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Labklājības ministrijai 

Par Ministru kabineta noteikumu projektu 
“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” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi un nesaskaņo 
Ministru kabineta noteikumu projektu “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” (turpmāk – MK 
noteikumi), jo ir šādi iebildumi. 

1. Nepieciešams izteikt MK noteikumu projekta punktu 3.1. šādā 
redakcijā: “3.1. sociālās uzņēmējdarbības veicēji un uzsācēji – 
komersanti un nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi), 
pašvaldības (turpmāk – sociālās uzņēmējdarbības veicēji)”. 
Pasākuma mērķis ir “izmēģinājumprojekta ietvaros noteikt un 
pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un 
attīstībai, vienlaicīgi palielinot nodarbinātības iespējas, jo sevišķi 
nelabvēlīgākā situācijā esošām personām”, tādēļ jāņem vērā, ka 
daudzās pašvaldībās privātā sektora aktivitāte – spēja/vēlme 
iesaistīties kādā no saimnieciskām aktivitātēm, ir ļoti zema, un ir 
redzama tirgus nepilnība. Līdz ar to labs risinājums būtu pašvaldības 
iesaiste inovatīvu un viedu risinājumu attīstīšanā dažādu 
saimniecisku jautājumu risināšanai. Atbalsts nodarbinātību 
veicinošu uzņēmumu infrastruktūras izveidei sekmētu visu 
pašvaldību (ne tikai attīstības centru) ekonomisko izaugsmi un 
nodrošinātu nodarbinātības pieaugumu, jo darba un stabila 
atalgojuma pieejamība ir viens no problēmjautājumiem. 

2. MK noteikumu 25. punktā lūdzam paredzēt, ka pasākuma 
uzraudzības padomes sastāvā tiek iekļauts arī LPS pārstāvis. 



 
 

 

2 

3. LPS lūdz papildināt MK noteikumu anotāciju ar pasākuma 
mērķauditorijas kartējumu pilsētu un novadu teritoriālo vienību - 
pagastu līmenī, kā arī paredzēt, ka šajā līmenī mērķauditorija un tās 
iesaiste sociālajos uzņēmumos tiks monitorēta visu pasākuma laiku 
atbilstoši MK noteikumu anotācijā teiktajam, ka, “ņemot vērā 
sociālo uzņēmumu īpašo lomu un nozīmi, pasākuma īstenošanai būs 
pozitīva sociāla un ekonomiska ietekme, jo pasākums nodrošinās 
sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu/attīstību Latvijā. Papildus tam 
tiks dažādoti veidi sociālo problēmu risināšanai un veicināta jaunu 
darba vietu izveide (īpaši sociālās atstumtības riskam pakļautajiem 
un nelabvēlīgākajā situācijā esošajiem bezdarbniekiem). Ņemot vērā 
iepriekš minēto, pasākumam ir sagaidāma pozitīva ietekme uz 
bezdarba līmeni, respektīvi, tiks sekmēts nodarbinātības līmeņa 
pieaugums valstī, kā arī mazinātas citas šīs anotācijas I sadaļas 
2.punktā minētās problēmas”,  

4. Atbilstoši LPS iebildumiem, lūdzam precizēt MK noteikumu 
anotāciju, uzsverot pašvaldību iesaistes kritisko nepieciešamību 
teritorijās, kurās nav vai nebūs uzņēmēju vai pilsoniskās sabiedrības 
aktivitātes. 
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