
Pētījuma ietvaros kā sociālais uzņēmums 
defi nēts sociālās ekonomikas dalībnieks, 
kuru dibina un vada uzņēmējs ar attīstītu 
sociālo un uzņēmējkompetenci, lai veik-
tu uzņēmējdarbību (ražotu preces un 
sniegtu pakalpojumus) un ienākumus / 
peļņu izmantotu sociāliem mērķiem sa-
biedrībai svarīgu problēmu risināšanai.

Pētījuma ietvaros veiktās aktivitātes:

•   Metodoloģijas izstrāde sociālo uzņēmumu identifi cēša-
nai;
•   Nacionālās statistikas IT-sistēmas pilnveidošana;
•   Eksperimentāla datu vākšana;
•   Matemātiska datu apstrāde, analīze;
•   Datu satura analīze; kopsavilkuma izstrāde;
•   Sociālo uzņēmumu datu bāzes izveide;
•   Praktisku rekomendāciju un likumdošanas iniciatīvu
     izstrāde;
•   Pētījuma rezultātu prezentēšana forumā;
•   Pētījuma rezultātu izziņošana

Pētījuma īstenošanas periods: 2013.gada aprīlis – 2014.gada jūlijs

Pētījuma mērķis:

izstrādāt vienotu metodoloģiju sociālā uzņēmēja un so-
ciālā uzņēmuma identifi cēšanai un tā darbības izvērtēša-
nai, lai noteiktu sociālo uzņēmumu tiešo un netiešo ietekmi 
uz valsts ekonomisko izaugsmi un nodarbinātību. Projektā 
iegūtajiem rezultātiem - sniegtajām rekomendācijām poli-
tikas veidotājiem - jāveicina izpratne par sociālās uzņēmēj-
darbības lomu ekonomikā, jārada priekšnoteikumi esošo 
sociālo uzņēmumu attīstīšanai, kā arī jaunu veidošanai.

Pētījuma rezultāti:

Pētījumā tika konstatēts, ka Latvijas normatīvie akti 
nenosaka sociālā uzņēmēja un sociālās uzņēmējdar-
bības jēdzienus, tādēļ bieži vien par sociālajiem uzņē-
mumiem tiek uzskatītas gan nevalstiskās organizāci-
jas (biedrības un nodibinājumi), gan komersanti. Tomēr, 
ņemot vērā likumā noteiktos ierobežojumus biedrību 
un nodibinājumu saimnieciskās darbības veikšanā, ne-
valstiskās organizācijas nevar tikt uzskatītas par so-
ciālajiem uzņēmumiem, jo sociālā uzņēmējdarbība 
paredz aktīvu saimniecisko darbību. Tādējādi, saskaņā 
ar spēkā esošo likumdošanu, Latvijā, par sociālajiem 
uzņēmumiem var kļūt Komerclikumā defi nētie subjekti:

•   sabiedrība ar ierobežotu atbildību,
•   individuālais komersants,
•   pilnsabiedrība,
•   komandītsabiedrība,
•   akciju sabiedrība.

Pētījuma kopējā izlasē tika iekļauti 44 833
ekonomiski aktīvi dažādu nozaru Latvijas 
uzņēmumi. Realizētais izlases apjoms ir 
1 296 vienības; atbildes iegūtas no 1 164 
uzņēmumiem jeb 89,8% respondentu.

Veiktās aptaujas datu analīze lieci-
na, ka no visiem respondentiem tikai 
66 jeb 3% veic sociālo uzņēmējdarbī-
bu. Peļņu sociālo mērķu īstenošanai 
izmanto vēl mazāk – tikai 2% uzņē-
mumu. Taču no tiem, kuri uzskata, ka 
viņi veic sociālo uzņēmējdarbību, ma-
zliet vairāk nekā pusei jeb 35 uzņē-
mumiem darbības mērķis ir sociālo 
problēmu risināšana sabiedrības labā. 
Uzņēmējdarbībā gūto peļņu sociāliem 
mērķiem reinvestē vēl mazāk - ti-
kai 33 jeb 50% aptaujāto uzņēmumu.

Būtiskākās sociālā uzņēmuma pazīmes:

•  sociālais uzņēmums ir ekonomikas jomas dalībnieks, 
kurš ražo preces un sniedz pakalpojumus, kas paredzē-
ti sabiedrības neaizsargātākajai daļai, apvienojot sevī 
gan sociāla rakstura, gan cita veida produktu ražoša-
nu, īstenojot saimniecisko darbību, lai gūtu ieņēmumus 
un nodrošinātu fi nansiālo un ekonomisko ilgtspēju;

•  sociālam uzņēmumam galvenie ir sociālie mērķi, nevis 
peļņas gūšana, lai novērstu nabadzību vai risinātu kādu 
citu sabiedrībai nozīmīgu sociālo vai vides problēmu);

•  sociālā uzņēmuma gūtā peļņa kalpo kā līdzeklis so-
ciālo mērķu sasniegšanai. Tā tiek ieguldīta uzņēmu-
ma attīstībai vai noteiktu sociālo problēmu risināša-
nai, nevis sadalīta starp īpašniekiem (investori saņem 
atpakaļ tikai sava ieguldījuma daļu bez procentiem);

•  sociālam uzņēmumam var būt dažādas juridiskās for-
mas un modeļi vai dažādu juridisko formu apvienojums;

•  sociālais uzņēmums darbojas kā neatkarīga vienī-
ba, tajā ir spēcīgi līdzdalības un koplēmuma, pār-
valdības, demokrātijas un sociālās inovācijas aspekti;

•  sociālo uzņēmumu dibina un vada uzņēmējs ar attīstītu 
sociālo un uzņēmējkompetenci; sociālais uzņēmējs ir 
sociāli ētiski motivēta personība, lai risinātu sociālās 
problēmas un radītu pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā.

Aptaujas datu analīze par fi nansiālo un ekon-
omisko ilgtspēju uzņēmumos, liecina, ka 21% 
sociālo uzņēmumu ir saņēmuši fi nanšu atbals-
tu darbības uzsākšanai. Turklāt 14% uzņēmu-
mu norāda, ka viņu darbība ir atkarīga no valsts 
/ pašvaldību piešķirtajām subsīdijām. 18% ap-
taujāto uzņēmumu atzīst, ka būtiskākais at-
spaids bijis ienākumu nodokļa atvieglojums.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) sadar-
bībā ar Centrālās statistikas biroju (CSB) ieguva Eiro-
pas Komisijas fi nansējumu pētījuma “Eksperimentāls pro-
jekts Sociālo uzņēmumu identifi cēšanai un to ekonomiskās 
ietekmes Latvijā novērtēšanai” (Pētījums) veikšanai.

PROJEKTA PARTNERI:

HOPP
ir sociālās uzņēmējdarbī-
bas projekts, kurā kopš 
2011.gada tiek ražo-
ti trīsriteņi cilvēkiem 
ar kustību traucē-
jumiem un senioriem.

MAMMAMUNTETIEM.LV
ir interneta portāls – fo-
rums, kas izglīto bērnu 
audzināšanas un citos 
sociālajos jautājumos. 
Forums iniciē un īste-
no dažādus sociālos 
jautājumus, piemēram 
“Tētu” dienu Latvijā

REKOMENDĀCIJAS POLITIKAS VEIDOTĀJIEM:

1.  Atzīt un stiprināt sociālos uzņēmumos kā īpašu grupu, jo šis ir efektīvs risinājums 
ieilgušo sociālo problēmu risināšanai. Nepieciešams veicināt sabiedrības kopējo iz-
pratni par sociālo uzņēmēj darbību. Parādot tās pievienoto vērtību sociālo problēmu 
risināšanā un pozitīvo ietekmi uz sabiedrību kopumā;

2.  Veidot atsevišķu tiesisku regulējumu sociālajiem uzņēmumiem, nodrošinot skaidru 
un paredzamu kārtību gan attiecībā uz sociālo uzņēmumu nodibināšanu, gan darbību, 
tajā skaitā atbalsta mehānismiem;

3.  Iespējamie atbalsta mehānismi :

 a.  Uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaides piešķiršana, atbrīvošana no darba 
devēja sociālajām iemaksām;

 b.  paredzēt, ka publiskajos iepirkumos sociālajiem uzņēmumiem, ja tie at-
bilst citiem kritērijiem, tiek dotas papildus priekšrocības izvērtēšanā, paredzēt un iz-
veidot īpašus fondus pašvaldību un valsts mērogā, kas sniegtu fi nanšu palīdzību so-
ciālā uzņēmuma izveidei un izaugsmes veicināšanai; 

 c.  Kā vienu no mehānismiem piedāvājam, ka biznesa inkubatoriem, kas tiek 
fi nansēti no publiskiem līdzekļiem, jāuzņem un jāatbalsta arī uzņēmumi, kuru mērķis 
ir sociālu problēmu risināšana;

4.  Paredzēt iespēju sociālajiem uzņēmumiem deleģēt valsts un pašvaldību funkcijas. 
Īpaši sociālo pakalpojumu sniegšanā, pasākumu organizēšana cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, veselības uzlabošanas pasākumiem, ekoloģijā, nacionālo bagātību 
aizsardzībā un citās darbības jomās, kas saistītas ar to izvirzīto sociālo mērķu sas-
niegšanu;

5.  Nepieciešams veikt izmaiņas izglītības sistēmā. Visās izglītības sistēmas pakāpēs 
līdz ar vispārīgām prasmēm, pastiprinātu uzmanību pievērst Eiropas Komisijas nos-
tādnēs rekomendēto 8 pamatkompetenču attīstībai, t.sk., sociālās un uzņēmējkom-
petences attīstīšanai, kas kopumā veicinās ne tikai sociālās uzņēmējdarbības, bet 
arī tradicionālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. Augstākās izglītības iestādēm ne-
pieciešams izstrādāt studiju programmas/kursus sociālajā ekonomikā, veikt pētījums 
par sociālo uzņēmējdarbību;

6.  Veidot datu bāzi, atspoguļojot tajā labas prakses piemērus, nosakot to kritērijus, 
ekonomiskos modeļus, ekonomisko kategoriju, pārrobežu izaugsmes potenciālu, ju-
ridiskā statusa un nodokļu režīma kritērijus, kā arī pašreizējos marķēšanas noteiku-
mus;

7.  Sociālās uzņēmējdarbības attīstības veicināšanā nozīmīga loma ir vispārējai 
uzņēmējdarbības videi valstī, tai jābūt tādai, kas veicina jaunu uzņēmumu rašanos 
un nerada papildus slogus uzņēmējiem (fi nanšu un administratīvos). Ņemot vērā, ka 
sociālie uzņēmumi bieži nodarbina sociālās atstumtības riskam pakļautās personas, 
tad svarīgi ir, ka esošā darba likumdošana ir elastīga un veicina šo grupu nodarbinātību

uzņēmējdarbība
Sociālā

LUDE
ir sociālais uzņēmums, 
kas palīdz senioriem 
rast prieku dzīvē un 
gūt papildu ienākumus, 
aužot paklājus un mā-
jas tekstilpriekšmetus

Latvijas sociālie uzņēmumi - PIEMĒRI:

PAPILDU INFORMĀCIJAI:

LTRK: Tatjana Titareva, +371 67830810, Tatjana.Titareva@chamber.lv;
Katrīna Zariņa, +371 67201105, Katrina.Zarina@chamber.lv

CSB: Ilze Skujeniece, +371 67366951, Ilze.Skujeniece@csb.gov.lv


