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Sagaidāma arvien lielāka sociālās
uzņēmējdarbības nozares attīstība
Date : 28/09/2018

Labklājības ministrijas organizētā Sociālās uzņēmējdarbības konference, kas
norisinājās 26. septembrī Rīgā, pulcēja vairāk nekā 100 dalībniekus − nozares
ekspertus, sociālos uzņēmējus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un šīs jomas
interesentus. Ekspertu prezentācijas, kopīgās diskusijas un sociālo uzņēmēju
veiksmes stāsti vēlreiz apliecināja, ka, pateicoties jaunajam Sociālā uzņēmuma
likumam un pieejamajam Eiropas Sociālā fonda finansējumam, Latvijā šobrīd ir
radīta labvēlīga vide sociālās uzņēmējdarbības nozares uzplaukumam.
“Ir patiess prieks par uzņēmumiem, kas ir spēruši soli uz priekšu un ne tikai
darbojas ikviena iedzīvotāja labklājības uzlabošanas virzienā, bet ir jau
reģistrējušies saskaņā ar jauno Sociālā uzņēmuma likumu. Vēlos pateikt lielu
paldies visiem, kas iesaistījās šī likuma izveidē un aktīvi iesaistās tā īstenošanā.
Tikai strādājot kopā un sadarbojoties ir iespējams paveikt lielas lietas,” atklājot
konferenci, uzsvēra labklājības ministrs Jānis Reirs.
Konferences dalībniekus uzrunāja arī Attīstības finanšu institūcijas Altum valdes
priekšsēdētājs Reinis Bērziņš, kurš akcentēja arvien pieaugošo interesi par Altum
īstenoto valsts atbalsta programmu sociālajiem uzņēmumiem, kurā ir piešķirti jau
27 granti par kopējo summu 2,27 miljoni eiro. Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības
asociācijas vadītāja Liene Reine–Miteva pauda gandarījumu par paveikto, lepnumu
par uzņēmējiem, kas ir spēruši nākamo sociālās attīstības soli, vienlaikus uzsverot,
ka ir daudz darāmā, lai sociālā uzņēmējdarbība kļūtu par Latvijas biznesa vides
ikdienu.
Sociālā uzņēmuma “KK Original Design” idejas radītājs un līdzdibinātājs Valters
Krētainis dalījās veiksmīgajā pieredzē sociālā uzņēmuma izveidē, vadīšanā un
finansējuma piesaistē. Cēsu Jaunās pamatskolas attīstības vadītāja Dana Narvaiša
un Cēsu Jaunās skolas direktore Agnese Pilsuma izveidojušas inovatīvu mācību
iestādi: Cēsu Jaunās skolas projekts attīstīts un sākumskola pārvērsta par
pamatskolu. Savukārt ar sociālās uzņēmējdarbības veiksmes formulu atklāja
Latvijas Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš.
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Konferences noslēgumā visi dalībnieki piedalījās kopīgā diskusijā par sociālās
uzņēmējdarbības tendencēm un nākotnes attīstību Latvijā, sniedzot savu redzējumu
par sociālo uzņēmējdarbību Latvijā.
Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists
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