
INOVĀCIJAS UN DIGITALIZĀCIJA, SADARBĪBA AR PAŠVALDĪBU

Tēmas domu rosināšanai Labās prakses piemēri Problēma Risinājumi

Digitālo uzņēmējspēju

veicināšana

➢ Digitālās mākslas ienākšana vidē,

➢ 3D māksla (māksliknieks Kivi)

➢ Digitālā pratība uzņēmējiem ir

zema

➢ Interneta pārklājums

nevienmērīgs

➢ Jauniešiem ir spēcīgas digitālās

zināšanas

Veicināt uzņēmēju digitālās spējas

jau esošajiem uzņēmumiem

➢ Digitālās infrastruktūras

nepieciešamība, arī skolās

Inovācijas kā

priekšnosacījums

konkurētspējas

palielināšanai

➢ Skolēnu uzņēmums Madonā -

ēdamie šķīvji

➢ Laivu mājas Alūksnes ezerā

➢ 3D skenēšana Apē

➢ 3D printeris

➢ Erasmus jaunajiem uzņēmējiem

➢ Forum synergies

➢ Nav veidota starpnozaru

sadarbība

➢ Hakatoni ++

➢ Sadarbība ar zinātniekiem

universitātēs. Tikšanās ar

pārstāvjiem.

➢ Veicināt sadarbību ar inkubatoru -

koprades telpas tuvāk uzņēmējiem

pilsētā vai ciemos(tukšajās

pašv.telpās)

Veidojot jebkuru pasākumu,

izvērtēt kvalitātes kritēriju

➢ Pieredzes apmaiņas gan vietējā,

gan reģionālā, gan Eiropas līmenī

Skolēnu, jauniešu

uzņēmējspēju veicināšana

➢ VBI koprades telpa

➢ Mazpulku aktivitātes(Ilzene)

➢ Skolēnu mācību uzņēmumi ir

pazuduši no novada

➢ Skolēnu izglītībā trūkst zināšanu

apguves par naudas pielietojumu

un uzņēmējdarbības veidošanu

➢ Jaunieši nevēlas strādāt fiziski

➢ Meklēt jaunus risinājumus skolēnu

mācību uzņēmumu ieviešanai-

veidojot koprades telpas.

➢ Koprades telpas ne tikai skolēniem,

bet visiem interesentiem

➢ Aicināt uz skolām uzņēmējus vismaz

no 5.klases, arī vizītes uzņēmumos

➢ Jauniešiem ir jāgūst pieredze citur,

lai varētu atgriezties ar pieredzi,

bet pašvaldībai jāveido vide, kurā

būtu vēlme atgriezties



Jaunu uzņēmēju piesaiste

novadam un veidošanās

➢ Jauniešu biznesa ideju konkurss

➢ Reemigrācijas koordinators ar

reemigrācijas grantu

➢ Sistēma ar kuras palīdzību ģenerēt

jaunajiem uzņēmumiem idejas

➢ Grantu konkursu veidot visiem

pieejamu, neskatoties uz vecumu

➢ Izmantojot tiešsaistes platformas

piesaistīt ārzemēs dzīvojošos

latviešus

Sociālā uzņēmējdarbība ➢ ➢ Zināšnau trūkums par šo

uzņēmējdarbības veidu

➢ Iesaistīt Alsviķu arodskolu muižas

parka sakārtošanā un aktivitāšu

īstenošanā

Pašvaldības un uzņēmēju

sadarbība ekonomiskās

izaugsmes veicināšanai

➢ Printful veidoti suvenīri

pašvaldības vajadzībām

➢ Atbalstīt mazos uzņēmējus ar

pašvaldības grantiem nelielās

summās(500EUR)

➢ Izmantot ziemu kā unikalitāti,

veidot produktus/pakalpojumus

šim periodam

➢ Piedāvājuma paplašināšana, ne tikai

slēpošanai un slidošanai

➢ Katkevich brokastu kaste ➢ Novada kaste(koka)

reprezentācijas materiāliem,

suvenīriem ( Alūksnes lauku

partnerība gatava iesaistīties)


