«Noteikumos par sociālās 
atstumtības riskam pakļauto 
iedzīvotāju grupām un sociālā 
uzņēmuma statusa piešķiršanas, 
reģistrēšanas un uzraudzības 
kārtību» minētos mērķgrupu 
pārstāvjus!

Sociālais uzņēmums var darboties arī citās jomās (ne tikai kā darba integrācijas 
uzņēmums) , ja vien spēj parādīt un pierādīt labvēlīgas sociālās ietekmes radīšanu.
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! Skaidri formulēti
! Izmērāmi – kvalitatīvi un 
kvantitatīvi
! Par tiem būs jāatskaitās
- Skaits (produktu, 

iedzīvotāju utt.)
- Novērtējams 

uzlabojums
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SIC piemērs
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Pārfrāzējot:

1. Uzlabot personu ar intelektuālās attīstības traucējumiem dzīves
kvalitāti/izglītības pieejamību

2. Informēt un izglītot iedzīvotājus par pilsonisko iesaisti un inegrāciju

Uzdevumi mērķa sasniegšanai

SIC piemērs
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! Tikai gadījumos, ja ir darba integrācija un tiek nodarbinētas definētās mērķgrupas



Pielikums: UZŅĒMUMA DARBĪBAS APRAKSTS
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Šajā dokumentā brīvā formā aprakstiet 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? 
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Paldies!
⊷ anita.stirane@socialinnovation.lv
⊷ www.socialinnovation.lv

mailto:anita.stirane@socialinnovation.lv
http://www.socialinnovation.lv/

