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Vai Latvijā ir sociālā uzņēmējdarbība? 

Tradicionālā izpratnē uzņēmējdarbība nozīmē preču un pakalpojumu piedāvāšanu, izplatīšanu 

un pārdošanu. Sociālā uzņēmējdarbība būtībā nodarbojas ar to pašu, vienīgi sociālā 

uzņēmējdarbība sniedz tiešu ieguldījumu sabiedrības labā. Attiecīgi, uzņēmuma peļņa netiek 

sadalīta starp īpašniekiem, bet ieguldīta sabiedrībai sociāli nozīmīgu problēmu risināšanā vai 

arī uzņēmuma darbības nodrošināšanā tiek iesaistītas sociāli neaizsargātas sabiedrības grupas. 

Pasaules praksē var atrast daudz un dažādu piemēru, kā sociālā uzņēmējdarbība tiek definēta, 

saprasta un regulēta. Taču, ar ko sociālā uzņēmējdarbība Latvijā tiek saprasta, īsti skaidrs nav, 

jo trūkst likumiska regulējuma sociālajai uzņēmējdarbībai. Šodien ikviens uzņēmējs būtībā 

var paziņot, ka nodarbojas ar sociālo uzņēmējdarbību. 

Iesākumā jāmin, kādēļ sociālo uzņēmējdarbību ir tik būtiski attīstīt?! Mūsdienu mainīgajā 

pasaulē, turklāt patērētāju sabiedrībā, vajadzības un preču patēriņš tikai pieaug. Patērētāji pērk 

vairāk un attiecīgi piegādātāji vairāk un vairāk saražo. Taču, tajā pašā laikā, ne visās pasaules 

valstīs to iedzīvotāji ir paēduši un apģērbi. Arī tepat Latvijā, sociālās problēmas ir vienas no 

aktuālākajām valstī, iedzīvotāji nevar atrast darbu, nepietiek līdzekļu vienas ēdienreizes 

sagādāšanai sev un ģimenei, pensionāriem ir mazas pensijas un tā tālāk. Ikviens Latvijas 

iedzīvotājs zin, ka valsts viņam nevar nodrošināt visas viņa vajadzības. Tādēļ ir jāsāk domāt 

sociāli atbildīgāk, kas ir viens no sociālās uzņēmējdarbības pamatelementiem – būt atbildīgam 

ne tikai par sevi, savu ģimeni, līdzcilvēkiem, bet arī par sabiedrību, kurā tu dzīvo. 

Ikgadu tiek veikts Uzņēmējdarbības globālā monitoringa Latvijas ziņojums, 2009.gada 

ziņojumā tiek skatīta arī sociālā uzņēmējdarbība Latvijā pēc aktivitātes veida. Ziņojumā ir 

uzsvērts, ka visbiežāk Latvijā ir novērojama hibrīda sociālā uzņēmējdarbība – 35,8%, ar ko 

ziņojumā tiek saprasts, ka hibrīda sociālajiem uzņēmumiem ir tīri sociālie mērķi un papildus 

kāda saimnieciskā darbība. Bieži ir novērojama arī bezpeļņas sociālā uzņēmējdarbība 20,8%, 

ar ko ziņojumā ir saprastas inovatīvas NVO, un tradicionālās NVO - 18,9%. Par  

tradicionālajām NVO tiek uzskatītas NVO, kam ir tīri sociālie mērķi un bezpeļņas 

organizācijas statuss. Nedaudz mazāk ir - 15,1% ir sociālā uzņēmējdarbība peļņas gūšanai, bet 

7,5% sociālā aktivitāte ir ar peļņas motīvu. [1]  

Ziņojumā minētie sociālās uzņēmējdarbības aktivitātes veidi pierāda, ka Latvijā trūkst 

likumiska regulējuma, jo nav īsti skaidrs gan kas ir sociālā uzņēmējdarbība un ar ko tā tiek 

saprasta Latvijā. Sanāk tā, ka paši uzņēmumi sevi nosauc par sociālu uzņēmumu, jo šobrīd par 

sociālajiem uzņēmumiem sauc sevi gan komersanti, gan NVO. 

eLPA augusta vidū rīkotajā Vasaras akadēmijā 2011 akadēmijas dalībnieki centās nodalīt, 

kāda ir atšķirība starp NVO un sociālo uzņēmējdarbību. Visbiežāk akadēmijas dalībnieki 

uzsvēra, ka NVO: 

 Nav vajadzīgs pamatkapitāls; 

 Brīvprātīgais darbs ir kā resurss; 

 Nav peļņas gūšanas raksturs; 
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 Nav uzņēmējdarbības filozofija; 

 Pastāv finanšu piesaistes atšķirības; 

 Ir atrunāts likumdošanā. 

Uzskaitītie argumenti pierāda, ka NVO pēc būtības ir citi mērķi nekā sociālajai 

uzņēmējdarbībai, tajā skaitā arī citādi nekā komersantiem. Šajā gadījumā lietuvieši mums ir 

soli priekšā, jo viņiem jau kopš 2004.gada ir sociālās uzņēmējdarbības likums, nosakot un 

definējot, ko Lietuvā saprot ar sociālo uzņēmējdarbību un kādas mērķa grupas tas aptver. 

Likums regulē darba attiecības un apmaksu, tiesības un nodokļus, kā arī sociālā uzņēmuma 

statusa iegūšanu. 

Par vienu no sociālās uzņēmējdarbības piemēriem Lietuvā var minēt salātu bāru  Viļņā „Mans 

Guru” (Mano Guru), kurā 70% no darbinieku iepriekš ir bijuši atkarīgi no narkotiskajām 

vielām, iesaistot viņu uzņēmumā, tas ir palīdzējis šiem cilvēkiem nostāties uz savām kājām un 

sākt jaunu dzīvi. Pasaulē viens no spilgtākajiem sociālās uzņēmējdarbības piemēriem ir par 

sociālās uzņēmējdarbības iniciatoru dēvētais Muhameds Junus (Muhammad Yunus), kurš 

aizsāka mikrokredītu piešķiršanu nabadzīgiem iedzīvotājiem, lai paaugstinātu šo iedzīvotāju 

finansiālo maksātspēju Bangladešā.  

Ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā ir meklējami sociālās uzņēmējdarbības piemēri, kā MAMMU 

šalles, kuras savām rokām rada jaunās māmiņas, „Otrā elpa” labdarības veikals, kur var nodot 

sev nevajadzīgas grāmatas, lietas, apģērbu, ko pēc tam pārdod par simbolisku samaksu. Taču, 

tā kā Latvijā sociālā uzņēmējdarbība nav likumiski nostiprināta, tas kavē sociālo uzņēmumu 

veiksmīgu un efektīvu darbību, jo nav izvirzītas ne priekšrocības vai atvieglojumi, lai savu 

izvirzīto mērķi sabiedrības labā veiksmīgi pildītu. 

Kopumā Latvijā izpratne par sociālo uzņēmējdarbību vēl tikai veidojas. Turklāt pārāk liels 

īpatsvars uzņēmēju dzenas pēc peļņas, un saskaņota darbība ar sabiedrības mērķiem ir 

mazsvarīgāka. Taču sociālā uzņēmējdarbība ir nozīmīga, jo var veicināt pozitīvas sociālās 

pārmaiņas cilvēku dzīvēs un sabiedrībā. Tādēļ ir jāveicina sociālās uzņēmējdarbības 

aktualizēšana un attīstība sabiedrībā, lai atbalstītu ekonomiski aktīvas un stipras sabiedrības 

veidošanos.  

 

 

 

 

 
Raksta autore: Laura Platace, Latvijas Pilsoniskā alianse, 2011 
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