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Eiropā VAR!

“Amsterdamā tika izsludināts iepirkums būvniecībā, kur viena no prasībām 
dot iespēju jauniešiem/bezdarbniekiem gūt prakses vietas, novirzot noteiktu 
daļu no ieņēmumiem”

“Čehijā, Izglītības ministrija iepērk datorus, ja piegādātājs var pierādīt, ka nav
izmantots bērnu darbs”

“Parīze līdz 2020.gada beigām ir apņēmusies 20% gadījumu no visiem 
publiskajiem iepirkumiem piemērot sociālās klauzulas un šādā veidā 
nodrošināt iespēju cilvēkiem, kas izkrituši no darba tirgus, nostrādāt kopā 1 
miljonu darba stundas gadā”



Kāpēc?

• Ikvienai pašvadībai /valstij ir problēmas, kuras grūti risināt:
- bezdarbs, 
- vides izaicinājumi, 
- īpašas no darba tirgus izkritušas personu grupas, 
- izglītības izaicinājumi, 
- sociālie pakalpojumi

• Ikvienai pašvadībai /valstij ir vajadzības pēc pakalpojumiem/precēm



Kā?

• Eiropā ir 2.8 milj sociālās ekonomikas dalībnieku – sociālo uzņēmumu, 
kooperatīvu, NVO

• Nodarbina 13.8 milj darbiniekus

• Varianti:

1) Sociālais uzņēmums pats īsteno publisko iepirkumu

2) Sociālais uzņēmums, sadarbībā ar “parasto uzņēmumu” īsteno sociālās
klauzulas



Soli pa solim

1) Jāapzina un jādefinē problēma – “pašvaldībā ir daudz ilgstošie
bezdarbnieki, it īpaši, personas ar invaliditāti un tiem nav iespējas
atrast darbu” 

2) Jāsaprot līdzekļi un metodes KĀ šo var risināt jēgpilni, neradot
papildus finansiālo un administratīvo slogu nevienam – “pašvaldībai
ir vajadzība pēc parku un dārzu uzkopšanas un daļu no darbiem var
veikt personas ar invaliditāti”

3) Jāapzina tās jomas un iespējas - pašvaldība izsludina publisko
iepirkumu, iekļaujot šo nosacījumu kā sociālo klauzulu



Cik tālu esam?

• Latvijā ir vairākas pašvaldības, kuras gatavas iekļaut sociālās klauzulas
savos iepirkumos, tādejādi veicot stratēģisku un atbildīgu publisko
iepirkumu

• Ir vairāk kā 100 sociālo uzņēmumu, kas var nākt un palīdzēt īstenot šīs
klauzulas

• Ir nozares, kuras savos metodiskajos materiālos uzsver, ka ir gatavas
īstenot sociālās klauzulas



Paldies un uz kopīgu izdošanos!
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