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Darba kārtība

 Kāpēc mazais bizness?

 Ko paveicām 2016.gadā?

 Kā pašvaldības var 
iesaistīties?

 Jautājumi un atbildes.



Kāpēc mazais bizness?

2016.gadā uzņēmumu nodokļos valsts budžetā samaksājuši 6,13
miljardus eiro. Tas ir par 7,01% jeb 0,43 miljardiem eiro vairāk nekā 
gadu iepriekš.

 Lielākos nodokļus aizvadītajā gadā valsts budžetā, pateicoties 
lielajam skaitam šajā sfērā strādājošo uzņēmumu, devusi 
tirdzniecības nozare. 

 Vairumtirdzniecības nozarē strādājošie 16 050 uzņēmumi 2016.gadā 
nodokļos samaksājuši 1,44 miljardus eiro, bet mazumtirdzniecības 
pienesums valsts budžetam ir 924,59 mil.EUR. 

 Salīdzinot ar 2015.gadu, vairumtirdzniecības jomā strādājošo 
uzņēmumu kopējie nodokļu maksājumi, gada laikā palielinājušies 
par 5,73%, mazumtirdzniecības jomā strādājošie uzņēmumi 
2016.gadā nodokļos samaksājuši par 6,65% vairāk.



Kāpēc mazais bizness?

 Latvijas MVU uzņēmējdarbības vidi un biznesa iespējas 
2017.gadam vērtē ļoti kritiski. Kopējais optimisma līmenis MVU 
segmentā ir samazinājies visā Baltijā, sasniedzot zemāko līmeni 

3 gados. Apgrozījuma pieaugumu prognozē 39%. 

 61% MVU šogad sagaida apgrozījuma samazināšanos. Tam 

piekrīt tikai 31% Igaunijas un 19% Lietuvas uzņēmumi.
 Latvijā ir arī vismazākais to uzņēmumu skaits, kas šogad plāno 

paplašināt darbinieku skaitu –12% Latvijas MVU, Igaunijā -

14%, bet Lietuvā – pat 24%. 

 19% MVU segmenta uzņēmumu Latvijā šogad darbinieku 

skaitu samazinās. Lietuvā šādi rīkosies 9%, bet Igaunijā – vien 
5% uzņēmēju.

 Latvijā ir arī augstākais to kompāniju skaits, kas šogad neplāno 

ieguldīt sava biznesa attīstībā. Šāda nostāja ir 40% Latvijas 

MVU, 22% Igaunijas un 20% Lietuvas kompānijām.



2016.gads – 5800 dalībnieku



2016.gadā bija vērsts uz kvantitatīvu un kvalitatīvu pašvaldības darbības 
novērtējumu par investīciju piesaistes veicināšanu un uzņēmējdarbības vides 
attīšanu.

Apbalvojumi tiek pasniegti novērtējot indeksa rādītājus un atzīmējot 
rezultatīvāko pašvaldību darbību žūrijas vērtējumā 2016.gadā atbilstoši 
pašvaldību grupām: 

 9 republikas nozīmes pilsētas;

 21 novadi ar reģionālas nozīmes attīstības centru;

 89 novadi ar vietējas nozīmes attīstības centru.

‘’Investīcijām draudzīgākās pašvaldības’’ 
indekss 2016.gads



VARAM un LBS ‘’Investīcijām draudzīgākās 
pašvaldības indekss 2016’’

Investīcijām draudzīgākais novads ar vietējās 
nozīmes attīstības centru

Ādažu novads; Mārupes novads; Stopiņu 
novads

Investīcijām draudzīgākais novads ar reģionālās 
nozīmes attīstības centru

Cēsu novads; Tukuma novads; Kuldīgas 
novads

Investīcijām draudzīgākā republikas nozīmes 
pilsētas

Ventspils; Valmiera; Rīga

Nākošais indeks 2018.gadā!



Iniciatīvas ‘’Atbasti mazo biznesu!’’
plakāti un pilsētas

 Rosiniet savus uzņēmējus veidot īpašus plakātus www.mazabiznesadiena.lv, ko 

nosūtīt potenciāliem un esošiem klientiem un partneriem;

 Ar plakātu palīdzību viņi arī parāda sevi īpašā PILSĒTU sadaļā: 

http://mazabiznesadiena.lv/pilsetas, kas ļauj interneta platformas apmeklētājiem 

vieglāk iepazīt MVU viņu pašvaldībā; 

 Plakāti nokļūst Facebook Atbalsti Mazo (6000+ sekotāju) ar ap 10 000 skatījumiem

http://www.mazabiznesadiena.lv/
http://mazabiznesadiena.lv/pilsetas


Bizness biznesam ‘’Open’’

Uzņēmējiem iespēja izmantot platformu ‘’Open’’, lai piedāvātu 
savus produktus vai pakalpojumus citiem uzņēmumiem.





Īpašas uzlīmes kā atpazīstamības zīme 
pie mūsu partneriem

ALTUM, SEB banka filiālēs un pašvaldībās



Balsojums portālā ‘’Mana balss’’

Vai Jūs jau nobalsojāt par Mazā biznesa dienu 
kā atzīmējamo dienu katra gada 3. novembra 
sestdienā?

Bezmaksas balsojums: 
https://manabalss.lv/i/1087

https://manabalss.lv/i/1087


Kā pašvaldības var iesaistīties?



Ielūgums Jums 



Paldies!

Iniciatīva ''Atbalsti mazo biznesu'' internetā: 

www.mazabiznesadiena.lv

E-pastā: info@mazabiznesadiena.lv

Facebook: AtbalstiMazoBiznesu

Twitter: AtbalstiMazo

Latvijas Biznesa savienība internetā: 

www.savieniba.lv

E-pastā: bizness@savieniba.lv

Facebook: Latvijas-Biznesa-savienība

6/11 Jums tiks nosūtīts e-pasts ar pašvaldību un biznesa ceļa kartēm, iniciatīvas 
plakāti izvietošanai mājas lap, uz informācijas dēļiem un sociālajos medijos


