Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā

30.10.2018 Jelgava

Kas ir sociālā uzņēmējdarbība?

Ražot preces vai sniegt pakalpojumus
ar mērķi risināt sociālu problēmu,
nevis gūt finansiālu labumu uzņēmuma īpašniekiem
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Normatīvie akti
❑ Sociālā uzņēmuma likums
Saistītie Ministru kabineta noteikumi:
❑ Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju (MK 20.02.2018 noteikumi Nr. 101)
❑ Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā
uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību (MK
27.03.2018 noteikumi Nr. 173)
❑ Noteikumi par komercdarbības atbalsta piešķiršanas nosacījumiem sociālajiem
uzņēmumiem un atbalsta piešķiršanas kārtību
(MK 03.04.2018 noteikumi Nr. 197)
❑ Darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 9.1.1. specifiskā atbalsta
mērķa «Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba
tirgū» 9.1.1.3. pasākuma «Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai» īstenošanas
noteikumi (MK 11.08.2015 noteikumi Nr. 467)
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Kas var iegūt sociālā uzņēmuma statusu?
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), ja:
❖ statūtos noteikti sociālie mērķi
❖ dalībnieku sapulce ir pieņēmusi lēmumu par sociālā uzņēmuma
statusa iegūšanu
❖ iegūto peļņu nesadala, bet iegulda statūtos noteikto mērķu
sasniegšanai
❖ nodarbina algotus darbiniekus (vismaz 1 darbinieks)
❖ demokrātiska uzņēmuma pārvalde:
❖ uzņēmuma valdē vai padomē ir iesaistīts mērķa grupas pārstāvis
vai

❖ uzņēmuma konsultatīvajā institūcijā, ja tāda izveidota, ir iesaistīts
mērķa grupas pārstāvis vai mērķa grupu pārstāvošas biedrības vai
nodibinājuma pārstāvis, vai konkrētās jomas eksperts
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Atbalsts sociālajam uzņēmumam
❖
❖
❖
❖
❖

Uzņēmums neietver ar UIN apliekamajā bāzē šādus izdevumus:

mērķa grupu darbinieku atpūtas pasākumu nodrošināšanai
mērķa grupu personu integrācijai darba tirgū un dzīves kvalitātes uzlabošanai
aktīvu iegādei statūtos noteikto mērķu sasniegšanai
mērķa grupu personu sociālās integrācijas pasākumu nodrošināšanai
ziedojumus SLO atbilstoši sociālā uzņēmuma statūtos noteiktajiem mērķiem

Pašvaldības ir tiesīgas piešķirt sociālajam uzņēmumam NĪN atlaides, ievērojot likumā
“Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikto kārtību”
Publiskas personas kustamo mantu var nodot bez atlīdzības sociālā uzņēmuma
īpašumā (Publiskas personas mantas atsavināšanas likums)
Publiska persona vai tās kapitālsabiedrība var nodot savu mantu sociālajam
uzņēmumam bezatlīdzības lietošanā (Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likums)

Statūtos noteikto mērķu sasniegšanai ir tiesīgs piesaistīt brīvprātīgā darba veicējus
(darbībām, kas nav saistītas ar uzņēmuma pārvaldi un grāmatvedību, kā arī uzņēmuma
pamatuzdevumiem)

ESF projekts «Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai» - granti
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Sociālās atstumtības riskam pakļauto
iedzīvotāju grupas (mērķa grupas)
- Personas ar invaliditāti
- Personas ar garīga rakstura traucējumiem*
- Personas, kurām noteikta atbilstība trūcīgās ģimenes (personas) statusam
- Bāreņi un bez vecāku palikušie bērni vecumā no 15 līdz 24 gadiem
- Nelabvēlīgākā situācijā esošie bezdarbnieki (ilgstošie, >54 gadi, ir apgādājamie)
- Etniskā minoritāte romi
- Bēgļa, alternatīvais vai bezvalstnieka statuss
- Ieslodzītie vai personas, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma vietas
- Personas ar atkarības problēmām*
- Deklarētā dzīvesvieta – naktspatversme
- Cilvēktirdzniecības upuri*
* jāiesniedz izziņa
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Sociālais uzņēmums nav tiesīgs:
peļņu (jebkurā pārskata gadā gūto) sadalīt dividendēs
izdarīt dividenžu izmaksas vai izmaksas pamatkapitāla samazināšanas gadījumā
izmantot mantu un finanšu līdzekļus mērķiem, kuri nav norādīti statūtos
veikt sistemātiskus darījumus ar vērtspapīriem vai nekustamo īpašumu, izņemot
telpu iznomāšanu vai izīrēšanu
❖ darboties tādās jomās kā:
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖

sprāgstvielu, ieroču un munīcijas ražošana un tirdzniecība,
alkoholisko dzērienu ražošana (izņemot mazās alkoholisko dzērienu darītavas),
tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība,
azartspēles un derības,
finanšu un apdrošināšanas darbības,
jomās, kas apdraud sabiedrības drošību un veselību

❖ izsniegt aizdevumus, izņemot aizdevumus mērķa grupām, ja tas paredzēts sociālā
uzņēmuma statūtos
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Sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas procedūra
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Labklājības ministrijas mājaslapā
pieejamā informācija
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Sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas
procedūra:
LM saņem
iesniegumu
sociālā uzņēmuma
statusa
piešķiršanai no
SIA

LM iegūst valsts
pārvaldes rīcībā
esošos un lēmuma
pieņemšanai
nepieciešamos
dokumentus

LM iesniegumu
sociālā uzņēmuma
statusa piešķiršanai
un dokumentus
nosūta Sociālo
uzņēmumu
komisijai
izskatīšanai

Pretendenta
pārstāvis tiesīgs
piedalīties Sociālo
uzņēmumu
komisijas sēdē

Sociālo
uzņēmumu
komisija sniedz
LM motivētu
atzinumu

LM pieņem
lēmumu
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Par projektu
«Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai»
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Eiropas Sociālā fonda projekts
«Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai»
Projekta mērķis: noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu
izveidei un attīstībai tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu
atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas sociālās atstumtības riskam
pakļautajām iedzīvotāju grupām (nelabvēlīgākā situācijā esošiem
bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura
traucējumiem u.c.)
Projekta īstenotājs: Labklājības ministrija
Projekta partneris: AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Plānotās izmaksas: 14 920 206 €
Projekta īstenošanas laiks: 04.01.2016. – 31.12.2022.
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Finanšu atbalsts
Kas var saņemt
grantu

Kādiem mērķiem

❖ Pasākuma
❖ Ilgtermiņa
«Atbalsts
ieguldījumi
sociālajai
uzņēmējdarbībai» ❖ Apmācību un
dalībnieki
konsultāciju
izdevumi
❖ Sociālie
uzņēmumi
❖ Atlīdzības
1.
izmaksas
❖ Sociālās
uzņēmējdarbības ❖ Citi apgrozāmie
uzsācēji
līdzekļi

Neattiecināmie izdevumi

Finanšu atbalsta apmērs

❖ nekustamā īpašuma, zemes iegāde Jaundibinātiem
❖ Telpu, ēku remonts vai renovācija no 5 000 € līdz
20 000 €
❖ būvniecība, būvprojektēšana,
❖ visa veida infrastruktūras
uzlabošana/attīstība/pārbūve
❖ teritorijas labiekārtošana

Dalībniekiem ar darbības
laiku <3 gadiem
no 5 000 € līdz
50 000 €

❖ netiešās izmaksas, kas nav tieši
saistītas ar biznesa projekta plāna Dalībniekiem ar darbības
laiku >3 gadiem
mērķa sasniegšanu
❖ esošā aprīkojuma/iekārtu remonti no 5 000 € līdz
200 000 €
❖ maksājumi vai izdevumi, kas
❑ No granta var segt līdz
radušies no neparedzētām
90% no biznesa projekta
saistībām
izmaksām
❖ muitas nodokļi un nodevu
❑ Atbalsta saņēmējam
maksājumi
jāpiesaista 10%
līdzfinansējums
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Īstenošanas progress

Statistikas dati
Rādītājs

Summa
(tūkst.EUR)

Skaits

Pilotprojekts – pasākuma dalībnieki (reģistrēti pirms 01.04.2018)
LM piešķīrusi pasākuma dalībnieka statusu, kopā
–
98
t.sk.: sabiedrības ar ierobežotu atbildību
NVO (biedrības un nodibinājumi)

48
50

–
–

Sociālā uzņēmuma likums – sociālie uzņēmumi (reģistrēti pēc 01.04.2018)
LM piešķīrusi sociālā uzņēmuma statusu
–
18
Finanšu atbalsts
Iesniegti pieteikumi finanšu atbalstam
Piešķirts finanšu atbalsts
Noraidīti finanšu atbalsta pieteikumi
(t.sk. pretendents atteicies)
Noslēgti finanšu atbalsta līgumi
Izmaksāts finansējumu

73
27
22
23
13

–
2 300
–
2 001
785
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Statistika pa reģioniem
uz 10.10.2018.
Pasākuma dalībnieki
(kopā 98)
11%
6%

Sociālie uzņēmumi
(kopā 18)

17%

50%

Rīga
Pierīga
Vidzeme
Kurzeme
Latgale
Zemgale

17%

!16

Statistika pa darbības jomām
uz 10.10.2018.
Pasākuma dalībnieki
6%

18%

Sociālie uzņēmumi

12%

47%

Darba integrācija
Iekļaujoša pilsoniskā sabiedrība, kult
Sports, veselības veicināšana, medicī
Bērnu sociālā iekļaušanās sabiedrībā
Izglītība
Atbalsts trūcīgajiem un mazaizsargāta
Sociālie pakalpojumi
Dzīvnieku, vides aizsardzība
Citi

18%
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Labās prakses piemēri
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Pasākuma «Atbalsts sociālajai
uzņēmējdarbībai» dalībnieki

SIA «BlindArt» dizaina priekšmetu
radīšanā nodarbina cilvēkus ar redzes
traucējumiem

SIA «KK Original Design»

Biedrība «Latvijas Samariešu apvienība»
sniedz kvalitatīvu palīdzību cilvēkiem,
kuriem tā nepieciešama (senioriem,
jauniešiem ar garīgas attīstības
traucējumiem, krīzē nonākušiem bērniem un
sievietēm)

Sociālie uzņēmumi

SIA «Dzīvības poga» misija ir pagarināt Latvijas
iedzīvotāju veselīgi nodzīvota mūza ilgumu, kā arī
uzlabot dzīves kvalitāti

SIA «KK Original Design» izstrādā pārvietošanās
palīgierīces bērniem, kuri cieš no cerebrālās triekas,
palīdzot viņiem uzlabot savu fizisko un garīgo stāvokli,
kā arī padara pilnvērtīgāku un komfortablāku bērnu
ģimenes locekļu ikdienu
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PALDIES !
Konsultācijas:
• tālrunis 64 331 822 otrdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 – 12:00
• e-pasts: registracija.su@lm.gov.lv vai lm@lm.gov.lv

Latvijas Republikas Labklājības ministrija
labklajibasministrija
@Lab_min

