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Sociālie uzņēmumi Latvijā

Vispārēja definīcija

• Sociālā uzņēmuma mērķis nav peļņas gūšana, bet gan dzīves kvalitātes uzlabošana noteiktām 
sabiedrības grupām vai sabiedrībai kopumā, strādājot ar biznesa metodēm

Latvijas Sociālā uzņēmuma likuma definīcija

• Juridiskais statuss – sabiedrība ar ierobežotu atbildību

• Reģistrēta Sociālo uzņēmumu reģistrā

• Veic labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību

• Pilda likumā noteiktos pienākumus un ievēro ierobežojumus

Sociālo uzņēmu skaits Latvijā: 101 (26.05.2020)
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Sociālie uzņēmumi dalījumā pēc plānošanas reģiona
(kopā 97 uzņēmumi; dati uz 01.04.2020.)
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Mākslinieciskā 

jaunrade; 5; 16%

Apkalpojošā sfēra; 6; 

19%

Veselība, sports, 

izklaide; 5; 16%

Apstrādes rūpniecība; 

4; 13%

Ēdināšana; 4; 13%

Sociālā aprūpe; 4; 13%

Info, grāmatvedības 

pakalpojumi; 3; 10%

Darba integrācijas sociālo uzņēmumu darbības jomas 
(kopā 31 uzņēmums; dati uz 01.04.2020.)
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Izglītība; 23; 35%

Iekļaujoša pilsoniskā 

sabiedrība, kultūras 

daudzveidība; 11; 17%

Sports, veselības 

veicināšana, medicīna; 

10; 15%

Sociālie pakalpojumi; 

7; 11%

Atbalsts mērķa grupām; 

5; 7%

Citi; 5; 7% Vides aizsardzība; 5; 8%

Sociālo uzņēmumu, kas sniedz sociālo labumu,  darbības 

jomas 
(kopā 66 uzņēmumi; dati uz 01.04.2020.)



Uzdevumi (priviliģētie līgumi)
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PIL 16.panta pirmā daļa: priviliģēti līgumi pretendentiem, kuriem vairāk nekā 30 procenti no vidējā 

nodarbināto darbinieku skaita gadā ir personas ar invaliditāti

• Identificēt uzņēmumus – katalogs (preces/pakalpojumi, atbilstība kritērijam)

• Pārbaudīt atbilstību – MK pilnvarojums institūcijai

PIL 16.panta otrā daļa: priviliģēti līgumi sociālajiem uzņēmumiem veselības, sociālās un kultūras jomas 

pakalpojumiem (administratīvie, izglītības, veselības aprūpes un mājokļu pakalpojumi; mājsaimniecību, aprūpes, medicīniskā 

personāla nodrošināšanas pakalpojumi; pirmsskolas, augstākās, pieaugušo izglītības un e-mācību pakalpojumi; darbinieku mācību 

pakalpojumi, mācību telpas, mācību konsultāciju pakalpojumi; bibliotēku, arhīvu, muzeju un citi kultūras pakalpojumi) 

(1 līgums ar pasūtītāju 3 gadu laikā)

• Identificēt sociālos uzņēmumus – katalogs (preces/pakalpojumi, kas atbilst CPV kodiem)

• Identificēt un informēt pasūtītājus – datu analīze



Uzdevumi (sociālie kritēriji)
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PIL 51.pants: pasūtītāja noteikti sociālie kritēriji (kvalitātes kritēriji) līguma slēgšanas 

tiesību piešķiršanai

• Informēt un izglītot pasūtītājus

• Identificēt sociālos uzņēmumus

• Piedāvāt risinājumus, kas būtu motivējoši gan pasūtītājiem, gan izpildītājiem 



Paldies!

Darba tirgus politikas departaments

ESF projekts «Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai»

E-pasts: registracija.su@lm.gov.lv

Info tālrunis: 64331822 (otrdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 12:00)

Juris Cebulis

E-pasts: juris.cebulis@lm.gov.lv
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