
1.versija  1. lp. no 3  

   
 
Attīstības finanšu institūcija Altum (turpmāk Altum) sadarbībā ar Labklājības ministriju (turpmāk LM) nodrošina Sociālās uzņēmējdarbības 
programmas realizēšanu atbilstoši 11.08.2015. MK noteikumiem 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". 
Vairāk par programmu variet uzzināt Altum tīmekļa vietnē vai Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē.   
      

 

1 REĢISTRĒJIETIES LM KĀ PASĀKUMA DALĪBNIEKS 

2 

SOCIĀLĀS IETEKMES APLIECINĀJUMUS 
Dokumenti, kas liecina par pozitīvu 
sociālo ietekmi. 
 

 

DOKUMENTUS, KAS APLIECINA ATBILSTĪBU 
PASĀKUMA DALĪBNIEKA PAZĪMĒM 
Piemēram: statūti, iekšējā politika par peļņas 
sadales noteikšanu, kurā noteikts, ka peļņa 
tiek novirzīta sociālā mērķa sasniegšanai. 

MĒNEŠA LAIKĀ SAŅEMSIET LM LĒMUMU 

Labklājības ministrija mēneša laikā izvērtēs, vai Jūsu uzņēmums atbilst pasākuma dalībnieka kritērijiem un 
informēs Jūs un Altum par pieņemto lēmumu.  

4 SAGATAVOJIET GRANTA PIETEIKUMU UN SAISTĪTO DOKUMENTĀCIJU 

LM LĒMUMS 
Par atzīšanu par 
pasākuma dalībnieku 

PIETEIKUMS 
Granta pieteikums 
Sociālās uzņēmēj-
darbības programmā * 

PROJEKTA DOKUMENTĀCIJA 
• Biznesa un sociālās ietekmes plāns*;  
• vadības un īpašnieku CV; 
• Plānoto atlīdzības izmaksu aprēķins 

Sociālās uzņēmējdarbības programmā *; 
(ja grantu izmantos algu apmaksai) 

• cita dokumentācija**. 

*veidlapas pieejamas Altum tīmekļa vietnē 
**pilns iesniedzamo dokumentu saraksts ir uzskaitīts Granta pieteikumā Sociālās uzņēmējdarbības programmā  

FINANŠU INFORMĀCIJA 
• Naudas plūsmas prognoze* par 4 gadiem; 
• Gada pārskats un operatīvie finanšu pārskati; 
• Norēķinu konta pārskats par pēdējiem 6 mēnešiem; 
• cita dokumentācija**. 

LB KR izziņas 
Latvijas Bankas Kredītu reģistra 
izsniegtas izziņas par saistībām:  
• Jūsu uzņēmumam,  
• tā amatpersonām un 
• īpašniekiem, kuru dalība ir virs 

25%. 

Latvijas bankas tīmekļa vietnē uzziniet 
vairāk par LB KR izziņām 

ATBALSTA UZSKAITES VEIDLAPAS 
• par pēdējos 2 gados un šogad 

saņemto De minimis atbalstu*; 
• MVK deklarācija*. 

Altum būs jāiesniedz:  

LM tīmekļa vietnē uzziniet vairāk par: 
• jēdzienu “sociālā ietekme”: 
• pasākuma dalībnieku reģistru 

 

IESNIEGUMU 
par reģistrēšanu 
pasākuma 
dalībnieku sarakstā. 
 

Iesniedziet LM:  

pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas ALTUM UN LM IZVĒRTĒS BIZNESA PROJEKTU  

Altum veiks provizorisku 
izvērtējumu, vai atbilstat 
atbalsta programmas 
nosacījumiem.  

Labklājības ministrija 
sniegs atzinumu par 
biznesa projekta 
sociālo ietekmi.  

Altum izvērtēs biznesa 
projekta dzīvotspēju 
un ekonomisko 
pamatotību. 

8 darba dienu laikā 10 darba dienu laikā  7 darba dienu laikā  3 darba dienu laikā  4 darba dienu laikā  

Altum pieņems 
lēmumu un 
informēs Jūs un 
LM.  
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Ja būs nepieciešams, 
tad Altum veiks 
apsekošanu biznesa 
projekta īstenošanas 
vietā. 

3 SAŅEMIET KONSULTĀCIJAS, NOFORMĒJIET PIEKĻUVI MANS.ALTUM.LV 

1. Kādā no Altum reģionālajiem centriem  saņemiet konsultācijas par dalību atbalsta programmā, 
iesniedzamajiem dokumentiem un to noformēšanas prasībām. 

2. Noformējiet piekļuvi Altum attālināto darījumu sistēmai mans.altum.lv, kuru tālāk varēsiet izmantot, lai 
iesniegtu dokumentus un komunicētu ar Altum. Vairāk par mans.altum.lv variet uzzināt Altum tīmekļa 
vietnē. 

GRANTA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS PROGRAMMĀ 

DARBĪBAS PROGRAMMAS „IZAUGSMES UN NODARBINĀTĪBA”  
9.1.1. SPECIFISKĀ ATBALSTA MĒRĶA “PALIELINĀT NELABVĒLĪGĀKĀ SITUĀCIJĀ  

ESOŠU BEZDARBNIEKU IEKĻAUŠANOS DARBA TIRGŪ” 9.1.1.3. PASĀKUMS  “ATBALSTS SOCIĀLAJAI  
UZŅĒMĒJDARBĪBAI” NR.9.1.1.3/15/I/001. PROGRAMMA TIEK FINANSĒTA NO EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA  

https://likumi.lv/ta/id/275959
https://likumi.lv/ta/id/275959
https://likumi.lv/ta/id/275959
https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/biznesa-uzsacejiem/socialas-uznemejdarbibas-programma/par-programmu/
http://www.lm.gov.lv/text/3496
https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/biznesa-uzsacejiem/socialas-uznemejdarbibas-programma/iesniedzamie-dokumenti/
https://www.bank.lv/temas/kreditu-registrs
http://www.lm.gov.lv/text/3646
http://www.lm.gov.lv/text/3644
http://www.lm.gov.lv/text/3673
https://www.altum.lv/lv/kontakti/regionalie-centri-un-konsultaciju-biroji/
https://www.altum.lv/lv/kontakti/mans-altum-lv/
https://www.altum.lv/lv/kontakti/mans-altum-lv/
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Veiciet rēķina apmaksu: 

a) Pilnā apmērā 
(ja Jums ir pieejami līdzekļi apmaksai) 

b) Līdzdalības apmērā + PVN*  
* PVN nav jāapmaksā, ja jūs neesiet PVN 
maksātājs, vai arī esiet, taču Altum ir 
iesniegti dokumenti, kas apliecina, ka par 
šo rēķinu neatgūsiet PVN no valsts 
budžeta. 

Jā 

6 NOSLĒDZIET GRANTA LĪGUMU 

Granta līgumu iespējams parakstīt jebkurā Altum reģionālajā centrā. 

? 

NELABVĒLĪGĀ SITUĀCIJĀ  
NONĀKUŠOS BEZDARBNIEKUS 

Piesakiet vakances NVA, kura veiks 
atlasi un informēs Jūs par 
piemērotiem darbiniekiem. 

 

No darbā pieņemtajiem 
darbiniekiem saņemiet NVA:  
1. izziņas par personas atbilstību 

Nelabvēlīgā situācijā esoša 
bezdarbnieka statusam un 

2. lēmumus par bezdarbnieka 
statusa zaudēšanu 
 

Noslēdziet darba līgumu. 
 

UZSĀCIET BIZNESA PROJEKTA ĪSTENOŠANU 
Atbilstoši Altum un LM apstiprinātajam biznesa plānam sāciet projekta īstenošanu. 

 

JA JUMS NAV DARBA 
INTEGRĀCIJAS UZŅĒMUMS 

JA JUMS IR  
DARBA INTEGRĀCIJAS UZŅĒMUMS UN NODARBINĀSIET: 

Veiciet piemērotu 
darbinieku atlasi. 

 

Iedodiet darbiniekiem aizpildīt 
aptaujas anketu. 
 

VAI GRANTU IZMANTOSIET DARBINIEKU ATLĪDZĪBU APMAKSAI?  
Ja jā, tad, atkarībā no Jūsu uzņēmuma veida un personām kādas vēlaties nodarbināt, veiciet atbilstošu 
darbinieku atlasi. 

 

IEGĀDĀJATIES 
PAMATLĪDZEKĻUS VAI  
APGROZĀMOS LĪDZEKĻUS 
 

NODARBINIET  
DARBINIEKUS 

ORGANIZĒJIET 
MĀCĪBAS  
DARBINIEKIEM 

Nē 

7 

8 

VEICIET ATLĪDZĪBAS IZMAKSU 
DARBINIEKIEM 
Informāciju par veiktajām izmaksām 
uzskaitiet:  
• veidlapā Atlīdzības izmaksu 

aprēķins* un 
• Darba laika uzskaites tabelē. 
 

? 

Avansa rēķinus var apmaksāt tikai 
par investīcijām līdz 50%  ar 
nosacījumu, ka Altum tiek iesniegta 
Kredītiestādes Pieprasījuma 
garantija avansa maksājuma 
atmaksai / avansa maksājuma 
garantijas apdrošināšana avansa 
rēķina apmērā. 

PERSONAS AR INVALIDITĀTI VAI  
GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM 

Vēršaties dažādās invalīdu 
biedrībās u.c. vietās un veiciet 
piemērotu darbinieku atlasi. 

  

No darbā pieņemtajiem darbiniekiem 
saņemiet papildus dokumentus: 
• PERSONĀM AR INVALIDITĀTI:  

Veselības un darbspēju ekspertīzes 
ārstu valsts komisijas vai Valsts 
pedagoģiski medicīniskās komisijas 
izsniegtu atzinumu par invaliditāti. 

• PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA 
TRAUCĒJUMIEM: 
ārsta - psihiatra atzinumu. 
  

Pēc preču / pakalpojuma saņemšanas 
 

Avansā 

KAD VEIKS APMAKSU? 
 

Noslēdziet darba 
līgumu. 

 

Noslēdziet darba līgumu. 
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Altum informēs Jūs un LM par granta izmaksas pabeigšanu. 

9 GRANTA SAŅEMŠANA 
Izmantojot mans.altum.lv iesniedziet:  

  

JA AR GRANTU APMAKSĀS ATLĪDZĪBAS DARBINIEKIEM: 
• veidlapu Atlīdzības izmaksu aprēķins Sociālās 

uzņēmējdarbības programmā *; 
• Darba laika uzskaites tabeli; 
• atlīdzības aprēķina apliecinošu dokumentu kopijas 

(Rīkojumi, atvaļinājuma naudu aprēķini utt.) 
• kredītiestādes konta izdruku, kas apliecina veikto 

maksājumu:  
- darbiniekam un  
- Valsts kases speciālajam budžetam nodokļu 

nomaksai. 

JA AR GRANTU APMAKSĀS PRECES UN PAKALPOJUMUS:  
• līgumu par preču/pakalpojuma sniegšanu; 

(mācību/ konsultāciju / iekārtas iegādes utt.) 

• rēķinu vai apmaksātos čekus; 
• kredītiestādes konta izdruku, kas apliecina Jūsu veikto 

maksājumu (līdzdalība, PVN apmaksa); 
• pieņemšanas – nodošanas akta kopiju, ja tāds tika parakstīts; 
• mācībām:  sertifikāta/ apliecības kopiju, kas apliecina mācību 

pabeigšanu; 
• ja apmaksās avansa rēķinu: Kredītiestādes Pieprasījuma 

garantiju avansa maksājuma atmaksai / avansa maksājuma 
garantijas apdrošināšanu avansa rēķina apmērā. 

GRANTA IZSNIEGŠANAS PIEPRASĪJUMU* 

? VAI GRANTA MAKSĀJUMS IR PAR ATLĪDZĪBAS IZMAKSĀM? 

Ja ar grantu kompensēs darbinieka atlīdzības izmaksas un Atlīdzību izmaksu aprēķinu veidlapā kāds darbinieks ir 
iekļauts pirmo reizi, tad par šo darbinieku ir jāiesniedz: 

1. Darba līgumu kopija, 
2. Darbinieka aptaujas anketas kopija un 
3. ja Jūs esiet Darba integrācijas uzņēmums: 

NELABVĒLĪGĀ SITUĀCIJĀ 
NONĀKUŠIEM BEZDARBINIEKIEM 
NVA: 
1. izziņa par atbilstību Nelabvēlīgā 

situācijā esoša bezdarbnieka  
statusam un 

2. lēmums par bezdarbnieka 
statusa zaudēšanu. 

DARBINIEKIEM AR INVALIDITĀTI 

 
Atzinums par invaliditāti, kuru 
izsniegusi: 
• Veselības un darbspēju ekspertīzes 

ārstu valsts komisija vai  
• Valsts pedagoģiski medicīniskā 

komisija. 

DARBINIEKIEM AR GARĪGA 
RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM 
Ārsta - psihiatra atzinums 

PĀRSKATU PAR BIZNESA PROJEKTA ĪSTENOŠANU* 
1. Jāiesniedz, ja:  

a) saskaņā ar granta līguma nosacījumiem ir jāiesniedz ceturkšņa pārskats vai  
b) tiks veikta pēdējā granta izmaksa. 

 
2. Pārskatam jāpievieno operatīvais finanšu pārskats (vai gada pārskats, ja pārskata periodā tāds tika sagatavots). 

IZMAKSU VEIDAM SPECIFISKOS DOKUMENTUS: 

* veidlapas pieejamas Altum tīmekļa vietnē 

Jā 

Nē 

? 

10 PĒC GRANTA IZMAKSAS PABEIGŠANAS… 

VAI VISS GRANTS IZMAKSĀTS? 

8 

Ja granta izmaksa nav pabeigta, tad atkārtojiet 8. un 9. soļa darbības. 

https://www.altum.lv/lv/pakalpojumi/biznesa-uzsacejiem/socialas-uznemejdarbibas-programma/iesniedzamie-dokumenti/

