
Finansējuma pieejamība: finanšu 
atbalsta instrumenti, attīstības 
finansējums, ieguldījumi sociālajā jomā

•  Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts sociālai 
uzņēmējdarbībai”, ko īsteno Labklājības ministrija 
sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju ALTUM

•  Citi biznesa atbalsta un attīstības instrumenti, ko 
piedāvā Attīstības finanšu institūcija ALTUM

•  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 
atbalsts

•  LEADER atbalsta programma reģionos
•  Nodarbinātības Valsts aģentūras atbalsta pasākumi 

cilvēkiem no īpašām mērķa grupām
•  Pašvaldību finansiālā atbalsta instrumenti
•  Publisko iepirkumu sistēma
•  Biznesa attīstības un start-up konkursi
•  Privātais finansējums
•  Balvas un apbalvojumi

Tiesiskais un politiskais ietvars

Likumi, kas regulē sociālo uzņēmējdarbību:
•  Sociālā uzņēmuma likums (pieņemts 2017. gada 12. oktobrī, 

spēkā no 2018. gada 1. aprīļa)
•  Sociālais uzņēmums ir definēts kā sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību ar īpašu sociālā uzņēmuma statusu
•  Pieci kritēriji sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai
•  Likums sociālajiem uzņēmumiem piešķir noteiktas nodokļu 

un citas priekšrocības
•  Labklājības ministrija ir atbildīga par likuma īstenošanu un 

statusa piešķiršanu

Politikas dokumenti, kuros minēta sociālā uzņēmējdarbība:
•  Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam
•  Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014. – 2020.
•  Koncepcija par sociālās uzņēmējdarbības īstenošanu Latvijā

Citi ar politiku saistīti instrumenti:
•  Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsts sociālai 

uzņēmējdarbībai”, ko īsteno Labklājības ministrija un 
Attīstības finanšu institūcija ALTUM - finanšu dotācijas 
sociālajiem uzņēmumiem līdz 2022. gadamGalvenās ieinteresētās personas un 

dalībnieki

•  Labklājības ministrija
•  Attīstības finanšu institūcija ALTUM
•  Nodarbinātības Valsts aģentūra
•  Ekonomikas ministrija un Finanšu ministrija
•  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
•  Dažādu līmeņu pašvaldības (pilsētas, pilsētas, apgabali) un to 

iestādes
•  Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija
•  Starptautiskais biznesa attīstības akselerators „NewDoor”
•  Sociālās uzņēmējdarbības inkubators „ReachforChange”
•  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatori 
•  Izglītības un atbalsta iestādes
•  Sociālās ietekmes investori un starpnieki 
•  Tradicionālie uzņēmumi

Nefinanšu atbalsts un attīstības 
instrumenti

•  Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija
•  Sociālo inovāciju centrs (SIC)
•  Starptautiskais biznesa attīstības akselerators „NewDoor”
•  Sociālās uzņēmējdarbības inkubators „ReachforChange”
•  Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatori

SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS EKOSISTĒMA LATVIJĀ

Sociālie uzņēmumi

•  Līdz 2018. gadam sociālie uzņēmumi darbojās kā 
asociācijas, nodibinājumi un sabiedrības ar 
ierobežotu atbildību

•  Aptuveni 200 juridiskās personas var uzskatīt par 
sociāliem uzņēmumiem

•  Kopš 2018. gada aprīļa sociālais uzņēmums ir 
juridiski definēts kā sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību ar īpašu sociālā uzņēmuma statusu

•  Lielākā daļa sociālo uzņēmumu ir salīdzinoši jauni 
un mazi, 2 līdz 5 gadus veci, un nodarbina ne 
vairāk kā 10 cilvēku

•  Sociālie uzņēmumi darbojas dažādās nozarēs - 
visbiežāk tie ir sociālie un veselības pakalpojumi, 
darba integrācija, labdarības veikali

•  Lielākā daļa sociālo uzņēmumu atrodas 
galvaspilsētā Rīgā, tomēr arvien pieaug tendence 
dibināt sociālos uzņēmumus arī citviet Latvijā


