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KOCĒNU NOVADS – ATTĀLUMI LĪDZ…..



KOCĒNU NOVADS
Kocēnu novada dome

Latvijas Pašvaldību savienība

SOCIĀLAIS UZŅĒMUMS
MISIJA & MĒRĶIS

SOCIĀLĀ UZŅĒMUMA  MĒRĶIS

SOCIĀLĀ UZŅĒMUMA MISIJA

Nodrošināt sociālā uzņēmuma inkubēšanu, izveidot
efektīvu un ilgtspējīgu pašvaldības sociālo uzņēmumu, kas
piedāvā līdzatbildīgus, inovatīvus risinājumus tradicionālās
sociālās palīdzības sistēmas pārmaiņām un sniedz iedzīvotājiem
pozitīvas sociāli ekonomiskas pārmaiņas.

Mainīt līdzcilvēku attieksmi un izpratni par sociālo
pabalstu izsniegšanas mērķi, par personu ar īpašām vajadzībām
nepieciešamībām, lai Mērķgrupa pilnībā spētu īstenot savas
tiesības (t.sk. tiesības uz izglītību un darbu).



your
LOGO WWW.YOURCOMPANY.COM

KOCĒNU NOVADA SOCIĀLAIS 
UZŅĒMUMS

Teritorijas sakopšanas 
pakalpojums

Uzņēmēju pasūtījuma 
izpilde 

Pašvaldības un individuālo mājsaimniecību
pasūtījumi:
zālāja pļaušana, ravēšana, dārza kopšana,
celiņu tīrīšanas pakalpojums ziemā, tūrisma
objektu uzkopšana.

Sadarbības uzņēmumu pasūtījumu izpilde –
šūšanas, fasēšanas, marķēšanas u.c.,
teritorijas kopšanas inventāra gatavošana,
dārza koka inventāra ražošana
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PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRA  vai  KOPUZŅĒMUMS (Pašvaldība + 
NVA )

KOCĒNU NOVADS
Latvijas Pašvaldību savienība
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KOCĒNU NOVADS – SVĀRSTMIGRĀCIJA…..



Dauguļu internātpamatskola audzēkņiem ar 

īpašām vajadzībām

Vaidavas speciālā internātpamatskola 

audzēkņiem ar īpašām vajadzībām

Izglītības iestādes audzēkņiem ar īpašām 
vajadzībām

Pašvaldībā esošās izglītības iestādes skolēniem ar īpašām vajadzībām un profesionālās ievirzes programmām ir
nozīmīga pamatbāze izglītības un sociālās uzņēmējdarbības savstarpējās papildinātības nodrošināšanai.



Ilgtspējīgs TŪRISMA piedāvājums



Uzņēmējdarbības formas un aktivitāte Kocēnu 
novadā

• Uzņēmumu reģistrā – 808 uzņēmumi, biedrības – 128; 

• ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem:

365; 68%

122; 23%

24; 5% 12; 2%

10; 2%

1; 0%
zemnieku saimniecība

SIA

biedrība

individuālais
komersants

kooperatīvā
sabiedrība

akciju sabiedrība



KOCĒNU NOVADS starp kaimiņnovadiem
Alojas novads, Beverīnas novads, Burtnieku novads, Limbažu novads, Pārgaujas novads, Valmiera 

Ārvalstu tiešo investīciju ieguldījumu kopsumma EUR, 2014

Pārgaujas novads 8 960,75 EUR
Limbažu novads 88 648,00 EUR
Alojas novads 178 929,68  EUR
Burtnieku novads 1 269 122,76 EUR
Beverīnas novads 1 839,56 EUR
Valmiera 3 191 648,50 EUR
Kocēnu novads 4 005 542,85 EUR

Avots: www.raim.gov.lv
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http://www.raim.gov.lv/


IZDEVUMU  SADAĻA
Kocēnu novada dome
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(GMI) pabalsts 2015. gadā izmaksāts 330 personām, kas ir 5,2% no visiem iedzīvotājiem

Izstrādāts instruments ilgstošo bezdarbnieku un secīgi regulāro pabalstu saņēmēju, kā arī 
personu ar īpašām vajadzībām motivēšanai un iesaistīšanai darba tirgū –nodrošinot 
motivācijas programmas „Sociālās iekļaušanās un nodarbinātības veicināšana” savstarpējo 
papildinātību ar darba vietas nodrošināšanu pašvaldības Sociālajā uzņēmumā. 



Sociālā uzņēmuma nepieciešamība - pētījuma rezultāti
• Nodarbinātības valsts aģentūras piedāvātās iespējas pilnveidoties, apgūt profesijas, pārkvalificēties un celt

kvalifikāciju, aptver tikai to personu loku, kuras oficiāli reģistrējušās kā bezdarbnieki;

• Pašvaldības ilgstošo bezdarbnieku, GMI pabalstu saņēmēju integrēšana darba tirgū galvenokārt ir atkarīga no

pašvaldību, valsts un nevalstisko organizāciju iniciatīvas, pasākumi realizēti, galvenokārt, ar ES un

nesistemātisku palīdzības projektu atbalstu.

• Lielākā daļa pakalpojumu Vidzemes reģionā tiek piedāvāti kā sociālais pakalpojums pabalstu izmaksu izpratnē

un personu ar īpašām vajadzībām ievietošanu sociālās aprūpes institūcijās, vai uzturēšanās nodrošināšanu

dienas centros.

• Klientu neapmierinātība par dienas centra Valmierā sniegto pakalpojumu personām ar īpašām vajadzībām.

• Darba devēju motivācijas trūkums pieņemt darbā sociāli atstumto grupu iedzīvotājus un iedzīvotājus ar īpašām 

vajadzībām;

• Sociālā dienesta klienti, kuri saņem sociālos pabalstus (GMI), nav motivēti iesaistīties sociālekonomiskajās 

aktivitātēs.

• Personu ar īpašām vajadzībām darba tirgū iesaistīšanas procesā nepieciešama izpratne par personu ar īpašām 

vajadzībām specifiskajām nepieciešamībām, gan vienlaikus jāīsteno sociālās aizsardzības pasākumi, izglītojošā 

un uzraugošā funkcija. 



Sociālais uzņēmums – Mērķgrupas iespēja aktīvai līdzdalībai 
sabiedriskajos procesos.

Personu ar īpašām vajadzībām integrēšanas sabiedrībā sistēmas maiņas

nepieciešamība pamatota Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar

invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam:

“Konvencija maina izpratni par personām ar invaliditāti. Proti, Konvencija nosaka

pāreju no medicīniskā modeļa, kas uzsver cilvēka nespēju un atkarību no citiem

cilvēkiem, uz cilvēktiesību modeli, kur uzsvars tiek likts uz personas ar invaliditāti

tiesībām un patstāvīgu dzīvi un aktīvu līdzdalību sabiedriskajos procesos.” [ “Apvienoto

Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas

pamatnostādnes 2014.-2020.gadam” 4 lp.]
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Tirgus nepilnība = Sociālais uzņēmums Kocēnu novadā
Tirgus nepilnība ir pasākumu kompleksa, kas novērš Mērķgrupas izolēšanos no pārējās 
sabiedrības, pieejamība.

1) Darba devējiem NAV motivācija pieņemt darbā personas ar īpašām vajadzībām un funkcionāliem 
traucējumiem.

2) Mērķgrupai nepieciešams atbalsta personāls un darba vietas atbilstība personām ar īpašām 
vajadzībām. 

3) Zemais atbilstošu iemaņu trūkums un darba ražīgums liedz iespēju Mērķgrupai  konkurēt darba 
ņēmēju vidē, taču ir Mērķgrupas spējām atbilstošs tirgus pieprasījums, piemēram:
1) Īpašumam pieguļošo teritoriju uzturēšana laukos sagādā problēmas ne tikai  ekonomiski 

aktīviem cilvēkiem, kuri lielāko dienas daļu pavada darba vietā un nespēj rast laiku 
privātīpašuma uzturēšanas darbiem, bet arī senioriem, kuriem veselība neļauj ļauties zāliena 
pļaušanas un ravēšanas darbiem. 

2) Strauji palielinās  tūrisma mītnēs apkalpoto personu skaits – tas palielinājies teju 2 reizes (par 
98%), rezultātā aug pieprasījums no regulāras teritorijas uzkopšanas un uzturēšanas 
pakalpojuma nodrošināšanas pakalpojuma.

3) Uzņēmēji daļu palīgražošanas procesu deleģētu Sociālajam uzņēmumam. 



– Pašvaldības sociālā uzņēmuma izveidošana - ietver
jaunievedums pašvaldības teritorijā:

• Radīta nodarbinātība sociāli mazaizsargātām 
personām. 

• Radīts risinājums, lai nodrošinātu elastīgākus 
mobilitātes pakalpojumus sfērā, kas reaģē uz 
salīdzinoši lielo iedzīvotāju izkliedi apdzīvotības ziņā 
un neregulāra rakstura pieprasījumu vai 
prognozējamu īstermiņa pieprasījumu noteiktās 
situācijās.

• Nodrošināts pakalpojums jūtīgām iedzīvotāju 
grupām - novērsta tirgus nepilnība.



Pašvaldības sociālā uzņēmuma izveidošana -
sociālie ieguvumi:

-Sociālais uzņēmums nodrošina personām ar īpašām vajadzībām  secīgu izglītību, profesionālo 
ievirzi un nodarbinātību;
-Izmaiņas nodarbinātībā - tiek piedāvāts līdz šim nebijis pakalpojums, nodrošinātas  darba vietas 
sociālekonomiski atstumtajai sabiedrības daļai dažādās jomās, samazinot bezdarba līmeni reģionā.
-IIN apjoma palielināšanās pašvaldības budžetā un iedzīvotāju skaita pieaugums teritorijā;
-Uzņēmumu ienākuma nodokļa apjoma palielināšanās Valsts budžetā, uzņēmumu skaita
pieaugums reģionā, nodarbinātības līmeņa palielinājums;
-Nekustamā īpašuma vērtības pieaugums, darījumu skaits ar nekustamajiem īpašumiem;
-Veicināta uzņēmējdarbības konkurence attiecīgajā teritorijā un blakusteritorijās esošo uzņēmumu
vidū.
-Palielināta preču un pakalpojumu kvalitāte, Investīciju apjoma pieaugums, uzņēmējdarbības jomu
pieaugums novadā;
-Jaunu tūrisma, preču, pakalpojumu un uzņēmumu skaita pieaugums, tūrisma jomas apjoma
pieaugums, tūristu skaita pieaugums.
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PALDIES PAR 
UZMANĪBU!!!


