
Sociālā uzņēmējdarbība
Raunas novadā

BIJA  IR  BŪS



SU

«Sociālā uzņēmējdarbība ļauj risināt sociālās 
problēmas ar biznesa instrumentiem -
uzņēmums ražo preces vai sniedz pakalpojumus 
ar mērķi risināt sociālo problēmu, nevis ar mērķi 
gūt finansiālu labumu uzņēmuma īpašniekiem.»



BIJA (tradīcijas un vide)

• Raunas VSAC

• Stapkolhozu pansionāts << Gatarta >>



BIJA (aktualitāte) IR

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pieaugušie, 

visi cēloņi 

kopā

10 

355

11 

980

14 

636

15 

894

14 

589

15 

017

16 

570

16 

188

- psihiski 

un 

uzvedības 

traucējumi

843 1 005 1 156 1 432 1 161 1 224 1 287 1 310

Bērni , visi 

cēloņi kopā
1 002 927 853 684 1 005 938 1 030 1 039

- psihiski 

un 

uzvedības 

traucējumi

221 254 164 163 217 201 236 226

Iedzīvotāju pirmreizējā invaliditāte, 2007 – 2014 

absolūtos skaitļos

[1] pieaugušie: līdz 2010.gadam 16 gadi un vecāki; sākot no 2011.gada 18 gadi un vecāki

2 bērni: līdz 2010. gadam 0 – 15 gadi; sākot no 2011.gada 0 – 17 gadi

[http://www.spkc.gov.lv/veselibas-aprupes-statistika/]



IR (Raunā)

• Raunas novada sociālajam dienestam nav apkopotu ziņu par 
bērniem,  kuriem invaliditāte būtu piešķirta saistībā ar GRT;

• pieaugušie ar GRT 8 ( I grupa) un 24 ( II grupa), 
• četri novada iedzīvotāji artodas VSAC pieaugušajām personām
• sociālais dienests ir apsekojis personas ar GRT, kuras dzīvo novadā 

un aicinājis šo cilvēku tuviniekus un līdzcilvēkus uz diskusijām – kā 
uzlabot personu ar GRT dzīves kvalitāti novadā. Pagaidām tas vēl 
nav rezultējies sociālo pakalpojumu formā. 

• uz sociālajām problēmām raugāmies nevis tikai sava novada 
robežās, bet gan reģionāli un valstiski;

• sociālās uzņēmējdarbības kontekstā mūsu mērķagrupa ir personas 
ar GRT. 



IR (SU)

• Galvenie šā brīža sasniegumi  (NODIBINĀJUMS):

• Ir radītas vairāk kā 20 jaunas darba vietas un bijušie 
darbinieki ir atguvuši iespējas atgriezties darbā, kas pēc 
SAC «Rauna» likvidēšanas bija ļoti svarīgs uzstādījums.

• Nodibinājums ir sasniedzis savu galveno sākotnēji 
uzstādīto mērķi – pansionāta pārņemšana, sociālās 
aprūpes institūcijas izveidošana.

• Izveidojusies laba sadarbība ar Raunas novada 
pašvaldību, jo īpaši nozīmīga tā bija SAC likvidēšanas 
laikā, kā arī dažādos Pansijas pastāvēšanas un darbības 
uzsākšanas jautājumos.



IR (GATARTAS PANSIONĀTS)



BŪS (GATARTA)

Vīzija pie Gatartas pansionāta: 

Plānots dibināt sociālo uzņēmumu,kurš:

ražos koka un māla interjēra elementus;

apmācīs cilvēkus ar GRT, darba 
prasmēs, lai viņi varētu iekļauties darba
tirgū tuvējā apkārtnē



BŪS (GATARTA )



Būs (III)

“Kāpēc blakus Gatartas pansionātam?”
• Pirmais un galvenais ir drošības atbalsts, jo blakus atrodas  

medicīniskais personāls;
• Pāreja uz pastāvīgu dzīvi un intrgrācija sabiedrībā nav tik 

krasa, jo blakus ir institūcija, kā pretmets pastāvīgai dzīvei;
• Darba vietas speciālizētajās darbnīcas, pie apkārtējiem 

zemniekiem un uzņēmumiem.
• Nodrošinājums ar ūdeni, siltumu un ja nepieciešams arī ar 

ēdienu.
• Aktivizējot un sekmējot sociālo uzņēmējdarbību iegvēji 

būtu nevien Raunas novads, bet arī Vidzemes reģions un, 
protams, Valsts kopumā. 



AKTUĀLI !
• Likums par sociālo uzņēmējdarbību top!
• Ir Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, kuras mērķis ir 

veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā.
• Ir projekts: Eiropas Sociālā fonda darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1.
specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nelabvēlīgākā
situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū”
9.1.1.3.pasākuma «Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai»
ietvaros Kopējās izmaksas: 19 920 206 euro, 85% no
projekta ESF finansējums (16 932 175 euro), 15%
finansējums no valsts budžeta (2 988 031
euro)Projekta īstenotājs: Labklājības ministrija

• Ministru kabineta noteikumi Nr. 467
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā 
atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku 
iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai 
uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi


