LTRK aicina uz vēl vienu atvērto durvju dienu
mazos un mikro uzņēmumus

Lielās intereses un veiksmīgi aizsākto diskusiju dēļ, Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) aicina mazā un mikro biznesa
pārstāvjus apmeklēt vēl vienu atvērto durvju dienu, kas notiks 27. jūlijā plkst. 10.00,
Uzņēmēju namā, Kr. Valdemāra ielā 35, Rīgā. Iepriekšējā pasākumā, kas tika rīkotas
“Mazā uzņēmēju mēneša” ietvaros, interese bija tik liela, ka pirms laika nācās slēgt
reģistrāciju, ierobežoto vietu skaita dēļ. Lai visi interesenti varētu apmeklēt pasākumu,
nolemts rīkot līdzīgu tikšanos ar mazo un mikro biznesu, lai turpinātu uzsāktās
diskusijas, tostarp iepazīstinātu ar LTRK piedāvātajām iespējām, kā arī runātu par
turpmāko mikrouzņēmumu režīma regulējumu. LTRK rīkotajās atvērto durvju dienās
mazajam biznesam tika veiksmīgi aizsāktas diskusijas par Ekonomikas ministrijas
izstrādātajiem trīs modeļiem par turpmāko mikrouzņēmumu režīma regulējumu. Divi
no tiem, kas attieksies uz jau strādājošām kompānijām, radīja daudz jautājumu, jo
ietvertas prasības, kas ir grūti izpildāmas. “Mikro uzņēmumu īpašniekiem bija daudz
neskaidrību par to, kā turpmāk veiksmīgi strādāt, tāpēc diskusijas viennozīmīgi ir
jāturpina, lai nonāktu pie visiem pieņemama regulējuma,” saka LTRK valdes
priekšsēdētājs Jānis Endziņš Lai uzzinātu pēc iespējas plašāku mazā biznesa pārstāvju
viedokli par izstrādātajiem modeļiem, LTRK vēlas sapulcināt biedrībā iespējami lielu
uzņēmēju skaitu, lai diskusija būtu pēc iespējas veiksmīgāka un risinājumi apmierinātu
kā valsti, tā biznesa vidi. LTRK mikro uzņēmējiem piedāvā īpaši izdevīgus iestāšanās

noteikumus, nepiemērojot pirmreizējo iestāšanās maksu. Biedra statuss sniedz
vairākas priekšrocības, piemēram,, apmeklēt visus LTRK rīkotos seminārus, piedalīties
aktivitātēs eksporta tirgu apgūšanā, kā arī piedalīties un paust viedokli izveidotajās
padomēs un darba grupas, lai uzlabotu kopējo uzņēmējdarbības regulējumu Latvijā.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) ir politiski neitrāla uzņēmēju
biedrība, kurā apvienojušies visu Latvijas reģionu un tautsaimniecības nozaru mikro,
mazie, vidējie un lielie uzņēmumi. Pēc biedru skaita LTRK ir lielākā uzņēmēju biedrība,
kurā apvienojušies vairāk kā 1500 individuāli biedri un vairāk kā 50 uzņēmēju
biedrības. LTRK individuālo biedru – uzņēmumu – apgrozījums 2014.gadā pārsniedza
17,5 miljardus eiro. LTRK pārstāv savu biedru - uzņēmēju intereses valsts un
pašvaldību institūcijās, cīnoties par labāku biznesa vidi, kā sniedz praktisku atbalstu
saviem biedriem, palīdzot celt uzņēmumu konkurētspēju, kā arī atrast jaunus
sadarbības partnerus Latvijā un ārvalstīs. LTRK ir pilntiesīga starptautiskā tirdzniecības
un rūpniecības kameru tīklojuma - vairākus gadu simtus darbības pieredzi uzkrājušo un
daudzu miljonu visas pasaules uzņēmēju apvienojošo Eiropas Tirdzniecības un
rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības
palātas (ICC) - biedre. Biedrība ir viena no vecākajām Latvijas nevaldības
organizācijām – LTRK ir uzņēmēju balss un atbalsts jau 80.gadu! Papildu
informācijai: Rūta Grikmane, sabiedrisko attiecību konsultante Latvijas
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