20. novembrī visā Latvijā notiks "Mazā biznesa
diena"

Šā gada 20. novembrī visā Latvijā iniciatīvas “Atbalsti mazo biznesu!” ietvaros
norisināsies tradicionālās “Mazā biznesa dienas” pasākumi, kuros plāno piedalīties
vairāk nekā 4 700 uzņēmumu.Šajā dienā notiks arī seminārs “Mazā biznesa diena Rīgā
un visā Latvijā,” kam būs iespējams sekot līdzi LETA video un DELFI tiešraidē internetā,
kā arī iepazīt biznesam draudzīgākās pašvaldības, kas tiks noteiktas sadarbībā ar Rīgas
Biznesa skolu. “Mazā biznesa dienas” mērķis ir rosināt un aicināt iedzīvotājus atbalstīt
mazos un vidējos uzņēmējus. Iniciatīvas “Atbalsti mazo biznesu!” mājas lapā
www.mazabiznesadiena.lv interesenti tiek aicināti aplūkot digitālo karti, kurā iespējams
atrast mazā biznesa uzņēmumus, kuri piedalās iniciatīvā. “Mazais bizness veido
Latvijas tautsaimniecības struktūras un nodarbinātības pamatu. Savukārt aktīvākie un
dinamiskākie uzņēmumi ir iesaistījušies mūsu kustībā. Patīkami atzīmēt, ka pagājušajā
gadā gandrīz pusei iniciatīvas “Atbalsti mazo biznesu” dalībnieku ir audzis apgrozījums,
56 procenti palielinājuši peļņu, 14 procentiem uzņēmumu audzis darbinieku skaits.
Šiem dinamiskajiem uzņēmumiem mēs cenšamiesradīt jaunus atbalsta instrumentus,
lai veicinātu to izaugsmi, kā arī ar šo uzņēmumu starpniecību – visas valsts un
pašvaldību izaugsmi,” skaidro Latvijas Biznesa savienības valdes priekšsēdētājs
Eduards Filippovs. “Mazā biznesa diena” pirmo reizi norisinājās 2013. gada novembrī.
To rīko Latvijas Biznesa savienība.Šogad Latvijas Biznesa savienībā apvienojās Latvijas
Mazo un vidējo uzņēmumu konfederāciju (dibināta 1996. gadā, pārstāvot 7 darba

devēju organizācijas) un Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu forums (dibināts 2012.
gadā, pārstāvot vairāk nekā 200 uzņēmumu un uzņēmēju biedrību). Savienība ir
vienīgā Latvijas MVU interešu pārstāve Eiropas Savienībā - Eiropas Amatniecības, mazo
un vidējo uzņēmumu asociācijas (turpmāk - UEAPME) biedrs un nodrošina pastāvīgu
dialogu ar Eiropas Komisiju MVU jomā. Savukārt iniciatīva „Atbalsti mazo biznesu!”,
kuras ietvaros notiek „Mazā biznesa diena”, 2014. gadā ieguva Eiropas Komisijas
nacionālo godalgu „Uzņēmējdarbības veicināšana” un Ekonomikas ministrijas atzinības
rakstu. Iniciatīvu „Atbalsti mazo biznesu!” stiprina AS „SEB banka”, bet atbalstītāji ir
„Lursoft IT”, ASV vēstniecība Latvijā, VAS „Latvijas Pasts”, Rīgas dome, SIA „Veselības
centrs 4”, SIA „P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības”, „Latvijas Avīze”, Delfi, „Otkritij
Gorod”. Papildus informācija: Eduards Filippovs Latvijas Biznesa savienības valdes
priekšsēdētājs e-pasts: eduards.filippovs@savieniba.lv tālr.: 29247037

