
UZŅĒMĒJDARBĪBAS INFRASTRUKTŪRA, MOBILITĀTE

Tēmas domu

rosināšanai

➢ Labās prakses piemēri ➢ Problēma ➢ Risinājumi

Ceļu tīkls infrastruktūra ➢ Labi ceļi - ieguldījums

uzņēmējdarbībai

➢ Visas apdzīvotās vietas nav savienotas

savstarpēji ar melno segumu.

➢ Projektu realizācijas laikā spēt

nodrošināt pagaidu/neapgrūtinošu

infrastruktūras izmantošanu.

➢ Malienas ielas infrastruktūra - slikts

esošais segums.

➢ Apzināt uzņēmējus, kuriem būtu

nepieciešama vai aktuāla

piegulošo ceļu sakārtošana.

➢ Velo celiņu izveide (paralēli ielu

infrastruktūrai).

➢ nākotnes projektos paredzēt

infrastruktūras uzturēšanas

mehānismus/resursus

➢ Seguma atjaunošana, nodrošinot

piekļuvi Pullana teritorijā

topošajamm viesu

namam/glempingam/

privātapbūvei/uzņēmējiem, kas

veic savu darbību šajā teritorijā.

Inženierkomunikācijas ➢ ➢ Trūkst zināšanu, kur vērsties ja ir

problēmas saistībā ar

inženierkomunikācijām.

➢ Vairākiem uzņēmējiem trūkst

inženierkomunikāciju pilnvērtīgai

darbībai.

➢ Izveidot mājaslapā sadaļu kurā

uzņēmējs varētu vērsties pēc

nepieciešamo jautājumu

risinājumiem un kontaktu

izveidošanas, tādējādi tiktu

operatīvi nodota informācija par

risināmiem jautājumiem.

➢ Pirms darbības uzsākšanas

konsultēties ar

inženierkomunikāciju turētājiem

un pašvaldību - par attīstības

iespējām.

➢ Risinājums - industriālo teritoriju

veidošana.

Sakaru tīklu ➢ ➢ ➢ Kvalitatīvu IT tīklu



komunikācijas veidošana/paplašināšana pilsētā

un lauku pagastu teritorijās.

Darbaspēka pieejamība ➢ ➢ Trūkst kvalificēta darba spēka.

➢ Mazkvalifcētais darba spēks nav

ieinteresēts vairāk strādāt (labāk

strādā 4h nekā 8h par minimālo

samaksu).

➢ Nav brīva dzīvojamā fonda.

➢ Viesstrādnieku piesaiste -

risinājums uzņēmējam.

➢ Informēt uzņēmējus par

brīvajām/pieejamajām platībām.

Darbaspēka mobilitāte ➢ ➢ Trūkst darba spēka - bezdarbs liels.

➢ Kā nodrošināt darba spēka

mobilitāti-pārvadājumus?

➢ Grūti darbaspēku apvienot starp

apdzīvotām vietām.

➢ Hosteļu izveidošana - pagaidu

mītnes darbiniekiem.

➢ Nodrošināt transporta

pieejamību, lai nokļūtu uz darba

vietu.

Darbaspēka

pārkvalifikācija/mūžizg

lītība

➢ ➢ ➢ Pārkvalificēšanās iespēju

nodrošināšana pašvaldībā.

Sadarbība ar pašvaldību

un uzņēmēju starpā

➢ Labā prakse - atbalsta

pasākumi uzņēmējdarbības

atbalstam/konkursa veidā

➢
➢ Koprades telpas

➢ ➢ Ir jādodas pie pašvaldības un

jārunā - tad situācijai var rast

risinājumus.

➢ Lai veicinatu uzņēmējdarbību,

sadarbībā ar esošajiem

uzņēmējiem/ LIAA izveidot

koprades darbnicu kur jaunajiem

butu iespeja izveidot produktam

prototipus, fotografet savus

produktus, veidot majas lapas,

dizainus, uz vietas butu

marketinga specialists

konsultacijam.

➢
➢ Izveidot atsevišķu vietni - kurā

nodrošināt atpazīstamību un



zīmolvedību, lai iepazīstinātu ar

vietējo ražoto produkciju.

➢
➢ Amatu mājas izveide - vietējo

amatnieku ražojumu realizācijai

(Piemēram pielāgojot kādu

esošu ēku pašvaldības īpašumā).


