
  

 

Informatīvs materiāls par Sociālās uzņēmējdarbības biznesa projektu 

ietvaros plānotajām izmaksām 
 

Attiecināmās  izmaksas  Sociālās uzņēmējdarbības programmā: 
 
Ilgtermiņa materiālie 
ieguldījumi 

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

Ilgtermiņa nemateriālie 
ieguldījumi 

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

Atlīdzības izmaksas darba alga 
atbilstoši 11.08.2015. MK.noteikumu Nr.467 punkta 19.2.1 nosacījumiem (atlīdzības 
izmaksās ietilpst: 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) 

Konsultāciju un apmācību 
izmaksas 

Konsultāciju un apmācību izmaksas, kas nepieciešamas biznesa plāna mērķu 
sasniegšanai 

Apgrozāmie līdzekļi izejvielu, materiālu iegādes izmaksas, īres un nomas, kā arī citas izmaksas, kas 
nepieciešamas biznesa plāna mērķa sasniegšanai: 

• izejvielu un materiālu izmaksas, kas tieši nodrošina 
ražošanas/pakalpojumu sniegšanas procesus biznesa projekta 
īstenošanā; 

• materiāltehniskā nodrošinājuma, inventāra, mazvērtīgā inventāra 
iegādes izmaksas; 

• aprīkojuma, iekārtu, tehnikas nomas izmaksas;  
• projekta ietvaros iegādātā aprīkojuma, iekārtu, tehnikas uzturēšanas 

izmaksas; 
• telpu nomas, uzturēšanas (uzkopšana), apsaimniekošanas izmaksas 

(elektrība, apkure, ūdensapgāde, apsardze, apsaimniekošanas 
maksa utml.); 

• pakalpojumu izmaksas;  
• pasākumu  organizēšanas izmaksas, kas tieši saistītas ar biznesa 

projekta īstenošanu; 
• mācību, darba un dienesta komandējumu un dienesta braucienu 

izmaksas, transporta izmaksas (sabiedriskais transports, degviela, 
transporta pakalpojumi, transportlīdzekļu noma);  

• biroja administratīvās izmaksas, kas tieši saistītas ar biznesa projekta 
īstenošanu (kancelejas un biroja preces, tīrīšanas līdzekļi utml.);  

• sakaru pakalpojumu izmaksas (telekomunikācijas, internets, pasta 
pakalpojumi); 

• mājaslapu un datubāzu izveides un uzturēšanas izmaksas, kā arī citas 
ar informācijas tehnoloģiju pakalpojumu saņemšanu  saistītas 
izmaksas; 

• programmatūru licenču noma; 
• reklāmas un mārketinga pakalpojumu izmaksas, informācijas  un 

publicitātes izmaksas; 
• apdrošināšanas izmaksas; 
• pievienotās vērtības nodoklis, ja tas nav atgūstams nodokļus 

regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
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  Neattiecināmās izmaksas  Sociālās uzņēmējdarbības programmā: 
 

• nekustamā īpašuma, zemes iegādes izmaksas; 
• telpu vai ēku remonta, renovācijas vai rekonstrukcijas izmaksas; 
• būvniecība, būvprojektēšana, rekonstrukcija, renovācija un visas ar to saistītās 

izmaksas; 
• visa veida infrastruktūras uzlabošanas/attīstības/pārbūves izmaksas, t.sk. - 

ūdensapgādes, siltumapgādes, sadzīves kanalizācijas, notekūdeņu savākšanas un 
novadīšanas infrastruktūras ierīkošana un pārbūve, pazemes komunikāciju 
infrastruktūras ierīkošana un pārbūve, gāzes, elektroenerģijas, sakaru komunikāciju 
infrastruktūras pievadu ierīkošana un pārbūve un pievedceļu, iekšējo ceļu un laukumu 
būvniecība vai pārbūve, ēku un būvju nojaukšana; 

• teritorijas labiekārtošana; 
• naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās izdevumi; 
• procentu maksājumi, maksa par finanšu transakcijām, valūtas maiņas komisijas 

maksājumi un valūtas svārstību radītie zaudējumi; 
• netiešās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar biznesa projekta plāna mērķa sasniegšanu, 

bet atbalsta un nodrošina atbilstošus apstākļus biznesa plānā aprakstīto darbību 
realizācijai un mērķa sasniegšanai (t.sk. preces/aprīkojums biroja administratīvo 
funkciju nodrošināšanai - tēja, kafija, cepumi, kafijas automāti u.c. šāda veida 
izmaksas); 

• finanšu audita izdevumi; 
• izklaides pasākumu izmaksas, kas nav saistītas ar projekta mērķa sasniegšanu; 
• esošā tehniskā aprīkojuma un iekārtu kārtējie un kapitālie remonti; 
• finanšu līzings; 
• maksājumi vai izdevumi, kas radušies no neparedzētām saistībām; 
• uzņēmuma saimnieciskās darbības regulāro funkciju un materiāltehniskās bāzes 

nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas, kas nav tiešā veidā saistītas ar biznesa 
projekta īstenošanu; 

• muitas nodokļi un nodevu maksājumi (izņemot nosacījumu par PVN: PVN izmaksas ir 

attiecināmas, ja tās nav atgūstamas nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā) 
 


