
Altum informācija par ESF projekta 
“Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” 

finanšu atbalstu - grantiem



SOCIĀLĀ 
UZŅĒMĒJDARBĪBA

Biznesa projekti 

Dzīvotspējīgi un ilgtspējīgi

Peļņa novirzīta
sociālajai labklājībai, 
palīdzības sniegšanai vai 
labdarības projektiem

≠ Sociālā palīdzība



KAS VAR SAŅEMT?

Komersanti (SIA)

� Reģistrēti LM Sociālo uzņēmumu reģistrā

Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji – fiziskas
personas, kuras plāno uzsākt uzņēmējdarbību

� Uzvarējušas LM rīkotā ideju konkursā



IEROBEŽOJUMI

Grantu nepiešķir šādās nozarēs vai jomās:

� Finanšu un apdrošināšanas darbības, darījumi ar 
vērtspapīriem

� Darījumi ar nekustamiem īpašumiem (izņemot telpu 
iznomāšanu/ izīrēšanu)

� Sprāgstvielu, ieroču, munīcijas ražošana/ tirdzniecība

� Alkoholisko dzērienu ražošana (izņemot mazās 
darītavas), tabakas izstrādājumu ražošana/ 
tirdzniecība

� Azartspēles, derības

� Citas jomas, kas apdraud sabiedrības drošību un 
veselību



Ilgtermiņa 
ieguldījumi

Apmācību un 
konsultāciju 

izdevumi

Atlīdzības 
izmaksas

Citi 
apgrozāmie 

līdzekļi

KĀDIEM MĒRĶIEM?



Ilgtermiņa materiālie ieguldījumi

jauna aprīkojuma, iekārtu, transporta iegādes izmaksas, ja tas
nepieciešams biznesa projekta mērķa sasniegšanai *

Ilgtermiņa nemateriālie ieguldījumi

patentu, licenču, prečzīmju, firmas zīmju,
koncesiju, datorprogrammu iegādes izmaksas

* Papildus nosacījums darba integrācijas uzņēmumiem, kuri atbilstoši Sociālā uzņēmuma likumam
nodarbina mērķa grupu nodarbinātos: ilgtermiņa materiālajiem ieguldījumiem jābūt tieši saistītiem
ar mērķa grupu nodarbināto darba pienākumu izpildi

ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI



Izejvielu, materiālu iegādes izmaksas, īres un nomas, kā arī
citas izmaksas, kas nepieciešamas biznesa plāna mērķa
sasniegšanai*

t.sk. arī:

Apmācību un konsultāciju izdevumi

*Pilns atbalstāmo apgrozāmo līdzekļu uzskaitījums pieejams Altum tīmekļa vietnē

APGROZĀMIE LĪDZEKĻI



Darba alga - mēnešalga; piemaksa par papildu darbu; darba devēja valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas; darba devēja pabalsti un kompensācijas, no
kuriem aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas

Darba integrācijas sociālajiem uzņēmumiem*:

� līdz100% apmērā no vidējās darba algas profesijā
uz visu biznesa projekta īstenošanas periodu

� atlīdzības izmaksas mērķa grupu** darbiniekiem ir vismaz 40% apmērā no
kopējās SU granta summas biznesa projekta īstenošanas periodā

Pārējiem sociālajiem uzņēmumiem:

līdz 80% apmērā no vidējās darba algas profesijā
6 mēnešus biznesa plāna īstenošanas periodā

* Darba integrācijas sociālie uzņēmumi nodarbina (vai uzsācēju gadījumā - plāno nodarbināt)
vismaz 1 darbinieku un plāno izveidot jaunas darba vietas vismaz 2 mērķa grupas darbiniekiem, un to
īpatsvars ir vismaz 50% no ikgadējā vidējā darbinieku skaita

** Sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātie atbilstoši Sociālā uzņēmuma
likuma nosacījumiem

ATLĪDZĪBAS IZMAKSAS



� nekustamā īpašuma, zemes iegāde

� telpu vai ēku remonts, renovācija vai rekonstrukcija

� būvniecība, būvprojektēšana, rekonstrukcija, renovācija un visas ar to
saistītās izmaksas

� visa veida infrastruktūras uzlabošana/attīstība/pārbūve

� teritorijas labiekārtošana

� netiešās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar biznesa projekta plāna
mērķa sasniegšanu (piemēram, preces/aprīkojums biroja
administratīvo funkciju nodrošināšanai)

� esošā tehniskā aprīkojuma un iekārtu kārtējie un kapitālie remonti

� maksājumi vai izdevumi, kas radušies no neparedzētām saistībām

� muitas nodokļi un nodevu maksājumi**

* Pilns neattiecināmo izmaksu saraksts pieejams Altum tīmekļa vietnē
** PVN izmaksas ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošos
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

NEATTIECINĀMĀS IZMAKSAS*



ATBALSTA APJOMS
Atkarīgs no uzņēmuma vecuma un saimnieciskās darbības apjoma (EUR)

0 - 3 gadi >3 gadi

5 000 – 50 000 5 000 – 200 000*

* nepārsniedz 50% no pēdējo 3 gadu
vidējā apgrozījuma un 50% no
apgrozījuma pēdējā gadā (izvēlas
mazāko).

Ja aprēķinātais grants nesasniedz 50
tūkst. EUR, tomēr iespējams pretendēt
uz, maksimums, 50 tūkst. EUR, ja tas
pamatots granta pieteikumā

GRANTS IR 90%
(no biznesa projekta attiecināmajām 
izmaksām)

LĪDZFINANSĒJUMS – ne mazāk kā 10% 
(savi resursi, cits finansējums, kas nav valsts vai 
pašvaldības)



Granta pieteikumu izvērtēšana

Grantu izsniegšana



FINANŠU ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAS PROCESS

Labklājības ministrija

Uzņēmums

ALTUM



(2) FINANŠU ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAS PROCESS

1. Pretendents reģistrējas LM Sociālo uzņēmumu reģistrā (iegūst 
sociālā uzņēmuma statusu)

2. Sociālais uzņēmums piesakās ALTUM granta finansējumam, 
iesniedzot pieteikuma dokumentus

3. ALTUM izvērtē iesniegtos dokumentus, izvērtē granta pieteikumu, 
atbilstību komercdarbības atbalsta nosacījumiem un pieņem  
lēmumu par granta piešķiršanu

4. ALTUM un sociālais uzņēmums noslēdz Granta līgumu biznesa 
projekta īstenošanai



KONSULTĀCIJAS UN KLIENTU APKALPOŠANA VISĀ LATVIJĀ



IESNIEDZAMIE DOKUMENTI ALTUM

1. Granta pieteikums

2. Naudas plūsma – parāda biznesa projekta ieviešanu
finansiālā izteiksmē par 4 gadiem un demonstrē finansiālos
rezultātus gan projekta ieviešanas laikā, gan pēc tā beigām

3. Citi dokumenti* - atbilstoši projekta, uzņēmuma veidam

* Dokumentu veidlapas pieejamas Altum tīmekļa vietnē



NAUDAS PLŪSMA – PROJEKTA GAITA FINANSIĀLĀ IZTEIKSMĒ



BIZNESA PROJEKTA IZVĒRTĒŠANAS PRINCIPI

Sociālās uzņēmējdarbības programmas biznesa projektu izvērtēšanā
ALTUM izmanto savu līdzšinējo pieredzi uzņēmējdarbības projektu analīzē
un izmantoto šādus pamatprincipus/ nosacījumus projektu izvērtēšanā:

� Biznesa idejas potenciāla un tās ilgtspējas novērtēšana

� Projekta realizācijai nepieciešamo aktivitāšu un to realizēšanai 
nepieciešamo resursu novērtēšana (t.sk., plānoto ieguldījumu 
pamatotības, samērīguma, lietderības izvērtēšana, lai sasniegtu plānotos 
mērķus)

� Uzņēmuma finanšu situācijas un projekta ilgtermiņa finansiālās 
dzīvotspējas novērtēšana

� Klienta zināšanu un/ vai pieredzes atbilstības izvērtēšana

� Projekta atbilstības noteikšana saskaņā ar programmas noteikumiem

� Uzņēmējdarbības iespējamo risku un to minimizēšanas iespēju 
novērtēšana



GRANTA IZSNIEGŠANAS NOSACĪJUMI

Granta līdzekļus izsniedz tikai mērķiem, kas norādīti Granta līgumā,
izmaksas - saskaņā ar Granta līguma nosacījumiem

Granta izsniegšanas veidi:

� Rēķinu apmaksa - līdzekļu pārskaitījumi uz preču piegādātāja/
pakalpojumu sniedzēja kontu (iesniedzamie dokumenti: rēķini, līgumi, ja
apmaksā pakalpojumu, pērk ražošanas iekārtu, preci gatavo pēc
pasūtījuma)

� Veikto izmaksu kompensācija – pret pamatojošiem rēķiniem, līgumiem,
papildus: maksājumu uzdevumi, konta izraksti

(darba algām – algu saraksts, darba līgumi, darba laika uzskaites tabeles,
atlīdzības izmaksu aprēķins, maksājumu uzdevumi, kontu izraksti, dokumenti,
kas apliecina nodokļu samaksu, aptaujas anketa - LM vajadzībām)

� Granta avanss - ja ir līgums, kurā paredzēts avanss, kā arī ir avansa
garantija vai apdrošināšana



(2) GRANTA IZSNIEGŠANAS NOSACĪJUMI

Biznesa projekta īstenošanas periods – līdz 2 gadiem

Granta saņēmējs var saņemt grantus vairāk nekā vienu reizi, ja:

� atbalstītais projekts ir sekmīgi realizēts

� izpildīti visi iepriekšējā Granta līguma nosacījumi

� iesniegts pārskats par iepriekšējā biznesa plāna īstenošanu

Biznesa projektu uzskata par īstenotu, ja granta līdzekļi izlietoti atbilstoši
Granta līgumā norādītajam mērķim, un granta saņēmējs darbojas
biznesa projektā noteikto rezultātu sasniegšanai



GRANTA UZRAUDZĪBA

ALTUM nodrošina piešķirtā granta uzraudzību biznesa projekta
īstenošanas laikā, pārbaudot atbilstoši saņemtajiem pārskatiem granta
lietderīgu izmantošanu (atbilstoši granta līguma nosacījumiem)

Iesniedzamie pārskati:

� Pārskats par biznesa projekta īstenošanu – reizi pusgadā

� Noslēguma pārskats par biznesa projekta īstenošanu - pēc biznesa
projekta īstenošanas

Neatbilstības/ granta atmaksa: ja tiek konstatētas granta līguma
nosacījumu īstenošanas neatbilstības, ALTUM pieprasa izmaksātā granta
daļēju vai pilnīgu atmaksu

Pēc biznesa projekta īstenošanas pēcuzraudzību nodrošina LM. Granta
saņēmējs turpina darbību atbilstoši iegūtā sociālā uzņēmuma statusa
nosacījumiem:
� vismaz 2 gadus pēc biznesa projekta īstenošanas – ja grants piešķirts apgrozāmiem līdzekļiem,

apmācībām, konsultācijām, atlīdzības izmaksām

� vismaz 5 gadus – ja grants piešķirts ilgtermiņa ieguldījumiem.

(Ja granta saņēmējs nepilda minētos nosacījumus, tas atmaksā LM saņemto finanšu atbalstu
proporcionāli laikam, kurā prasība nav ievērota)



Darīsim kopā!

Konsultācijas par granta nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem

ALTUM reģionālajos centros:

https://www.altum.lv/lv/kontakti/regionalie-centri-un-konsultaciju-biroji/

Altum centrālē:
Kristīne Segliņa (6777 4210)
Kristīna Tukiša (6777 4034)


