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1. Kādi ir Jūsu plāni attiecībā uz finanšu instrumentu pieejamību sociālajiem 

uzņēmējiem pēc 2020. gada, kad līdzšinējais ESF finansējuma periods beigsies? 

 

Nākamajā plānošanas periodā esam iecerējuši turpināt sniegt finanšu atbalstu 

sociālajiem uzņēmumiem. Izskatīsim iespēju papildus grantiem sniegt finansējumu arī 

finanšu instrumentu (aizdevumu un garantiju) formā. Finanšu instrumenti ļauj iesaistīt 

finansēšanas procesā komercbankas, kā arī palielināt finansējuma summu. Piemēram, 

novirzot aizdevumu garantijām 1 miljonu eiro publiskā finansējuma, var izsniegt līdz 4 

miljoniem eiro garantiju, kas nosegtu līdz 8 miljoniem eiro aizdevumu (pie garantiju 

apmēra 50%). Tādējādi sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem varēt sniegt mazāka 

apmēra finansējumu granta formā, bet esošajiem sociālajiem uzņēmumiem – lielākas 

finansējuma summas finanšu instrumentu formā.  

 

2. Kādi ir Jūsu plāni, lai veicinātu un atbalstītu sociālās uzņēmējdarbības 

attīstību Latvijā? 

 

Uzskatām sociālo uzņēmējdarbību par perspektīvu darbības modeli, kas motivē 

uzņēmējus virzīt savu darbību vienlaikus divos virzienos: gūt pietiekamu peļņu savas 

darbības nodrošināšanai ilgtermiņā un radīt labvēlīgu sociālu ietekmi konkrētām 

iedzīvotāju grupām un sabiedrībai kopumā. Sociālā uzņēmējdarbība ir moderns veids, 

kā uzņēmīgi cilvēki var piepildīt savas biznesa ieceres un vienlaikus dalīties ar 

cilvēkiem, kuri dažādu apstākļu dēļ ir nonākuši nelabvēlīgā ekonomiskā un sociālā 

situācijā un pieder pie sociālās atstumtības riska grupām. Sociālā uzņēmējdarbība ļauj 

solidarizēt dažādas sabiedrības grupas un veicina vienotas sabiedrības veidošanos - gan 

lokālā, gan nacionālā līmenī. 

Mūsu praktiskā rīcība būs vērsta uz Sociālā uzņēmuma likuma īstenošanu un tā 

darbības pieredzes apkopošanu. 2020. gadā tiks sagatavots ziņojums par likuma 

darbības pirmo divu gadu rezultātiem un ieteikumi likuma darbības uzlabošanai un 

sociālo uzņēmēju atbalsta turpināšanai nākotnē.   

 

3. Kā Jūs saskatāt sociālo uzņēmumu lomu Latvijas reģionu attīstības 

veicināšanā un jaunu darba vietu radīšanā reģionos? 

 

Sociālo uzņēmumu darbība reģionos ir cieši saistīta ar kopējo ekonomisko aktivitāti 

attiecīgajās teritorijās. Taču jāņem vērā, ka Latvijas reģionu iedzīvotāji biežāk nekā 

lielajās pilsētās, saskaras sociālām problēmām, kas visvairāk izpaužas ilgstoši 

atpaliekošās, mazapdzīvotās un attālinātās pierobežu teritorijās. Šādās vietās 

sociālajiem uzņēmējiem paveras plašākas iespējas iesaistīt savā darbībā iedzīvotājus, 

kas nonākuši nelabvēlīgā ekonomiskā situācijā. Šādiem sociālajiem uzņēmumiem 

valsts finansējums ir ļoti nepieciešams, lai varētu nodrošināt sava uzņēmuma 

dzīvotspēju. 

 


