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Latvijas Pašvaldību savienība ir izvērtējusi un nesaskaņo MK 
noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta 
noteikumos nr. 467 “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””, jo ir šādi iebildumi: 

 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 87. panta pirmās daļas 3. punkts 

noteic, ka publiska persona privāto tiesību jomā darbojas, dibinot 
kapitālsabiedrību vai iegūstot līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā. Ja publiska 
persona darbojas privāto tiesību jomā, uz to attiecas likumi, kas reglamentē 
privāttiesiskus darījumus vispār. Tas nozīmē, ka publiskas personas dibināta 
kapitālsabiedrība ir privāto tiesību juridiskā persona un pret to jāattiecas 
vienlīdzīgi. Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumu nr. 467 
“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” 25. punkts noteic, ka sociālās uzņēmējdarbības mērķis 
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ir risināt sociālu, sabiedrībai nozīmīgu problēmu, veicot saimniecisko darbību 
un ieguldot peļņu noteiktā mērķa sasniegšanai. Sociālās uzņēmējdarbības 
mērķis var būt arī šo noteikumu 3.3. un 3.4. apakšpunktā minētās mērķa 
grupas integrācija darba tirgū (šādā gadījumā pasākuma dalībnieks ir darba 
integrācijas sociālais uzņēmums). Gadījumā, ja publiskas personas dibināta 
kapitālsabiedrība atbilst noteikumu 25. punktam, tad atbilstoši noteikumu 
projekta 9. punkta jaunajam 262.4. apakšpunktam publiskas personas 
kapitālsabiedrība nevarēs pretendēt uz finansējuma saņemšanu. Ietverot šādu 
nosacījumu, noteikumu projektā tiek noteiktas diskriminējošas normas, proti, 
netiek īstenota vienlīdzīga attieksme pret subjektiem vienlīdzīgā situācijā. Arī 
no anotācijas nav atrodams skaidrojums, kādēļ būtu pieļaujama atšķirīga 
attieksme, it īpaši, ja publiskas personas dibināta kapitālsabiedrība atbilst 
noteikumu 25. punktam. Minētais attiecināms arī uz tiem gadījumiem, kad 
publiska persona ir pasākuma dalībnieka dalībnieks vai biedrs. Atgādinām, ka 
Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pants ietver arī tādu kapitālsabiedrību 
dibināšanu un tādās teritorijas, kur uzņēmējam, tajā skaitā sociālajam, nav 
intereses nodarboties ar uzņēmējdarbību. Ar šādu scenāriju no pasākuma 
dalībnieku loka nepamatoti tiek izslēgtas publisko personu dibinātas 
kapitālsabiedrības vai biedrības.  

Ņemot vērā minēto, lūdzam no noteikumu projekta 9. punkta izslēgt 
jauno 262.4. apakšpunktu. 
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