UZŅĒMĒJI
Gulbenes novadam

Apvienojoties aktīviem novadniekiem, jūlijā darbību uzsāka
biedrība “Uzņēmēji Gulbenes novadam” ar vīziju par spēcīgas
kopienas veidošanu, nodrošinot zināšanu pārnesi un sinerģisku
sadarbību starp privāto un publisko sektoru, tādējādi stiprinot
Gulbenes novada konkurētspēju un labklājību ilgtermiņā.

Gulbenes novads var lepoties ar zinošām un aktīvām personībām,
daudzveidīgu uzņēmējdarbības vidi un plaši atpazīstamiem
produktiem. Uzņēmēju kopienā jau šobrīd apvienojušies novada
lielākie darba devēji, kuri ikdienā ir atbildīgi par vairāk nekā 1000
darbiniekiem, tādējādi radot ekonomisko pienesumu novada
tautsaimniecībā 100 milj.eiro vērtībā. Biedri ir atvērti dažādām
sadarbības formām, lai uzņēmēju pieredzi un zināšanas izmantotu
novada attīstībā.
#UzņēmīgiGulbenesnovadam

uzņēmīgi
Gulbenes novadā

Biedrības
mērķis
ir
piedalīties
Gulbenes
novada
attīstības
veicināšanā, lai jau tuvākajā nākotnē

Ilgtermiņā biedru sastāvu veidos
Gulbenes novadā
reģistrētu un/vai administratīvajā
teritorijā strādājošu uzņēmumu vai
uzņēmumu struktūrvienību pārstāvji,
ievērojot teritoriālo pārklājumu un
nozaru daudzpusīgu pārstāvniecību.

motivētu

radītu progresīvu vidi jaunajiem
speciālistiem
un ģimenēm,apstākļus
nodrošinot
labvēlīgus
darbam, izaugsmei un atpūtai.

Biedrība ir finansiāli neatkarīga organizācija, uzticams atbalsts biedriem, pārstāvot novada
uzņēmēju intereses attiecībās ar pašvaldību un valsti, kā arī publiskā sektora sociālais partneris
Gulbenes novadā un ietekmīgs padomdevējs ekonomikas politikas veidošanā Latvijā un Eiropas
Savienībā un ne tikai. Biedrības darbība būs vērsta sekojošām prioritātēm:
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IZGLĪTOTA
SABIEDRĪBA

03

Līdzdalība mentoringā;
karjeras programmās un
iesaiste darba tirgum
nepieciešamu
profesionālu izglītības
programmu ieviešanā
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05

Pieejams un dažādots preču
un pakalpojumu grozs,
mūsdienīga vide dzīvei un
atpūtai
(reģionālais centrs)

INTEREŠU
LOBIJS

ATTĪSTĪBAS
REDZĒJUMS
Attīstības dokumenti &
vīzijas, būtiskas
infrastruktūras
attīstība

DZĪVES
KVALITĀTE

Vajadzību aktualizācija valstiskā
mērogā (Ministrijas, Asociācijas
u.c.), atbalsta programmu
pielāgošana

ATPAZĪSTAMĪBA

04

Novada popularizēšana
iedzīvotāju, investīciju
piesaistei, uzņēmēju
informatīvo pasākumu
nodrošinājums

ambiciozi
ambiciozi
Gulbenes novadā
Gulbenes novadā

Pērn, atbalstot skolēnu un pieaugušo izglītību, nodrošināta aktīva līdzdalība profesionālās
izglītības piedāvājuma saglabāšanai novada teritorijā. Ideju autoru un jaunuzņēmēju atbalstam
agrīnā attīstības posmā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai apliecināta vajadzība biznesa
inkubatora struktūrvienības izveidei Gulbenes pilsētā, kā arī nodrošinot aktīvu biedru līdzdalību
mentoru tīkla paplašināšanai, daloties ar vairāk kā 20 gados uzkrātu uzņēmējdarbības pieredzi.
Raugoties tuvākajā nākotnē, biedrības pārstāvji ir apņēmušies iesaistīties ilgtermiņa pasākumos,
piemēram:
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Attīstīta, sakārtota
reģionālā un
pašvaldības
ceļu infrastruktūra;
attīstīti industriālie

Kvalitatīvas,
pieejamas
lauksaimniecības un
inženierzinātņu
profesionālās
un augstākās
izglītības
programmas
Gulbenē

2023
2023

2022
Unikāls, reģionāli
konkurētspējīgs
tūrisma un brīvā
laika piedāvājums
3 paaudzēm

2023

Daudzpusīgs preču
un pakalpojumu

Estētiska pilsētvide

grozs

(renovētas >5

pilsētā

mājas);

(>1 tirdzniecības

pieejams

centrs, piemēram,

mūsdienīgs īres

Maxima xx, DEPO)

Investoru piesaiste
un
uzņēmējdarbības
aktivizēšana;
reģionālais centrs

dzīvojamais fonds
(min.150 dzīvokļi)

parki

E-pasts: uznemejigulbenei@gmail.com
https://www.facebook.com/uznemejigulbenesnovadam
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