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Vai SU var būt
aktīvais sports?
https://fb.watch/8Kp5Ee4m5J/
SEATRAC impact 2021.pdf



Vai peldkostīmu ražošana ir SU?



Vai darbā iekārtošanas birojs 
atbilst SU definīcijai?



SU tehnoloģiju jomā?
• lietotne “Vigo”, kas ir domāta insultu pārcietušiem 

cilvēkiem

• SU Barboleta radījusi spēli ar mērķi bērniem nodrošināt 
efektīvu mācīšanās vidi un inovatīvas mācīšanās metodes, 
kas atbilst mūsdienu bērnu vajadzībām

• Intelekta attīstības centrs ir pirmais centrs Baltijā, kurā 
neirobioloģiskās atgriezeniskās saites metode tiek 
izmantota apmācību procesā.



Ko būvēsim? SU būvniecība



Sociālā uzņēmējdarbība – vēl?
• Apmācībās

• Pamesta rūpnīcas teritorija

• Muzejs

• Lakati

• Dzīvnieki

• Kas vēl



Mūsu cilvēki !



Kas ir sociālais uzņēmums? 
• Tā ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA)

• Tam ir piešķirts sociālā uzņēmuma statuss

• Tas veic labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko 
darbību

• Tā iegūto peļņu nesadala, bet iegulda statūtos noteikto 
mērķu sasniegšanai

• SU mērķis ir veicināt sabiedrības dzīves kvalitātes 
uzlabošanu un sekmēt sociālās atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību

• MŪSU MĒRĶIS - sekmēt pakalpojumu noietu, prioritāri
atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām





Sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas
• personas ar invaliditāti

• personas ar garīga rakstura 
traucējumiem

• personas, kurām noteikta atbilstība 
trūcīgas ģimenes (personas) statusam

• bezdarbnieki, kuriem ir apgādājamie, 
bezdarbnieki, kas vecāki par 54 gadiem, 
un ilgstošie bezdarbnieki

• etniskā minoritāte romi

• ieslodzītie vai personas, kuras atbrīvotas 
no ieslodzījuma vietas

• personas, kuru dzīvesvieta ir deklarēta 
naktspatversmē

• cilvēktirdzniecības upuri

• personas ar alkohola, 
narkotisko, psihotropo vai 
toksisko vielu, azartspēļu vai 
datorspēļu atkarības 
problēmām

• personas, kurām Latvijas 
Republikā ir piešķirts bēgļa, 
alternatīvais vai bezvalstnieka 
statuss

• bāreņi un bez vecāku gādības 
palikušie bērni vecumā no 
15 gadiem, kā arī šai grupai 
atbilstošas pilngadīgas 
personas līdz 24 gadu vecuma 
sasniegšanai



Attīstīt infrastruktūru



Radīt jaunas darba vietas



Paplašināt pakalpjumu piedāvājumu



Pašvaldības darbība sociālās
uzņēmējdarbības jomā I

 Nododam
telpas bezatlīdzības
lietošanā sociālajam
uzņēmējam (konkurss)



Pašvaldības darbība sociālās
uzņēmējdarbības jomā II

 Funkciju deleģēšana, ja
persona uzdevumu var
veikt efektīvāk
(VPIL 40.p.)



Pašvaldības līdzdarbošanās
sociālās uzņēmējdarbības jomā III

 Jauniešu izglītošana



Pašvaldības darbība sociālās
uzņēmējdarbības jomā IV

 Personu ar īpašām
vajadzībām
integrēšana sabiedrībā
un darba tirgū, 
samazinot slogu uz
sociālajām atbalsta 
funkcijām



Paldies par uzmanību!
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