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Labklājības ministrijai 
 

Par koncepcijas projektu „Par sociālās 
uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
koncepcijas projektu „Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām 
Latvijā”, jo ir šādi iebildumi: 

• LPS nepiekrīt LM darba grupas viedoklim, kas iezīmēts koncepcijas 
projektā, ka sociālās uzņēmējdarbības risinājumi ir iespējami tikai 
privātajā sektorā. LPS uzskata, ka ir jāparedz iespēja sociālajā 
uzņēmējdarbībā realizēt publisko un privāto partnerību, kas ir plašs 
sadarbības mehānisms ES „vecajās” dalībvalstīs.  

• LPS uzskata, ka pašvaldības nodrošinātajiem pakalpojumiem ir 
būtiska nozīme saimnieciskās darbības attīstībā, nodarbinātības un 
ar to saistīto sociālo problēmu risināšanā tās teritorijā. Situācijā, kad 
privātā sektora aktivitāte – spēja un vēlme iesaistīties kādā no 
saimnieciskām aktivitātēm – daudzās pašvaldību teritorijās Latvijā 
ir ļoti zema un ir redzama tirgus nepilnība, nepieciešama pašvaldību 
inovatīva un vieda iesaiste dažādu ekonomisku un sociālu jautājumu 
risināšanā, tostarp arī – izveidojot un nostabilizējot sociālu 
uzņēmumu, ko perspektīvā var nodot privātai pārvaldīšanai. 

• LPS uzsver, ka pašvaldībām ir būtiska loma sociālo uzņēmējdarbību 
sekmējošas vides veidošanā un šādu uzņēmumu attīstībā, kur 
pašvaldības savu ieguldījumu var nodrošināt caur vairākiem atbalsta 
instrumentiem. Pašvaldības, balstoties uz normatīvā regulējuma 
iespējām attiecībā uz pašvaldību tiesībām rīkoties ar savu mantu 
(nekustamo īpašumu), kustamās mantas nomas līgumu sociālās 
uzņēmējdarbības gadījumā varētu noslēgt uz laiku ne tikai līdz 
pieciem gadiem, zemes nomas līgumu uz laiku līdz trīsdesmit 
gadiem, cita nekustamā īpašuma nomas līgumu līdz divpadsmit 
gadiem. Pašvaldības sociālās uzņēmējdarbības atbalstam varētu 



 
 

 

2 

izmantot tādas iespējas kā nekustamā īpašuma nodokļa atlaides 
piemērošana, aizdevumu un galvojumu (uzņēmumiem, kuros 
pašvaldības kapitāla daļa pārsniedz 50%) piešķiršana. 

LPS piekrīt, ka nepieciešams tāds tiesiskais ietvars, kas ļautu efektīvi ietvert 
visas sociālam uzņēmumam raksturīgās iezīmes, un atbalsta LM darba grupas 
par sociālās uzņēmējdarbības attīstību priekšlikumu izstrādāt jaunu likumu, 
kurā būtu iestrādāti bezpeļņas uzņēmuma principi. 
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