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UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES 
RAKSTUROJUMS
Gulbenes novadā

Gulbenes novadā tautsaimniecības aktivitāte ir raksturojam kā ilgtspējīga.  Jaudīgākie uzņēmumi darbaspēka un pievienotās vērtības
radīšanai ir bagāti ar vērtīgu pieredzi vairāk nekā 20 gadu periodā. Novadā galvenās saimnieciskās darbības nozares nosaka dabas
resursu pieejamība un vēsturiskās vērtības. 

Mežizstrāde,
kokapstrāde

Kravu pārvadājumi
pa autoceļiem

Jauktā
lauksaimniecība



LEADER
ATBALSTS MVU

Radīti 25 jauni
produkti

Atbalstīts 31 no 89
ideju pieteikumiem

Gulbenes novadā 2014-2019

Radītas 25 jaunas 
darba vietas

Pilnveidots 21 produkts/
pakalpojums



Gulbnes novadā
STARTERIS UZŅĒMĒJDARBĪBAI

46 623 EUR
atbalsta

finansējums 

19
biznesa 
idejas
7 gados



Vidzemes reģionā, Gulbenē
LĒTĀKAIS BIROJS/DARBA VIETA

Biznesa un
jauniešu centrs

Gulbenē, Brīvības
ielā 20

3 biroja tipa darba vietas
semināru un apmācību 
 telpa mansardā
iespēja labiekārtot
ražošanas/industriālās
telpas



No 2019.gada pieejams nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojums līdz deviņdesmit procentu apmēram par
vienu objektu Gulbenes novada teritorijā reģistrētiem
jaunajiem komersantiem

Gulbenes novadā

90%

Gulbnes novadā
ATBALSTOŠA 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE



Gulbnes novadā

UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
ATBALSTA ORGANIZĀCIJAS



Pamatojoties uz pašvaldības grantu
konkursu pieredzi, vietējās rīcības grupas
“biedrības SATEKA” LEADER projektu aktivitātēm
MVU veicināšanas aktivitātēs un aktīvajiem
dalībniekiem LIAA biznesa inkubatoros Madonā un
Valmierā, prognozējamais filiāles dalībnieku skaits
12 mēnešu periodā:

Gulbenes novadā

10

Gulbnes novadā
BI PAKALPOJUMU
NEPIECIEŠAMĪBAS PROGNOZES

PINK programmā ir ne mazāk kā 
INK programmā ir ne mazāk kā 



NEIECIEŠAMAIS
BI ATBALSTS

Apmācības iespējami 
tuvu dzīvesvietai

Mentorings, nozares
ekspertu atbalsts (licences,

preču zīmes, patenti)

Gulbenes novadā 

Pieejamas konsultācijas
klātienē

Telpas un infrastruktūra
ražošanai



GULBENES NOVADA PAŠVALDĪBAS
PIEDĀVĀJUMS

Pašvaldība jau 2020.gadā ir gatava nodrošināt:

potenciālas telpas BI pakalpojumiem ir Gulbenē, Brīvības ielā 20 ar labiekārtotu vidi, kopējā nomas 
maksa ar pašvaldības līdzmaksājumu veidos vien 29EUR, iekļaujot koplietošanas telpas ar 
jauniešu centru “Bāze”. Pieejama platība līdz 100 kvm platībā ar biroja un apmācību telpām
t.sk. iespēja izmantot jau esošo datortehniku, projektoru u.c.

kopstrādes telpas inkubatora dalībniekiem, kā arī uzsākt darbu pie ēkā esošu  noliktavas-ražošanas telpu 
labiekārtošanas ar iespēju klientiem tās izmantot agrīnā uzņēmējdarbības attīstības procesā.



SKATIES PLAŠĀK !
www.gulbene.lv

https://www.youtube.com/watch?v=QiYYx04R_Cg&t=7s

