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Gulbenes novadā
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Domājot par laika periodu no 2021. līdz 2025. gadam, biedrības
pārstāvjiem ar Gulbenes novadu saistās:

Gulbenes novada #uzņēmība nodarbinātības atbalstam, progresīvas
rīcības zaļajās, digitālajās iniciatīvās balstītas dzīves vides
veidošanai un tālredzīgas pilotaktivitātes saista un aicina par dzīves
vietu izvēlēties radošus, enerģiskus cilvēkus, ģimenes ar bērniem,
vairojot talantu kopienu.

Citiem vārdiem - Gulbenes novads ir #uzņēmības perons ar
konkurētspējīgas dzīves vides piedāvājumu azartiskai atpūtai,
ilgtspējīgai profesionālai izaugsmei, zaļai un drošai ikdienai, kas
apvienojumā veido dabisku inerci speciālistu un ekspertu piesaistei
novadā.

Gulbenes novada potenciāls bija, ir un būs #uzņēmībā!
Latvijas mērogā esam atpazīstami kā bioloģiskas rupjmaizes tēvzeme, zaļi domājošas mežsaimniecības un apjomīgas kokapstrādes, arī
atbildīgas saimniekošanas aktīvisti. Ne visiem zināms, bet Gulbenes novadu lauksaimniecībā salīdzina ar auglīgo Zemgali. Novada vārds tuvu
un tālu zināms ar #uzņēmīgām iniciatīvām, organizējot brīvprātīgo darbu un jauniešu aktivitātes, tālredzīgām izvēlēm izglītības jomā, kā arī
enerģisku lokālpatriotismu basketbola un motosporta disciplīnās.

#lokālpatriotisms #startup #inovācijas #zaļāsinvestīcijas #apritesekonomika #digitalizācija #pasaulespieredze #eksports
#augstāstehnoloģijas #augstsražīgums #pieejamazinātne #atbalstskomercdarbībai #talantuzona #mūžizglītība #pilotprojekti
#uzņēmība  #motosports #sportatūrisms #energoefektivitāte #nullespatēriņamājokļi #elektrisks_sabiedriskaistransports
#digitālapārvalde #sakārtotsceļutīkls #tirdzniecībastīkli #caurspīdība #partnerība 

attīstīti zaļie industriālie parki ar zinātnēs atbalstu augstas
pievienotās vērtības fokusam eksportā, palielinot ienākuma, dzīves
līmeni novadā;
zaļā silīcija ieleja Vidzemē ar talantiem atbalstošu mikrovidi,
mentoringa kopienu tehnoloģiskām un ilgtspējīgām ambīcijām; 
mūsdienīgs, uzrunājošs novada publiskais tēls - uzņēmības vizītkarte
ar vienotu, atmiņā paliekošu rokrakstu;
stabilizēts pastāvīgo iedzīvotāju skaits ar pozitīvu pieauguma
tendenci (no 2023. gada). 

Stāsts par
"zaļāku zāli"
šodien, rīt un
parīt...
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Gulbenes novadā ir Vidzemē otrais augstākais savā
deklarētajā novadā strādājošo  īpatsvars, kas norāda uz

aktīvu uzņēmējdarbības vidi. 
 

Bezdarba līmeņa svārstības 2020.

gadā bija vērojamas 1% apmērā,

bet Gulbenes novada saglabājās

mērenā  6,4% apmērā, attiecīgi -

visaugstākais bezdarba līmenis

starp pašvaldībām ir Alūksnes

(8,9%), Cesvaines (7,8%), Valkas

(7,7%), reģionā (6,1%).

2020.gada sākumā Vidzemē dzīvo 183 938 iedzīvotāju no
tiem  10,75% Gulbenes novadā jeb nepilna desmitā daļa
Latvijas iedzīvotāju (9,64%); 74 300 mājsaimniecības,
kurās vidēji dzīvo 2,46  personas.

Gulbenes novadā līdzīgi kā reģionā kopumā, iedzīvotāju
skaits pēdējo 6 gadu periodā ir samazinājies vidēji par
9,9%. 
2021. gada sākumā Gulbenes novadā deklarēti 19 771
iedzīvotāji, no tiem  61% darbspējas vecumā. 

Vidzemes plānošanas reģionā, salīdzinot ar citiem reģioniem, ir maz iedzīvotāju darbspējas
vecumā (60,5%, Gulbenes novadā 61%), arī nākotnes darbaspēka - bērnu un jauniešu ir maz 
 (15,4%, novadā 14%).

Ņemot vērā, zemo apdzīvotības līmeni Vidzemes reģionā, iezīmējas tendence, ka iedzīvotājiem
jābūt gataviem mērot lielākus attālumus līdz darbavietai, tādējādi palielinot vajadzību pēc
klimatneitrāliem risinājumiem, mobilitātei, kvalitatīvai ceļu infrastruktūrai.

BEZDARBA
LĪMENIS 6,4%

VIDĒJĀ ALGA
1084 EUR 

2019. gadā Vidzemes plānošanas

reģionā viens strādājošais

mēnesī vidēji saņēma 860 EUR

pirms nodokļu nomaksas;

atbilstoši Gulbenes novadā

privātajā sektorā strādājošajiem

1084 EUR, kas ir otrs lielākais

rādītājs reģionā (Valmierā 1114

EUR). 

Pēc darbības veida (NACE 2.red.)

Gulbenes novadā, arī reģionā

kopumā, visvairāk ekonomiski

aktīvo vienību 2020. gadā

darbojās mežsaimniecībā un

mežizstrādē; augkopībā un

lopkopībā; koksnes, koka un

korķa izstrādājumu ražošanā.

TENDENCES

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 – 55 sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) un 9
individuālie komersanti (IK). Lursoft dati liecina, ka Latvijas mērogā aizvadītajā gadā reģistrēts
zemākais jaunu uzņēmumu skaits pēdējo 17 gadu laikā, kas ir par 14,42% mazāk nekā pērn.
Savukārt likvidēti - 29, kas ir par 27 uzņēmumiem mazāk nekā 2019. gadā. 

Gulbenes
novads -
skaitļos

Pamatojoties uz Lursoft datiem par

Gulbenes novadā reģistrētajiem

uzņēmumiem secināms:

>palielinās kopējais nodarbināto

skaits;

>pēdējos gados audzis ne tikai

Gulbenes novadā reģistrēto

uzņēmumu apgrozījums, bet

pozitīvu tendenci uzrādījusi arī

peļņa.
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"Ir būtiski iet laikam līdzi, ja pilsēta kļūs attīstītāka, arī viss apkārt
tāds kļūs! Ir jārīkojas uzreiz un nav jāgaida labāks brīdis.” Svarīgs
pamatnosacījums iedzīvotāju labklājībai ir dzīvojamā fonda
pieejamība. Jauni mājokļi ar samazinātiem ikdienas tēriņiem,
komunālajiem pakalpojumiem, atpūtas un izklaides zonas jaunības
trakulībām un pārdomāts saturs nobriedušai mērķauditorijai nav
ekstra, bet iztikas minimums, lai Gulbenes novads tuvāko gadu laikā
nekļūtu par ciemu, gluži otrādi -  "zaļo silīciju ieleju" nodarbinātības
progresijai. Mums ir spēcīgas iestrādnes un potenciāls, tas efektīvi
jāizmanto. Kā? Darot! 
Būtībā mēs paši veidojam vidi mums apkārt, tāpēc, ja novadā
īstenotās aktivitātes būs tuvredzīgas un tā vietā, lai uzņemtos risku
īstenotu reģionālas nozīmes iniciatīvas, tiks izvēlēta kūtrā pieeja -
baidos, ka tas ir beigu sākums. 
Būsim #uzņēmīgi katrs pats savā mājsaimniecībā, publiskajā un
darba vidē! Ticu, ka īstenojot ieinteresētu lēmumu pieņemšanu,
2025. gadā  Gulbenes novadā būs progresīvākā dzīves vide Vidzemē. 

"Nevaram
atļauties
zaudēt
fokusu.
Šodien
jāstrādā
nākotnei!"

Uldis Misiņš
SIA “AVOTI SWF” īpašnieks, 
biedrības valdes priekšsēdētājs

Esmu zaļo industriju piekritējs jau vairāk kā 5 gadus. Man nepatīk
liekvārdība un skaļi lozungi bez pamatotas argumentācijas. Avoti
SWF darbība jau ceturtdaļgadsimtu ir cieši saistīta ar dabas "zelta"
resursiem, gadu gaitā izkopta zaļā pārliecība, maksimāli mazinot
rūpniecības nospiedumu. Pēdējo 3 gadu laikā Lizumā tiek
nodrošināts bezatkritumu ražošanas cikls, izmantoju savu
koģenerācijas staciju, iespēju robežās izvēlamies "zaļos" iepirkumus,
pat tad, ja tas nav ekonomiski izdevīgākais lēmums. Paralēli ikdienas
straujajam ritējumam, domājam vairākus soļus uz priekšu, attīstām
digitālo briedumu ražošanas procesos. 

Nereti no sadarbības partneriem, paziņām saņemu jautājumu - kādēļ
Lizumā? Kādēļ darbojies biedrībā? Atbilde ir vienkārša - šeit esam
iesakņojušies, augam un lapojam. Uzņēmuma attīstības stāsts ir
izaicinājumiem pilns, strādājam lokāli starptautiskam tirgum. "Ja ir
sakārtoti ceļi, tad varam runāt par uzņēmējdarbību!” Bet aiz
uzņēmējdarbības ambīcijām ir cilvēki - komanda. Manā (uzņēmuma)
saimē ir nu jau vairāk, kā 500 darbinieku, kuriem nepieciešama
mūsdienīga un kvalitatīva dzīves vide. Tādēļ apvienojām līdzīgi
domājošus novadniekus ar ilgtspējīgu pieredzi un tālredzīgu
skatījumu par novada attīstību. Vairākkārt uzrunājam vietējos
deputātus, lai iedrošinātu rīkoties, mainot domāšanas kursu uz - kā
mēs varam kļūt par nozīmīgu attīstības centru Vidzemē? 
Videi ir jābūt sakārtotai un viegli apdzīvojamai, lai iedzīvotāji pēc
iespējas drošāk un pilnvērtīgāk varētu dzīvot. Jāapsver ne tikai
ekonomiskie ieguvumi, bet arī pilsētvides estētika. Vēlamies, lai
iedzīvotājiem viss nepieciešamais dzīves kvalitātei ir pieejams vien
pāris soļu vai pārdesmit minūšu brauciena attālumā, un Gulbenes
novadā nopelnītie eiro paliek vietējā ekonomikā, nevis iztērēti blakus
novados."
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Vai pirmajos 8
mēnešos esam bijuši

#uzņēmīgi?

UZŅĒMĒJI
Gulbenes novadam



Ik dienas saskaroties ar izaicinājumiem uzņēmējdarbības
vidē, biedri neaizmirst par novada  attīstības redzējumu.
Paralēli ikdienas  saimnieciskajiem jautājumiem, jārod laiks
stratēģiskai attīstības virzībai kā privātajā, tā publiskajā
sfērā.
Šī gada februārī esam  apkopojuši biedrības vienoto
redzējumu Gulbenes  novada attīstībai.
Lai izprastu kāds ir pašvaldības attīstības kurss, marta
sākumā uz attālinātu sarunu par novada aktualitātēm,
aicinājām Gulbenes novada pašvaldības attīstības un
projektu nodaļas vadītāju J.Barinski.
Sarunā vēlējāmies noskaidrot  attīstības ambīcijās
pārskatāmā nākotnes perspektīvā un projektu virzību
šodien un turpmāk. Apjautām, ka Gulbenes novada
"vēstnieka" darbība Rīgā ir vitāli nepieciešama, lai virzītos uz
priekšu. 

Izglītības  kvalitātes nozīme nav mazinājusies, gluži
pretēji - tā spēlē daudzpusīgāku un nozīmīgāku lomu
sabiedrības, nodarbinātības un novada attīstības jomās.
Pieejams un konkurētspējīgs izglītības piedāvājums ir
biedrības uzmanības redzeslokā. Mēs uzskatām, ka 
 specializācija profesionālās izglītības piedāvājumā var
radīt konkurētspējīgu priekšrocību reģionālā mērogā. Bet
ar to vien nepietiks, lai jaunieši paliktu uz dzīvi Gulbenes
novadā. Jādomā plašāk! Jāļauj jaunajai paaudzei radīt
#uzņēmigu, kreatīvu vidi mācībām, socializēšanās, arī
burziņu vajadzībām, piemēram, to visu uzburot
industriālā angārā.
Sanāksmē par izglītības attīstības plāniem ar pašvaldības
izglītības pārvaldi, esam apliecinājuši gatavību aktīvi
iesaistīties darba vidē balstītu mācību satura veidošanā,

No 2020.gada augusta, biedrība aicinājusi uz sarunu par
sadarbību Gulbenes novada domes deputātus, informējot
par redzējumu un gatavību strādāt vienotai labklājībai
novadā.  Sadarbībā ar priekšsēdētāju un uzņēmējdarbības
konsultanti virzām ieceri par daudzpusīgu atbalsta vienību
uzņēmējdarbībai, kur satiekas dažādu organizāciju
speciālisti, jaunie un pieredzējušie uzņēmēji. Atbalstot
nodarbinātību, Gulbenes novads var zelt un plaukt. Biedri
atbalsta LIAA biznesa inkubatora darbu, arī grantu
programmu, nodrošinot mentoringu jaunajiem censoņiem.
Sarunās panākta vienošanās ar  lielākās uzņēmēju kopienas
LTRK valdi par struktūrvienības atvēršanu Gulbenē jau
šogad. Bet lai ieceres piepildītos, nepieciešami atbalstoši
lēmumi no lēmjvaras jau aprīlī. 

 piedāvājot mācību vidi, speciālistus. Vēlamies veicināt praktikantu interesi par darba pieredzi Gulbenes novadā. 
Arī biedrībā 2021.gadā prakses iespējas nodrošinājām 2 jaunietēm no Vidzemes augstskolas. Iesākto turpināsim!

Lai aktualizētu jauno mājokļu būvniecības atbalsta programmas nepieciešamību reģionos, pērn biedri tikās ar Ekonomikas
ministru J.Vitenbergu.  Savukārt  7.maijā uzņemsim "Latvijas valsts meži" vadību, lai runātu par nozares aktualitātēm
mežsaimniecībām un aicinātu atbalstīt pilsētas parku potenciāla attīstību Gulbenes pilsētā. Būsim #uzņēmīgi!

https://www.facebook.com/Gulbenes-novads-561277043893318/?__cft__[0]=AZXRJzhTTlBHtxmu9IK4tKZWyzLRAgB6p7y2aZTR98CrEaUU7yAeU9Ai3yYQ0krADIWjhtGyMk1WsszBImNldBRd2NR1yUEA-AxMVcekL8YJArgc81Lde0aGZ_9BnKHGbMV0zSQlLG9kyW4oSyyWi60hal9TTSQup9VRpq3UNLXNy-uZFqCwSoMZylPLL_d_tyI&__tn__=kK-R


Kāds ir biedrības
#uzņēmības
redzējums?

UZŅĒMĒJI
Gulbenes novadam



Uzņēmīgākā vide
Vidzemē
Atbalstošākā vide saimnieciskajai darbībai ar
eksporta orientāciju, "zaļā silīciju ieleja" Vidzemē 
 uzņēmīgām idejām, talantu piesaistei
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Atjaunoti novada un reģionālie transporta koridori, lai nodrošinātu
iekšējo un ārējo mobilitāti, veicinot efektīvus kravu pārvadājumus.

2021 2022 2023 2024 2025

Pieejams ātrās uzlādes elektrostaciju tīkls stratēģiskajos punktos; Klimatneitrāla mobilitāte, atjaunojot
starppilsētu un novada iekšējo pārvadājumu pakalpojumus ar elektroautobusiem, saglabājot iedzīvotāju
komfortu pārvietojoties un samazinot ietekmi uz vidi.

Inovāciju un zināšanu pārnese, iespējami tuvu darbības videi, veicinot eksportorientētu
uzņēmējdarbību ar atbalsta pieejamību tehnoloģiskam un digitālam briedumam.

Daudzpusīgs valsts un NVO organizāciju, pakalpojumu tīkls Gulbenes novadā, nodrošinot
aktuālu informāciju par uzņēmējdarbības atbalsta programmām, sadarbības iespējām (no
mikro līdz makro uzņēmumiem).

REZULTĀTI: 
Veicināta ceļu posmu Gulbene-Smiltene un Gulbene-Madona sakārtošana.

REZULTĀTI: 
>3 elektroniskās uzlādes stacijas Gulbenes pilsētā, Rankā (Lācītes), Stāmerienā, īstenoti
projekti, kas vērsti uz klimatneitrāliem risinājumiem sabiedrisko pārvadājumu jomā.

"Zaļā silīciju ieleja" - infrastruktūra (ceļi, telpas), simulāciju vide, zinātniskie skauti, labākais interneta
pārklājums, "zaļākais birojs", labākais starta komplekts biznesam.

REZULTĀTI: 
Publiskā finansējuma piesaiste zaļo industriālo teritoriju attīstībai.
Vienas pieturas aģentūra uzņēmējdarbības atbalstam, sociālās uzņēmējdarbības pārstāvniecība.

Esam vērsti uz daudzlīmeņu sadarbību. Darbojoties LIAA biznesa
inkubatoru programmas komisijā, redzu tā vērtību, jo tas jauno
uzņēmēju uzreiz ieliek pareizajās sliedēs, iemāca to, kā ir jāstrādā.
Jau šobrīd novada #uzņēmības potenciālu apliecina jaunuzņēmēji. 
 Atbalstām ieceri par uzņēmējdarbības atbalsta platformas izveidi
Gulbenē. Labs iesākums iezīmējas ar biedrības atbalstu radītā
Biznesa inkubatora atbalsta vienības vide. Jāturpina darbs pie tādu
atbalsta organizāciju kā LTRK, LDDK u.c. filiāļu atvēršanu šeit.
Turpinām iesākto! Ceram uz lielāku atbalstu un sapratni no vietējiem
deputātiem. Ir vērts investēt censoņos, kuriem ir trakas idejas, jo
vēlāk viņi pārsteigs pasauli. 

Atbalsts uzņēmējam ir nepieciešams neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs
vai pieredzējis profesionālis. Ir jābūt izpratnei gan par jaunajām
piedāvātajām programmām, gan izmaiņām likumos. Uzņēmējam ir
jābūt darītājam - ar tīru vēsturi un tīriem nodomiem.
Mēs kā biedrība pilnā jaudā atbalstām jaunos uzņēmējus un biznesa
inkubatoru, ja būs nepieciešams mēs esam gatavi sniegt mentoringu,
daloties ar savām zināšanām, pieredzi.

Rolands Rudītis
SIA “RAIRU” projektu vadītājs,
biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks 
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Pilsētvide ar atjaunotu un jaunizveidotu dzīvojamo fondu ģimenēm, augsta līmeņa speciālistiem,
atbalstošs uzraugošo institūciju darbs privāto investīciju īstenošanai (būvvalde).

2021 2022 2023 2024 2025

Pieejama un labiekārtota publiskā ārtelpa novada iedzīvotājiem un viesiem kvalitatīvai
brīvā laika pavadīšanai, rekreācijai.

Pilnvērtīgs preču un pakalpojumu grozs ar kompleksu tirdzniecības tīklu darbību
Gulbenes pilsētā - pietuvināts nacionālas nozīmes pilsētu piedāvājumam.

Daudzveidīga sabiedriskā dzīve ar pakalpojumiem, kas apmierina
vajadzības ģimenei, studentam - jaunajam speciālistam vai uzņēmējam.

REZULTĀTI: 10 renovēti daudzdzīvokļu nami, >30 jaunbūvēti dzīvokļi Gulbenē.

atpūtas un izklaides zona/-s reģionāla mēroga magnēts;
labiekārtota novada peldvieta, ar kompleksu pakalpojumu piedāvājumu (Stāmeriena)
maksimāli izmantots parku, mežu u.c. dabas objektu un infrastruktūras potenciāls (Emzes un Spārītes parks kā unikāls pasīvās un
aktīvās atpūtas objekts Vidzemē - 2024. gadā).

REZULTĀTI:

REZULTĀTI:
Gulbenes novada digitāls investīciju piedāvājums tirdzniecības un pakalpojumu piesaistei mūsdienu.

REZULTĀTI: 
Pilotaktivitātes un drosmīgi risinājumi kultūras vajadzību apmierināšanai; nacionāla mēroga festivāli, sacensības un notikumi.

Estēstiska,
droša vide 
drosmīgai un komfortablai uzņēmībai
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"Gulbenes novadā darbs netrūkst, bet nopelnīto tērējam citur!” Skumji,
jo pietrūkst aktīvās atpūtas vietas, ļoti nepieciešama to attīstība un
jaunu vietu izveide, lai ne tikai pašiem, bet arī iebraucējiem tās būtu
pieejamas un baudāmas. 
Uzskatu, ka ir būtiski, lai ģimenēm un jauniešiem ir aizsniedzamas
pašas pamatlietas dzīvošanai un palikšanai Gulbenes novadā
ilgtermiņā. Akcentu liekot uz jauniešiem. Nevaram pieļaut, ka jaunā
paaudze saliek koferus auto un neatgriezeniski dodas prom. Lai kaut
kas mainītos, kaut kas ir jāmaina - šeit vēlos teikt, ka ir nepieciešama
uzticēšanās, dodot rīcības brīvību skolēniem un studentiem,
piemēram, pamestā ēkā ieviest socializēšanās vidi pasīvai un aktīvai
atpūtai, protams, paredzot arī finansējumu. Esmu pārliecināts, ka
rezultāts būtu magnēts uzkavēties, atbraukt ciemos un iespējams arī
palikt. 
Ja kādas "iespēju durvis ir ciet", mums kopā ir jāatrod atslēga vai
jāiekāpj pa logu. Nerunājot par pamatlietām, piemēram, pieejamām
ārstniecības iestādēm, bērnudārziem, izglītības iestādēm - jābūt
kompleksam piedāvājumam, kas apmierina vajadzības, kā gados
jauniem tā nobriedušiem iedzīvotājiem. 
Jā, runājam arī par tirdzniecības tīklu attīstību pārtikas, saimniecības
un būvniecības preču segmentā. Nav tālu jāskatās labi piemēri, mums
nevajag izdomāt velosipēdu no jauna, vien jāpievērš uzmanība, jo
statistika runā skaļi - mums ir konkurētspējīgi ienākumi salīdzinot
pašvaldību rādītājus Vidzemē.

Jānis Kubuliņš
SIA “RCI Gulbene” , biedrības valdes loceklis 
3 dēlu tēvs 

Tāpat arī sporta joma novadā ir svarīga, lai pilnvērtīgi attīstītu jau esošos potenciālus. Paskatāmies uz gulbeniešu rezultātiem motosportā un
iespējamo tūrisma potenciālu šajā segmentā. Tas ir dārgs hobijs, ja vien nodrošināsim kvalitatīvas trases, augsta līmeņa sacensības, treniņu
nometnes un sportistiem nepieciešamo komfortu, tas sildīs tūrisma uzņēmējus visos segmentos. 
Redzam, ka Emzes un Sparītes parka, Stāmerienas ezera un brīvā laika potenciāls nav izmantots - mums pat nav publiskas piknika zonas. Pēc darba
cilvēki vēlas doties uz kino, boulingu, atpūsties dabā utt. 
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Praksē
balstītas
kompetences
Pieejamas tehnoloģiju, digitālo prasmju un valodu kompetences visām
paaudzēm, radot konkurētspējīgu priekšrocību reģionālā mērogā
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Daudzpusīgs izglītības programmu piedāvājums obligātās t.sk.
alternatīvās izglītības iespējām un mūžizglītības programmām.

2021 2022 2023 2024 2025

Interešu izglītības piedāvājums ar kvalitātes zīmi un kompleksu
piedāvājumu, bet noteiktu specializāciju.

Novada uzņēmējdarbības tendencēm, specializācijai pielāgots profesionālo, mūžizglītības  
 programmu piedāvājums (piemēram, valodas, inženierzinātnes, mehanizācija, digitālā nozare).

Darba vidē balstīta profesionālo izglītības programmu īstenošana, nodrošinot jauniešu un
studentu interesēm atbilstošu mikrovidi ne tikai izglītības, bet arī brīvā laika segmentā..

(Situācijas audits, stratēģija, rīcības plāns ar atbalsta programmu un īstenotas ieceres).

REZULTĀTI:
Alternatīvs piedāvājums izglītībai - atbalsts eko skolai, brīvajai skolai. Īstenoti pilotprojekti.

REZULTĀTI: reģionāls mēroga magnēts specializācijā
Piemēram, basketbols, teātra māksla un tehnoloģiju/digitālo kompetenču joma atbisltoši novada kopējai specializācijai.

REZULTĀTI: reģionāls mēroga magnēts specializācijā
Mūžizglītības apmācību centrs profesionālās pilnveides nodrošināšanai, mūsdienīga materiāli tehniskā bāze un kompetenti eksperti..
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Uzskatu, ka katrā uzņēmumā no katras nozares iespējams piesaistīt
praktikantus, arī mēs ejam uz to, lai jaunie speciālisti iegūtu
praktiskas zināšanas no mūsu uzņēmuma. Priecājamies, ja vismaz
viens no četriem praktikantiem paliek pie mums - mūsu reģionā,
novadā, uzņēmumā, lai strādātu. Mūsu durvis ir atvērtas ikvienam!

Pašvaldības un uzņēmēju apvienības spēku apliecina Ogres tehnikuma
darbības uzsākšana Rankā. Gulbenes novadā joprojām iespējams
mācīties profesionālās izglītības programmas, apgūt darba vidē
balstītas mācības uzņēmumos. 

Rolands Rudītis
SIA “RAIRU” projektu vadītājs,
biedrības valdes priekšsēdētāja vietnieks 

Biedrībā esam vienisprātis - lai veidotu konkurētspējīgu
piedāvājumu, jānodrošina mūsdienīga, progresīva darba vide
noteiktās specializācijas jomās, piemēram, inženiertehnoloģijās
mežsaimniecībai un lauksaimniecībai. 
Sarunās ar Gulbenes novada izglītības pārvaldi, iezīmējot attīstības
stratēģijas darbības ietvaru, esam apstiprinājuši gatavību
sadarboties darba vidē balstīta izglītības satura veidošanā visām
vecuma grupām, daloties ar speciālistu zināšanām, pieredzi.
Veidojot izpratni par uzņēmējdarbības aizkulisēm, profesijām un
nepieciešamajam zināšanām pienākumu izpildei, ceram veicināt
interesi par nodarbinātību. Lai uzrunātu jauniešus pilnveidoties,
nepieciešams kvalitatīvs saturs, jāstiprina Ogres tehnikuma
struktūrvienība, piesaistot interesentus no blakus novadiem.
Gulbenes novadā ir potenciāls



Skaidra un saprotama novada specializācija, mērķi, vērtības līdz 2025.
gadam ar konkrētiem sasniedzamajiem rezultātiem.

2021 2022 2023 2024 2025

LEAN metode publiskās pārvaldes
darba organizēšanā.

REZULTĀTI: 
Digitālos risinājumos balstīta pārvaldība, nodrošinot aktuālu un interneta vidē pilnvērtīgi pieejamu informāciju,
pakalpojumu saņemšanu būvniecības, izglītības, uzņēmējdarbības, sociālā darba u.c. jomās, uzlabojot klientu pieredzi.

Funkcionāla e-pārvalde, kas nodrošina aktuālus atvērtos datus reāllaikā, maksimāli
saīsina pakalpojumu izvērtēšanas termiņus un atgriezeniskās saites saņemšanu.

Zaļajās pilotaktivitātēs bāzēta pašvaldība ar viediem risinājumiem pārvaldes
nodrošinājumā.

REZULTĀTI: 
>3 jauni augstas gatavības projekti 15milj. vērtībā reģionālam magnētam un atbildība par finansējuma piesaisti; 
2 - 3 novadnieku proaktīva darbība reģionālās vienībās, NVO, ministrijās.

REZULTĀTI: :
Automatizēti procesi - viedi pilsētrisinājumi chatbot pakalpojumi, kas nodrošina minimālu resursu izmantojumu un maksimālu atdevi.
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Lauksaimniecība ir tā nozare, kas ir plaša spektra. Šobrīd aktuāli
ir sekot līdzi jaunajiem izaicinājumiem, mēs ejam uz zaļāku
Eiropu, zaļāku pasauli. Šie jautājumi mūs skar tieši neskatoties
uz to, ka mums ir liels meža resurss un pārdomāta
lauksaimniecība. Kooperatīvā pieaug arī bioloģisko saimniecību
skaits.
Mūsu stiprās puses ir spēcīga ražošana, ko mēs varam attīstīt vēl
vairāk, jo redzam, cik daudz zemes mēs varam apsaimniekot. 
Mēs varam augt vēl vairāk, tomēr jāatcerās, ka mēs esam gana
specifiska nozare, kurā nepieciešami zinoši speciālisti agronomi,
inženieri, lauksaimniecības mašīnu tehniķi un operatori.
 

Vita Jonase

KS ”VAKS” Gulbenes struktūrvienības vadītāja
Zaļā kursa uzstādījums Eiropā plāno, ka lauksaimniecībā
jāsamazina augu aizsardzības līdzekļu samazinājums par 50 % un
minerālmēslu samazinājums par 20 %. Jaunākajos laikrakstos jau
var redzēt, ka traktortehnika iet digitālo ceļu, kur kombaini ir bez
operatoriem. Tehnoloģijas attīstās ļoti straujiem soļiem.
Bizness ir bizness, katram biznesam ir jāpielāgojas kādiem
noteikumiem, lai arī tie mēdz būt ļoti ambiciozi. 
Lauksaimniecības nozare ir otra aktīvākā nozare Gulbenes
reģionā. Esmu lepna par mūsu novadu. Mani kolēģi mēdz teikt, ka
Gulbene ir otra Zemgale tieši pēc augšņu kvalitātes un auglības
līmeņa. Šeit ir liels potenciāls, kuru izmanto lauksaimnieki, tajā
ieguldot un novērtējot. Viņi ne tikai ņem no mūsu zemes, bet tajā
arī liek atpakaļ, uztur augšņu vērtību, gatavo analīzes.
Mūsu novada laiksaimnieki strādā gudri, jo vasaras ir īsākas,
ziemas ir garāka un Zemgales līdzenumi mums arī nav.

Tuvāk
iedzīvotājiem
Pārvalde balstīta digitālos risinājumos, 3 klikšķu
attālumā - ātrai un vienkāršai sadarbībai
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UZŅĒMĒJI
Gulbenes novadam

AR UZŅĒMĪGU
REDZĒJUMU
un aktīvu iesaisti Gulbenes novada 

potenciāla veicināšanā

www.uznemejigulbenesnovadam.lv

VASKS


