
Pašvaldību attīstības plānošanas dokumenti

Lai veicinātu jaunu sociālo uzņēmumu izveidi, 
sekmētu esošo uzņēmumu efektīvu līdzdalību 
pašvaldību izaicinājumu risināšanā, ir svarīgi 
identificēt sociālos uzņēmums kā sadarbības 
partnerus/instrumentus pašvaldību attīstības 
plānošanas dokumentos. Zemāk ir aprakstīta 
ikkatra plānošanas dokumenta nozīme un 
būtība, kā arī iespēja jeb vajadzība tajā atrunāt 
jautājumu par sociālo uzņēmējdarbību. 
Jāpiezīmē, ka sociālās uzņēmējdarbības iespēja 

ir atzīta arī Latvijas Nacionālajā attīstības plānā, 
prioritātē “Uzņēmumu konkurētspēja un 
materiālā labklājība”, rīcības virzienā “Darbs un 
ienākumi”. Dokumenta 223. aktivitātē ir 
identificēts sociālās uzņēmējdarbības 
potenciāls, tieši saistībā ar darba vietu izveidi un 
uzturēšanu, proti "Kvalitatīvu (t. sk. drošu) 
darba vietu izveide un uzturēšana, sociāli 
atbildīgas uzņēmējdarbības sekmēšana un 
atbalsts sociālās uzņēmējdarbības attīstībai"31.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija32 

Attīstības programma33 

Dokumenta nozīme 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir dokuments, kas 
atspoguļo attīstības prioritātes nākamo 15-20 gadu laikā. 
No šī dokumenta izriet visi pārējie pašvaldības plāni un 
programmas, kas detalizētāk definē turpmākās 
pašvaldības rīcības un lēmumus attiecībā uz noteikto 
mērķu sasniegšanu.

Dokumenta saturs
Šajā dokumentā pašvaldība parasti nosaka savas 
prioritātes un izaicinājumus dažādās sabiedrībai 
nozīmīgās jomās, piemēram: demogrāfija, ekonomika, 
klimata pārmaiņas, mobilitāte un transporta 
infrastruktūra, lauku attīstība un citās jomās. 

Parasti šādos dokumentos neidentificē metodes jeb 
instrumentus kā izaicinājumu risināt. 

Dokumenta nozīme 
Attīstības programma ir dokuments, 
kurā pašvaldība identificē 
detalizētākus darbības plānus 
tuvākajiem 7 gadiem un attīstības 
virzienus, kas noteikti ilgtermiņa 
attīstības stratēģijā.

Dokumenta saturs
Attīstības programmā jau detalizētāk atrunāti mērķi, uz ko pašvaldība tiecas, lai 
uzlabotu pašvaldības kopējo labklājību – iedzīvotāju dzīvi (izglītības 
pieejamība, sociālā palīdzība, kultūras un sporta iespējas utt.) un uzņēmumu 
darbības attīstības iespējas.  

Šajā dokumentā ir ieteicams identificēt sociālās uzņēmējdarbības pienesumu 
vai nozīmi pašvaldības noteikto mērķu sasniegšanā! 

Tie var būt:
• uzdevumi attiecībā uz iedzīvotāju uzņēmējdarbības spēju stiprināšanu, 
sekmējot jaunu uzņēmumu izveidi, tai skaitā sociālo uzņēmumu izveidi;
• uzdevumi, kuru izpildē sociālo uzņēmumu iesaiste ir vēlama/vajadzīga, jo:  
1) pašvaldībā ir sociālie uzņēmumi, kas darbojas noteiktā jomā vai 
2) pašvaldībai ir vajadzība pēc sociālo uzņēmumu iesaistes uzdevumu izpildē.

31 Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2020-2027, pieejams šeit  
32 Vairāk par šo dokumentu šeit  
33 Vairāk par šo dokumentu šeit



Attiecībā uz uzdevumu stiprināt 
iedzīvotāju uzņēmējdarbības spējas

Attiecībā uz uzdevumu izpildi, kur 
sociālo uzņēmumu iesaiste ir 
vēlama/vajadzīga

1.3.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Visa mūža garumā tiek saglabāta un attīstīta 
iedzīvotāju pašaktivitāte, uzņēmība, dzīves prasmes, atbildība, gatavība 
saprātīgi riskēt un vēlme strādāt.
UZDEVUMS (U) 1.3.1. Nodrošināt mūžizglītības un pašīstenošanās pasākumus 
(…) novada iedzīvotāju uzņēmējdarbības, darba iemaņu, prasmju un personīgās 
individualitātes attīstībai
PASĀKUMS 1.3.1.3. Sociālās uzņēmējdarbības un brīvprātīgā darba 
popularizēšana un attīstība (…) novadā.34 

1.2.RĪCĪBU VIRZIENS (RV): Skolas vecumā (7-18 gadi) tiek saglabātas un 
attīstītas pamata dzīves prasmes, individualitāte, lokālpatriotisms, biznesa 
pamatzināšanas, personīgā iniciatīva, atbildība un interese par dabas zinātnēm
PASĀKUMS 1.2.2.2.Nometņu, radošo darbnīcu, pasākumu organizēšana 
Atbildīgie: Izglītības pārvalde, Izglītības iestādes, Bērnu un jauniešu centrs, 
Kultūras centrs, NVO, sociālie uzņēmumi

PRAKSES PIEMĒRI

Svarīgi atcerēties, ka, veidojot attīstības plānošanas dokumentus reģionu līmenī, 
pašvaldības var stiprināt sociālās uzņēmējdarbības nozīmi daudz plašākā mērogā, 
kas tādejādi paver sociālās uzņēmējdarbības veicējiem iespējas darboties ne tikai 

vienas pašvaldības ietvaros, bet arī visa reģiona līmenī. 

34 Vairāk par šo šeit


