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? 

1. Kas ir sociālais uzņēmums? 

2. Ar ko sociālais uzņēmums atšķiras no 
tradicionālā uzņēmuma, sociāli atbildīga 
uzņēmuma, labdarības? 

3. Kāds ir sociālā uzņēmuma mērķis? 

4. Kāda ir situācija, problēmas un attīstības 
iespējas Latvijā sociālās uzņēmējdarbības 
jomā? 



Secinājums 

 

 

Nav vienotas definīcijas 

 



Ar sociālo uzņēmējdarbību saprot 

1. Sociālā uzņēmējdarbība kā noteiktu iedzīvotāju grupu sociālā 
atbalsta veids (sociāli neaizsargāto iedzīvotāju nodarbinātība, 
izglītības vai kultūras pakalpojumu nodrošināšana riska grupām u.c.) 

2. Sociālā uzņēmējdarbība kā ekonomiskās attīstības un 
uzņēmējdarbības atbalsta veicināšanas mehānisms (sieviešu vai 
jaunu māmiņu, bijušo ieslodzīto uzņēmējdarbības atbalsts; 
profesionālā integrācija; bezprocentu aizdevumu izsniegšana soc. 
uzņēmējiem u.c) 

3. Sociālā uzņēmējdarbība kā valstij alternatīvs sociālo problēmu 
risināšanas mehānisms (aprūpes centri cilvēkiem ar garīgiem u.c. 
traucējumiem, ekoloģisko problēmu risināšana, sociālās 
infrastruktūras nodrošināšana u.c.)  

4. Sociālā uzņēmējdarbība kā sociāli orientēts bizness (ražo un 
pārdod preces, bet peļņu izmanto soc. problēmu risināšanai) 
 
 
 

 



SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA  

 

 

IR SOCIĀLO PROBLĒMU RISINĀŠANA AR 
BIZNESA PALĪDZĪBU  

 

 



Secinājums 

• Latvijā normatīvajos aktos nav definēts sociālais 
uzņēmums un sociālā uzņēmējdarbība, tāpēc bieži vien par 
sociāliem uzņēmumiem tiek uzskatītas gan nevalstiskās 
organizācijas (biedrības un nodibinājumi), gan 
komersanti 

• Ņemot vērā likumā noteiktos ierobežojumus attiecībā uz 
saimnieciskās darbības veikšanu biedrībām un 
nodibinājumiem, NVO nevar tikt uzskatītas par sociālās 
uzņēmējdarbības subjektiem  

• Tādējādi par sociālās uzņēmējdarbības subjektiem var kļūt 
Komerclikumā definētie subjekti: 
o sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
o individuālais  komersants 
o pilnsabiedrība 
o komandītsabiedrība 
o akciju sabiedrība 
 

 



Sociālā uzņēmuma atšķirības 

 

 

 

• starpā 

 

Sociālais uzņēmums 
 

Sociāli 
atbildīgs 

uzņēmums 
 

Uzņēmums, kas 
atzīst sociālās 

atbildības principus  
 

Tradicionāls 
uzņēmums 

 

Mērķis – misija  
(sociālu problēmu risināšana) 

 

Mērķis – peļņa 
 

Peļņa tiek reinvestēta  
sociālā mērķa īstenošanā 

Peļņa tiek sadalīta īpašnieku starpā 



Sociālā uzņēmuma atšķirības 

 

 

 

• starpā 

 

Sociālais uzņēmums 
 

Labdarība  

Mērķis tiek sasniegts ar  
uzņēmējdarbības organizāciju  

Mērķis tiek sasniegts ar vienreizējām 
finanšu dotācijām  



Sociālā uzņēmuma galvenās 
atšķirības 

• izvirzīto mērķu risināšanā – radīt 
sociālos labumus visas sabiedrības vai 
tās locekļu interesēs 

• peļņas sadalē, tā tiek novirzīta sociālo 
projektu īstenošanai un palīdzības 
sniegšanai 

• paaugstinātas prasības uzņēmējam, 
attīstīt uzņēmējkompetenci, t.sk. 
sociālo kompetenci  
 



DEFINĪCIJA 

Sociālais uzņēmums ir sociālās ekonomikas 
dalībnieks, kuru dibina un vada uzņēmējs ar 
attīstītu sociālo un uzņēmējkompetenci, lai 
veiktu uzņēmējdarbību (ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus) un ienākumus/ peļņu 
izmantotu sociāliem mērķiem sabiedrībā 
svarīgu problēmu risināšanai  



SOCIĀLO UZŅĒMUMU NOVĒRTĒŠANAS 
KRITĒRIJU MIJIEDARBĪBA:  

TEORĒTISKAIS MODELIS 



Situācija Latvijā: 
pētījuma metodoloģija 

• 2013. gadā tika veikta 1164 Latvijas uzņēmumu 
aptauja, no kuriem 72,5% bija mazie un vidēji 
uzņēmumi 

• Izlases rāmī iekļauti 42 633 ekonomiski aktīvi 
uzņēmumi 

• Realizētais izlases apjoms ir 1296 vienības 

• Atbildes iegūtas no 1164 uzņēmumiem jeb 89,8% 

• Metodes: statistiskā aptauja, statistiskās atskaites 
analīze, ekspertu intervijas, uzņēmumu gada 
pārskatu analīze, salīdzinošā analīze 



Situācija Latvijā: 
pētījuma rezultāti 

 
Tikai 3% veic sociālo uzņēmējdarbību 

 

 
Veic sociālo 

darbību 
3% 

Neveic sociālo 
darbību 

97% 

Uzņēmumu sadalījums pēc sociālās darbības 
veikšanas 

(% no kopējā uzņēmumu skaita) 
 



Sociālo uzņēmumu nozares 

Apstrādes rūpniecība 
16% 

Vairumtirdzniecība un 
mazumtirdzniecība; 

automobiļu un motociklu 
remonts 

47% 

Transports un uzglabāšana 
14% 

Izmitināšana un ēdināšanas 
pakalpojumi 

3% 

Informācijas un 
komunikācijas pakalpojumi 

1% 

Profesionālie, zinātniskie un 
tehniskie pakalpojumi 

11% 

Administratīvo un 
apkalpojošo dienestu 

darbība 
3% 

Veselība un sociālā aprūpe 
5% 

Sociālo uzņēmumu nozaru struktūra 

 (% no kopējā sociālo uzņēmumu skaita) 

 

Sociālie uzņēmumi ir izveidoti gandrīz visās nozarēs, izņemot būvniecības nozari 



Nodarbināto skaits 
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Sociālo uzņēmumu grupējums pēc nodarbināto skaita 
 (% no kopējā sociālo uzņēmumu skaita) 



Darbības virzieni 
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Preču ražošana sabiedrībā neaizsargātiem cilvēkiem

Neaizsargātāko iedzīvotāju grupu iekļaušana sabiedrībā

Aprūpes pakalpojumu sniegšana sociālās atstumtības riska grupām

Veselības aizsardzība sociālās atstumtības riska grupām

Investīciju veikšana citā sociālajā uzņēmumā, sociālajā projektā

Cits sociālās uzņēmējdarbības veids

Citu pakalpojumu sniegšana sabiedrībā neaizsargātiem cilvēkiem

Prakses nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām

Nabadzības mazināšana

Darba iespēju nodrošināšana sociālās atstumtības riska grupām

Sociālo uzņēmumu darbības virzieni  
(% no kopējā sociālo uzņēmumu skaita)  



Darbības virzieni: 
secinājumi 

• Galvenās darbības – vides pārvaldības 
sistēmas uzlabošana un piesārņojuma 
samazināšana, izglītības iespēju sniegšana un 
prakses nodrošināšana sociālās atstumtības 
riska grupām  

• Nenozīmīga loma tiek ierādīta aprūpes un 
izmitināšanas pakalpojumu sniegšanai, 
veselības aizsardzības pakalpojumu 
nodrošināšanai sociālās atstumtības riska 
grupām, neaizsargātāko iedzīvotāju grupu 
iekļaušana sabiedrībā 
 



Darbības ilgtspēja 

Īstermiņa  
7% 

Ilgtermiņa 
80% 

Vienreizēja 
13% 

Uzņēmumu dalījums pēc sociālās darbības ilgtspējas  
(% no kopējā sociālo uzņēmumu skaita) 



Sociālo jautājumu risināšanas 
mērogs 

Valsts mēroga 
47% 

Reģionālā mēroga 
4% 

Vietējā mēroga 
49% 

Uzņēmumu dalījums pēc sociālo jautājumu risināšanas mēroga  
(% no kopējā sociālo uzņēmumu skaita)  



Saņemtais finansējums 

Uzņēmums nav saņēmis 
finansējumu 

88% 

Valsts/pašvaldību subsīdijas 
2% 

Cita veida finansējums 
3% 

Eiropas fondu finansējums 
7% 

Uzņēmums saņēmis 
finansējumu 

12% 

Sociālo uzņēmumu saņemtā finansējuma dalījums pa  finansējuma avotiem  
(% no kopējā sociālo uzņēmumu skaita)  

Sociālo uzņēmumu finansiālā un ekonomiskā ilgtspēja ir nenozīmīgi atkarīga no 
ārējiem finanšu avotiem vai finanšu atvieglojumiem 



Darbības atkarība no subsīdijām 

Atkarīgi; 14 Neatkarīgi; 86 
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Sociālo uzņēmumu darbības atkarība no valsts vai pašvaldību piešķirtajām 
subsīdijām  

(% no kopējā sociālo uzņēmumu skaita) 



Peļņa 
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Apstrādes rūpniecība

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi
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Veselība un sociālā aprūpe
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Sociālo uzņēmumu peļņa pēdējā finanšu gadā dalījumā pa nozarēm  
(% no kopējā sociālo uzņēmumu skaita attiecīgajā nozarē) 
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Sociāli neaizsargāto personu 
nodarbinātība 
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(% no kopējā nodarbināto skaita sociālajos uzņēmumos) 



Vides aizsardzības pasākumi 
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Citi pasākumi

Ražošanas procesā izmantoti videi nekaitīgi resursi
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Sociālo uzņēmumu galvenie vides aizsardzības pasākumu veidi 
(% no kopējā sociālo uzņēmumu skaita) 



SECINĀJUMI: 
problēmas 

1. Trūkst sabiedrības izpratnes un zināšanu par sociālo 
uzņēmējdarbību 

2. Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā tikai sāk attīstīties 
(tikai 3% uzņēmumu darbības mērķis ir sociālo problēmu 
risināšana sabiedrības labā) 

3. Sociālie uzņēmumi Latvijā vairāk ir orientēti uz sociālās 
labklājības jautājumu risināšanu nekā uz peļnas 
reinvestēšanu sociālo problēmu risināšanai 

4. Trūksts nodokļu un likumdošanas regulējuma, valsts 
un pašvaldību atbalsta 

5. Finanšu piesaistes problēma sociālā uzņēmuma 
sākotnējā attīstības posmā, speciālo kredītu vai 
aizņēmumu programmas neesamība 



SECINĀJUMI: 
attīstības iespējas 

1. Sociālā uzņēmējdarbība ir perspektīvs darbības virziens 

2. Īpaša pieeja un sociālās uzņēmējdarbības regulējums 
sniegs reālus priekšnosacījumus sociālās uzņēmējdarbības 
modeļa popularizācijai un attīstībai 

3. NVO sektora liels potenciāls. Saglabājot savas priekšrocības 
(sociālā orientācija, iedzīvotāju vajadzības un aktuālu sociālu 
problēmu pārzināšana, pieredze sociālo pakalpojumu 
sniegšanā), NVO var sākt ieviest biznesa tehnoloģijas un attīstīt 
komercdarbību 

4. Sociālās uzņēmējdarbības atbalsta gadījumā no valsts un 
sabiedrības puses tiek sagaidīts valsts izdevumu 
samazinājums sociālajā sfērā un to akumulācija uz 
programmām, kas nesīs plānotus un izmērāmus rezultātus 

 

 

 

 

 



Paldies par uzmanību! 

 

"Neviens nespēj sasniegt diženumu, pilnībā 
pašrealizēties, kamēr nav kalpojis sabiedrībai 
un tās vērtībām. Dzīve nemīl tos, kas izvirzās, 

aizmirstot par citiem.” 

Prof. A. Meneghetti 


