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Finanšu atbalsts sociāliem uzņēmumiem (2017 – 2022)

 12 milj. EUR - kopējais finansējums grantu programmas

ietvaros

 200 – plānotais atbalstīto sociālo uzņēmumu skaits

(+ 20 – uzsācēji/ LM ideju konkursa uzvarētāji)

 ALTUM – LM sadarbības partneris grantu administrēšanā:

• grantu pieteikumu/ biznesa plānu pieņemšana, izvērtēšana,

atbalsta piešķiršana

• izsniegtā atbalsta uzraudzība, kontrole, atbalsta saņēmēju datu

iegūšana un iesniegšana LM

 2017.g. maijs/ jūnijs – provizoriskais laiks finanšu atbalsta

uzsākšanai

(priekšdarbi: MK noteikumu Nr.467 grozījumu apstiprināšana/ LM un

ALTUM iekšējās procedūras/ LM reģistra darbības uzsākšana)



Atbalsta pretendenti

Uz atbalstu var pretendēt:

1) biedrības, nodibinājumi un komersanti (SIA, AS), kuri

atbilst noteiktajiem sociālo uzņēmumu kritērijiem un ir

reģistrēti Sociālo uzņēmumu reģistrā! – pasākuma

dalībnieki

2) fiziskas personas, kuras plāno uzsākt sociālo

uzņēmējdarbību, ir uzvarējušas LM rīkotā ideju

konkursā – Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji

Grants paredzēts dzīvotspējīgu un ilgtspējīgu sociālo 

uzņēmumu biznesa projektu īstenošanai 

Grants nav pabalsts!



Atbalstāmās izmaksas

 Ilgtermiņa ieguldījumi

(materiālie un nemateriālie)

Apmācību/ konsultāciju izdevumi

Darba algas (noteiktā apmērā)

Citi apgrozāmie līdzekļi
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http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www1.basket.lv/lsbl/lsbl/news/3377&ei=PcgjVa6NFMmsswHS_IDYBw&bvm=bv.89947451,d.bGg&psig=AFQjCNEwfTVpJbmHWhTqLq4-9EerOE5Z6Q&ust=1428494760371431


Nozaru ierobežojumi

Grantu atbalstu nepiešķir šādās nozarēs vai jomās:

 Finanšu un apdrošināšanas darbības, darījumi ar

vērtspapīriem

 Darījumi ar nekustamiem īpašumiem (izņemot telpu

iznomāšanu/ izīrēšanu)

 Sprāgstvielu, ieroču, munīcijas ražošana/ tirdzniecība

 Alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu ražošana/

tirdzniecība (mazās darītavas ir atļautas)

 Azartspēles, derības

 Citas jomas, kas apdraud sabiedrības drošību un

veselību



Atbalsta apmērs

 Max granta apmērs 200 tūkst. EUR (de minimis ierobežojums)

 Min granta apmērs 5 tūkst. EUR

Papildus nosacījums: Biznesa projekta īstenošanā atbalsta saņēmējam 
jāpiesaista 10% līdzfinansējums (savi resursi vai ārējais finansējums, kas nav 
valsts/pašvaldības atbalsts)

 Atbalstu nosaka atbilstoši uzņēmuma saimnieciskās darbības apmēram 

un darbības pieredzei: 

1) Uzņēmumiem ar darbības laiku 3 gadi un vairāk grants nepārsniedz 

lielāko no:

• 50% no pēdējo 3 gadu vidējā apgrozījuma vai

• 150% no pēdējo 3 gadu vidējās bilances vērtības

2) Uzņēmumiem ar darbības laiku no 1 līdz 3 gadiem maksimālais 

atbalsts ir 50 tūkst. EUR, un vienlaikus grants nepārsniedz lielāko no:

• 50% no vidējā gada apgrozījuma kopš darbības sākuma vai

• 150% no vidējās gada bilances vērtības kopš darbības sākuma vai

• 20 tūkst. EUR

3) Jaundibinātiem pasākuma dalībniekiem un uzsācējiem grants 

nepārsniedz 20 tūkst. EUR



Atlīdzība par darba algām

Darba integrācijas uzņēmumiem (DIU):

• 100% apmērā no vidējās darba algas profesijā 

• uz visu biznesa projekta īstenošanas periodu (līdz 2 gadiem)

• plāno no jauna nodarbināt vismaz 2 šādus darbiniekus: 

1) bezdarbnieki (ilgstošie/ gados vecāki/ ar apgādājamiem), personas ar 

garīga rakstura traucējumiem (min 40% no darbinieku skaita)

2) personas ar invaliditāti (min 50% no darbinieku skaita)

Pasākuma dalībniekiem, kuri nav DIU:

• 80% apmērā no vidējās darba algas profesijā

• pirmos 6 mēnešus biznesa plāna īstenošanas periodā

Informāciju par vidējo darba samaksu profesijā var iegūt VID 

datu bāzē



Citi būtiski atbalsta nosacījumi

 Biznesa projekta īstenošanas periods – līdz 2 gadiem

 Atbalsta saņēmējs var saņemt finanšu atbalstu vairāk

nekā vienu reizi, ja:

• atbalstītais projekts ir sekmīgi realizēts, ko apliecina par

iepriekšējo biznesa projektu iesniegta atskaite, gada
pārskats par pilnu gadu pēc projekta īstenošanas

beigām

• ir izpildīti visi iepriekšējā finanšu atbalsta līguma

nosacījumi



Atbalsta saņemšanas process
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Atbalsta saņemšanas soļi

1. Pretendents reģistrējas LM Pasākuma dalībnieku 
reģistrā

2. Pasākuma dalībnieks piesakās ALTUM granta 

finansējumam, iesniedzot pieteikuma dokumentus 

ALTUM reģionālajā centrā vai konsultāciju birojā

3. ALTUM izvērtē iesniegtos dokumentus, izvērtē biznesa 

plānu, atbilstību komercdarbības atbalsta 
nosacījumiem un pieņem  lēmumu par granta 

piešķiršanu

4. ALTUM un Pasākuma dalībnieks noslēdz Granta 
līgumu biznesa projekta īstenošanai



Konsultācijas un apkalpošana visā Latvijā



Granta pieteikuma dokumentu 

izvērtēšana 

Grantu izsniegšana



Iesniedzamie dokumenti ALTUM

1. Granta pieteikums

2. Biznesa plāns – jāapraksta esošā un plānotā

uzņēmējdarbība, iecerētais biznesa projekts, jāpamato

nepieciešamais grants, tā izlietojums un apmērs

3. Naudas plūsma – parāda biznesa projekta ieviešanu

finansiālā izteiksmē vismaz par 2-4 gadiem un

demonstrē finansiālos rezultātus gan projekta

ieviešanas laikā, gan pēc tā beigām

4. Sociālās ietekmes izvērtējums – biznesa projekta līmenī
(par šo atzinumu sniedz LM)

5. Citi dokumenti - atbilstoši projekta, uzņēmuma veidam

Dokumentu veidlapas būs pieejamas www.altum.lv

http://www.altum.lv/


Biznesa plāns – plānotā projekta apraksts

1. Vispārīgā informācija

2. Uzņēmuma apraksts un mērķi

3. Produkta / pakalpojuma apraksts

4. Tirgus un konkurentu apraksts

5. Produkta / pakalpojuma realizācija un mārketings

6. Projekta realizācijas apraksts, apjoms un

nepieciešamā finansējuma pamatojums

7. Projekta riski un problēmas

8. Cita būtiska informācija

Dokumenta veidlapa būs pieejama www.altum.lv

http://www.altum.lv/


Naudas plūsma – projekta gaita finansiālā izteiksmē 

1.

Dokumentu veidlapas būs pieejamas www.altum.lv

http://www.altum.lv/


Atbalsta saņēmēja/ projekta dzīvotspējas izvērtējums

 Biznesa dzīvotspēja – izvērtē noteiktus finanšu analīzes

kritērijus, pamatojoties uz klienta iesniegto naudas plūsmu,

biznesa plānā norādīto informāciju par projekta realizāciju

 Finanšu izvērtējums:

• gada pārskatu vai ienākumu deklarāciju izvērtēšana (vai nav

nonācis grūtībās)

• VID nodokļu nomaksa

• Uzņēmuma un īpašnieku, dalībnieku kredītvēsture

Uzsācēju gadījumā:

• Īpašnieku, dalībnieku kredītvēsture

• Iepriekšējā pieredze

 Līdzdalība projektā – spēja ieguldīt savus līdzekļus vai piesaistīt
līdzfinansējumu (privātpersonas, ārējs finansējums, bankas

aizdevums u.tml.)

 Citas pārbaudes - saistītās personas, politiski nozīmīgās personas



Granta izsniegšanas nosacījumi

 Granta līdzekļus izsniedz tikai mērķiem, kas norādīti Granta

līgumā, izmaksas saskaņā ar Granta līguma nosacījumiem

 Granta izsniegšanas veidi:

1) Rēķinu apmaksa- līdzekļu pārskaitījumi uz preču piegādātāja/

pakalpojumu sniedzēja kontu (iesniedzamie dokumenti: rēķini, līgumi,

ja apmaksā pakalpojumu, pērk ražošanas iekārtu, preci gatavo pēc

pasūtījuma)

2) Veikto izmaksu kompensācija – pret pamatojošiem rēķiniem,

līgumiem, papildus: maksājumu uzdevumi, konta izraksti

3) Granta avanss:

a) Apgrozāmiem līdzekļiem – nelieliem maksājumiem, dokumenti

jāiesniedz pēc izmaksām: atskaite par izlietojumu (pievienojot

rēķinus, līgumus, maksājumu uzdevumus, kontu izrakstus, čekus)

b) Darba algām – algu saraksts, darba līgumi (nākamiem

maksājumiem: maksājumu uzdevumi, kontu izraksti u.tml.)



Granta nosacījumu uzraudzība

 ALTUM nodrošina atbalstītā biznesa projekta uzraudzību
projekta īstenošanas periodā (līdz 2 gadiem)

 Biznesa projektu uzskata par realizētu, ja granta līdzekļi

izlietoti atbilstoši Granta līgumā norādītajam mērķim, un

uzņēmums darbojas atbilstoši biznesa plānā noteiktajam

 Granta izlietojuma atskaite – pēc biznesa projekta

apguves (jānorāda projekta faktiskās kopējās izmaksas, t.sk.,

savs līdzfinansējums, izmaksu sadalījums pa posteņiem,

sasniegtie saimnieciskie un sociālās ietekmes rādītāji)

 Neatbilstības – ja konstatē Granta līguma nosacījumu

īstenošanas neatbilstības, ALTUM nepieciešamības

gadījumā prasa skaidrojumus vai situācijas labošanu, lemj

par izmaksātā granta daļēju vai pilnīgu atmaksas
pieprasījumu



ALTUM un sociālie uzņēmumi – ir piemēri!

- Mīksto rotaļlietu ražošana Liepājā

- Uzņēmums nodarbina cilvēkus no

Liepājas neredzīgo biedrības

- 2012.g. - Starta programmas aizdevums

iekārtām rotaļlietu ražošanai, telpu

aprīkojumam, apgrozāmiem līdzekļiem

- Specializētā transporta pakalpojumi cilvēkiem

ar īpašām vajadzībām (kustību, redzes traucējumi,

pēc operācijām utml.)- vizītes pie ārstiem, atpūtas,

izglītības pasākumu apmeklējumi

- 2 piemēri (Rīgā, Code) Starta programmas, Šveices

mikrokreditēšanas programmas aizdevumi speciālā

transporta iegādei (2012. un 2013.g.)



Paldies!

juris.cebulis@altum.lv
Ilona.beizitere@altum.lv

www.altum.lv


