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Latvijas Republikas Saeimas Sociālo un 
darba lietu komisijai 

 
Par atzinuma sniegšanu par 
likumprojektu “Sociālās 
uzņēmējdarbības likums” 
 

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir izvērtējusi likumprojektu 
“Sociālās uzņēmējdarbības likums” (turpmāk – likumprojekts) un novērtē 
centienus sakārtot tiesisko vidi sociālās uzņēmējdarbības jomā, tomēr izsaka 
šādus iebildumus: 

1. LPS ieskatā nav nepieciešams dublēt normu saturu 1. panta 1. punktā 
un 4. panta pirmās daļas 1. punktā, tādēļ likumprojekta 1. panta 
1. punktu aicinām izteikt šādā redakcijā: “1) sociālā 
uzņēmējdarbība – labvēlīgu sociālo ietekmi radoša darbība, vairojot 
sabiedrisko labumu.” 

2. LPS ieskatā likuma mērķim būtu jāattiecas ne tikai uz sociālās 
atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, bet arī 
uz atstumtības riskam pakļauto teritoriju attīstības un nodarbinātības 
tajās veicināšanu. Aicinām likumprojekta 2. pantu izteikt šādā 
redakcijā: “2. pants. Likuma mērķis. Likuma mērķis ir veicināt 
sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanu un sekmēt nodarbinātību, 
radot labvēlīgu sociālās uzņēmējdarbības vidi.”  

3. Ņemot vērā, ka jautājums skar ne tikai Labklājības ministrijas jomu, 
bet arī citu nozaru ministriju kompetences jomas, aicinām kā 
atbildīgo institūciju noteikt Pārresoru koordinācijas centru un visā 
likumprojekta tekstā vārdus “atbildīgā ministrija” aizstāt ar vārdiem 
“atbildīgā institūcija”. 

4. Aicinām apsvērt iespēju likumprojekta 1. pantu papildināt ar termina 
“sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas” 
skaidrojumu šā likuma izpratnē, ņemot vērā, ka dažādos 
normatīvajos aktos šis termins tiek skaidrots dažādi. 

5. Aicinām 4. panta pirmās daļas 1. punktu izteikt šādā redakcijā: 
“1) uzņēmuma statūtos noteiktais mērķis atbilst šā likuma mērķim, 
tai skaitā sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu 
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(turpmāk – mērķa grupa) integrācijai darba tirgū, kā arī sociālo 
pakalpojumu sniegšanai, iekļaujošas un pilsoniskas sabiedrības 
veidošanai, vides aizsardzībai un saglabāšanai, dzīvnieku 
aizsardzībai, kultūras daudzveidības nodrošināšanai”. 

6. Lūdzam 5. panta ceturto daļu izteikt šādā redakcijā:  
(4) Komisija atbildīgajai personai sniedz motivētu atzinumu šā 
panta pirmajā daļā minētā lēmuma pieņemšanai par pretendenta 
atbilstību šā likuma 4. pantā minētajiem sociālā uzņēmuma 
kritērijiem.  

7. Lūdzam skaidrot, vai 5. panta piektajā daļā minētās komisijas locekļi 
būs atzīstami par valsts amatpersonām likuma “Par interešu 
konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” izpratnē. Ja 
komisijas locekļi tiek atzīti par amatpersonām, tad papildus 
nepieciešami grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu 
valsts amatpersonu darbībā”. 

 
 
 
Priekšsēdis Andris Jaunsleinis 
 
 
16.11.2016. 13:49 
365 
Ilze Rudzīte, padomniece veselības un sociālajos jautājumos  
67508531, ilze.rudzite@lps.lv 
Kristīne Kinča, padomniece juridiskajos jautājumos,  
kristine.kinca@lps.lv 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 


