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LĒMUMS 

Rīgā 

 

_____________Nr.____________ 

  

Pēc pievienotā saraksta 

 

 
Labklājības ministrijā atbilstoši Sociālā uzņēmuma likuma 10. panta pirmajā daļā 

noteiktajam 2019. gada aprīlī un maijā ir saņemti pievienotajā sarakstā norādīto sociālo 

uzņēmumu (turpmāk – sociālie uzņēmumi) darbības pārskati par 2018. gadu un dokumentāri 

pierādījumi.  

Labklājības ministrija, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 27. marta 

noteikumu Nr.173 “Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un 

sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību” (turpmāk – MK 

noteikumi Nr.173) 6. un 7. punktā noteikto, pieprasīja no kompetentajām valsts iestādēm šo 

noteikumu 21. punktā norādīto informāciju.  

Sociālo uzņēmumu komisija 2019. gada 31. maija, 2019. gada 14. jūnija, 2019. gada 

5.  jūlija, 2019. gada 19. jūlija sēdēs, pamatojoties uz Sociālā uzņēmuma likuma 6.pantā noteikto, 

pārbaudīja saņemto informāciju, tajā skaitā sociālo uzņēmumu atbilstību Sociālā uzņēmuma 

likuma 5. panta pirmās un otrās daļas un 9. panta nosacījumiem, MK noteikumu Nr.173 

22. punktā noteikto rādīju izpildi un iesnieguma sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanai 4. punktā 

noteikto uzdevumu izpildi. Sociālo uzņēmumu komisija, pamatojoties uz Sociālā uzņēmuma 

likuma 6. panta trešo daļu, sniedza atzinumus, ka sociālo uzņēmumu darbība atbilst šā likuma 

5.panta pirmajā daļā minētajiem kritērijiem un MK noteikumos Nr.173 noteiktajiem darbības 

rādītājiem.  

Ņemot vērā Sociālo uzņēmumu komisijas atzinumos noteikto un pamatojoties uz MK  

noteikumu Nr.173 25.1.apakšpunktu,  

 

nolemju 

 

atzīt, ka Sociālā uzņēmuma likumā noteiktajām prasībām atbilst šādu sociālo 

uzņēmumu darbība: 

 

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Svētā Lūkas darbnīca”, reģistrācijas numurs 

40103602630; 

2. SIA “Smaids S.U.”, reģistrācijas numurs 40103226372; 

3.  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KK Original Design”, reģistrācijas numurs 

42103082569; 



4.  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DOMUS ATBALSTS”, reģistrācijas numurs 

55403050491; 

5.  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rumbulas sporta centrs”, reģistrācijas 

numurs 40103817483; 

6.  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sirdsapziņas skola”, reģistrācijas numurs 

40203150986; 

7.  SIA “Purple White”, reģistrācijas numurs 40103815660; 

8.  SIA “Aprūpes centrs “AGATE”, reģistrācijas numurs 40203155911; 

9.  SIA Cafe M, reģistrācijas numurs 40203105450; 

10.  SIA “Dzīvības poga”, reģistrācijas numurs 50103330811; 

11.  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rabarbers MED”, reģistrācijas numurs 

50203148771; 

12.  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cerību balss”, reģistrācijas numurs 

42103081332; 

13.  SIA OWA, reģistrācijas numurs 40103625332; 

14.  SIA “Sociālo inovāciju parks”, reģistrācijas numurs 40203118262,; 

15. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Barboleta”, reģistrācijas numurs 

43603079216; 

16.  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RB Cafe”, reģistrācijas numurs 

50203163681; 

17.  SIA “DOMDARIS”, reģistrācijas numurs 40203159078; 

18.  SIA “Sociālā sporta aģentūra”, reģistrācijas numurs 40203099741; 

19.  SIA “Eņģeļa pasts”, reģistrācijas numurs 40203171920; 

20. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais Apbedīšanas Dienests”, 

reģistrācijas numurs 40203053178; 

21.  SIA “GIGI BLOKS”, reģistrācijas numurs 40103722021; 

22.  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Viesmīlības projekti”, reģistrācijas numurs 

40103706629; 

23. SIA “Laima LV”, reģistrācijas numurs 40203106244; 

24.  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Visi Var”, reģistrācijas numurs 

40203121205. 

 

Šis lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam. Saskaņā ar Paziņošanas 

likuma 9. panta otro daļu tiek uzskatīts, ka šis lēmums ir saņemts un paziņots adresātam otrajā 

darba dienā pēc tā nosūtīšanas pa elektronisko pastu. 

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 79. panta pirmo daļu šo lēmumu var apstrīdēt 

Labklājības ministrijas valsts sekretāram viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, 

iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu Labklājības ministrijā Skolas ielā 28, Rīgā, LV-1331 vai 

nosūtot uz e-pasta adresi: lm@lm.gov.lv, ja apstrīdēšanas iesniegums parakstīts ar drošu 

elektronisko parakstu.  

Papildus informēju, ka saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likuma 10. panta pirmo daļu katru 

gadu līdz 1. maijam jāiesniedz Labklājības ministrijā iepriekšējā gada darbības pārskats un 

dokumentāri pierādījumi, kuri apliecina sociālā uzņēmuma darbības atbilstību Sociālā 

uzņēmuma likuma 5. panta pirmajā un otrajā daļā un 9. pantā noteiktajiem kritērijiem un MK 

noteikumu Nr.173 22. punktā noteiktajiem darbības rādītājiem. 

 
Valsts sekretāra vietniece     Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko   J.Muižniece 

                                parakstu un satur laika zīmogu 
 

S. Lāce 64331823  
19-N/10280 



Labklājības ministrijas lēmuma  

adresātu saraksts: 
 

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Svētā Lūkas darbnīca” 

workshop@stlukegroup.lv 

2. SIA “Smaids S.U.” 

smaids.s.u@inbox.lv 

3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KK Original Design” 

kretainisklampisdesign@gmail.com 

4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DOMUS ATBALSTS” 

domusatbalsts@gmail.com 

5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rumbulas sporta centrs” 

renars.slesarcuks@kurbads.lv 

6. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sirdsapziņas skola” 

info@sirdsapzinasskola.lv 

7. SIA “Purple White” 

sprogis.renars@gmail.com 

8. SIA “Aprūpes centrs “AGATE” 

biedriba.agate@inbox.lv 

9. SIA Cafe M 

ulla.milbreta@gmail.com 

10.  SIA “Dzīvības poga” 
dzivibaspoga@gmail.com 

11.  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rabarbers MED” 

rabarbersmed@gmail.com 

12.  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Cerību balss” 

ceribu.balss@gmail.com 

13.  SIA OWA 

info@owafashion.com 

14.  SIA “Sociālo inovāciju parks” 
sinoparks@sinoparks.lv 

15.  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Barboleta” 

info@barbo.lv 

16.  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RB Cafe” 

rbcafe@rupjuberns.lv 

17.  SIA “DOMDARIS” 
info@domdaris.lv 

18.  SIA “Sociālā sporta aģentūra” 

ansis@kvotum.lv 

19.  SIA “Eņģeļa pasts” 
info@engelapasts.lv 

20.  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Nacionālais Apbedīšanas Dienests” 

Edgars.Timpa@gmail.com 

21.  SIA “GIGI BLOKS” 

gigi@gigibloks.com 

22.  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Viesmīlības projekti” 
viesmilibasprojekti@gmail.com 
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23. SIA “Laima LV” 

grintaleilze@gmail.com 

24.  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Visi Var” 

piedalies@visivar.lv 
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