uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju

SADARBĪBAS
KOPIENA
reģionālas nozīmes pienesumam Gulbenes novadā

IZAICINĀJUMS
Pēdējo piecu gadu laikā struktūrvienību darbu daļēji vai pilnībā pārtraukušas vairākas valsts un privātās
struktūras organizācijas, piemēram, Valsts ieņēmumu dienests, Latvenergo, SEB banka, SIA "NIENHAUS & LOTZ
LETTLAND" u.c. Gulbenes novada iedzīvotājiem samazinās pieejamo pakalpojumu klāsts, palielinās bezdarbs
īstermiņā vai ilgtermiņā tiek būtiski ietekmēta arī pirktspēja vietējos veikalos un pakalpojumu sniegšanas vietās.
Šo un citu ārēju ietekmējošu faktoru dēļ, samazinājies Gulbenes novadā deklarēto un faktisko iedzīvotāju skaits.
Taja pašā laikā, neraugoties uz izmaiņām, uzņēmības potenciālu apliecina grantu konkursa "STARTeris"
pretendentu aktivitāte, pieprasījums un rezultāti LEADER programmās uzņēmējdarības veicināšanai, kā arī CSP
statistiskie dati, kas norāda uz Gulbenes novadā vērojams viens no straujākajiem atalgojuma pieaugumiem
Vidzemes reģionā 10-14% apmērā pret 2018. un 2019.gadu, sasniedzot 1156 euro bruto atlīdzību 2021.gada 4.cet.
privātā sektora darbībā ar nodarbināto skaitu >=50 ( Alūksnes nov.855 EUR; Madonas nov. 1042 EUR,;Smiltenes nov.
1019 EUR; Rīgā 1309EUR).
Uzņēmējdarbības vides aktivitāti Gulbenes novada teritorijā apliecina VID statistiskie dati, kas norāda uz pozitīvu
tendenci, kad pērn palielinājās reģistrētu patentmaksas maksātāju skaits par 32% salīdzinot ar gada sākumu,
sasniedzot 41, attiecīgi saimnieciskās darbības veicēju skaits par 3,7%, sasniedzot 1089 personas, arī paziņotā
saimnieciskā darbības veicēju skaits palielinājies par 10,6%, sasniedzot 467. Pretēji Latvijas mēroga kopējai
tendencei, Gulbenes novadā jaunreģistrētu komersantu skaits palielinājies par 10%, sasniedzot 64 vienības.
RISINĀJUMS
Lai uzlabotu sociāliekonomisko vidi Gulbenes novadā, pašvaldībai jāveicina plašāks, daudzpusīgāks atbalsta
pasākumu kopums, kas palielinās pašnodarbinātību, stiprinās uzņēmumu konkurētspēju biznesa ideju
uzsācējiem, nozaru mazajiem un vidējiem saimnieciskās darbības veicējiem, kas potenciāli nodrošinās
jaunas darba vietas un pozitīvi ietekmēs pirktspēju, labklājību Gulbenes novada teritorijā.
- Pieejami, individuālas pieejas pakalpojumi LIAA biznesa inkubatora klientiem (uzsācējiem un uzņēmējdarbības
attīstītājiem) - 4. vienība Vidzemes reģionā;
- LTRK Vidzemes struktūrvienība (jauniem, ilgtspējīgiem uzņēmējiem) -3. vienība Vidzemes reģionā;
-Sociālas uznēmējdarbības atbalsta vienība - pirmais sociālās uzņēmējdarbības atbalsta punkts Vidzemes
reģionā.
IEGUVUMI
Nodrošinot koncentrētu un daudzpusīgu atbalsta pasākumu grozu vienuviet ;
1,5 valsts organizāciju apmaksātas darba vietas speciālistiem (LIAA, LTRK apmaksātas algas >23 4000 EUR);
Jaunradīti >10 uzņēmumi un darba vietas, piesaistītas privātās investīcijas ~100 000 EUR, jauni produkti un
pakalpojumi Gulbenes novadā un plašākā merogā;
Izglītōjoši, nozaru pārstāvju vienojoši pasākumi, kopienas saliedēšanas aktivitātes >3 mēn., veicinot
uzņēmēju sadarbību un pieredzes apmaiņu (vakara pasākumi u.c.) ~1 reizi ceturksnī;
Nodrošināta profesionālās prakses (darba) vieta/-as mārketinga, uzņēmējdarbības u.c. programmu
studentiem.

FINANSĒJUMS
UZŅĒMĒJDARBĪBAS
ATBLASTAM
5 000

Līgums par mērķdotācijas
piešķiršanu LIAA darbībai
(M)

20 000

Lēmums par mērķdotācijas
finansējuma piešķiršanu
(M)

87 150

Budžeta pieprasījums
uzņēmējdarbības atbalstam
(B)

(M) Telpu noma un uzturēšana
viss 2.stāvs (242kvm)

<20 000

(M) Pasākumi vai rezerve
neparedzētiem izdevumiem
(piem. garāka apkures sezona)

<5 000

Biedrība "Uzņēmēji Gulbenes novadam", pamatojoties uz līgumu un piešķirto mērķdotāciju,
koordinē uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus, slēdz līgumu ar iznomātāju un nodrošina
bezatlīdzības telpas LIAA, LTRK, pašvaldības u.c. organizāciju darbam; sniedz regulāras
atskaites pašvaldībai, nodrošina informācijas apriti starp nozaru uzņēmējiem, pašvaldības un
valsts iestādēm (vizītes), kā arī pēc pieprasījuma nodrošina mentoringu jaunajiem uzņēmējiem.

NEGATĪVA LĒMUMS - NORAIDĪJUMS SEKOJOŠĀM AKTIVITĀTĒM:
Ja netiks nodrošinātas telpas, Gulbenes novada biznesa ideju autoriem pirmsinkubācijas apmācības
iespējams tiks pārceltas uz LIAA Madonas biznesa inkubatora telpām.
Uzņēmējiem nebūs pieejama brīva un atvērta tipa vide uzņēmējiem, iespēja izmantot telpas individuālu
sanāksmju un tikšanos organizēšanai ar partneriem, jauno un pieredzējušo uzņēmēju pulcēšanās vidē
u.c.
Individuāla pieeja un konsultācijas novada uzņēmējiem (LTRK).
Tematiskie pasākumi par uzņēmējdarbībai aktuālām tēmām (> reizi mēn. LTRK).
Netiks izveidots vienas pieturas pakalpojumu centrs uzņēmējdarbības ideju autoriem, mazajiem un
vidējiem uzņēmumiem (pašvaldības konkurētspējīga priekšrocība salīdzinot ar Alūksnes, Balvu,
Smiltenes, Madonas piedāvājumiem).
Efektīvi noslogota un pieejama mūsdienīga infrastruktūra (40kvm telpa) un aprīkojums organizāciju
darbam - apmācībām, semināriem, uzņēmēju un organizāciju regulārām sanāksmēm ar ietilpību līdz 20
personām t.sk. pirmsinkubācijas dalībnieku apmācību.
Showroom "Ražots Gulbenes novadā", izvietojot novada atpazīstamo zīmolu, grantu programmas, LIAA
klientu u.c. uzņēmumu t.sk. skolēnu mācību uzņēmumu produktu paraugus reprezentācijas nolūkos.
Kopstrādes telpa - darba vide LIAA klientiem, attālinātā darba veicējiem un pašvaldības grantu konkursa
dalībniekiem pastāvīgam vai īslaicīgam darbam.

