Piezīmes no Tematiskās darba grupas sanāksmes
- Ekonomikas un uzņēmējdarbības darba grupa 2018. gada 28.augusts, Mazsalacas novads no plkst. 14.00 līdz 16.30
Dalībnieku skaits: 9
Sadarbība, saziņa, pasākumi uzņēmējiem
Kas labs?

Kas slikts? Nepilnīgs?

− Pašvaldība veido dialogu ar
uzņēmējiem
− Uzņēmēji
atbalsta,
sponsorē
pasākumus
− Konkurss
uzņēmējdarbības
atbalstam/uzsākšanai
− Latvijas lauku konsultāciju centra
semināri
− Tematiskās tikšanās

− Nefunkcionē
uzņēmēju
konsultatīvā padome
− Par maz informācijas uzņēmējiem
par notiekošo, aktuālo
− Komunikācija
balstīta
uz
pašvaldības vajadzībām
− Nefunkcionāla,
nepārskatāma
pašvaldības mājas lapa (nestrādā
meklēšanas funkcija)

Kas jāmaina, kā?

− Izveidot/ aktualizēt uzņēmēju kontaktu listi, uz kuru uzņēmējiem sūtīt
aktuālo informāciju
− Mēģināt aktivizēt uzņēmēju konsultatīvo padomi, sasaukt kopā, izrunāties,
atrast kādu darbīgu uzņēmēju, kas varētu organizēt padomes darbu
− Nodrošināt regulāru, abpusēju informācijas apmaiņu starp Mazsalacas
novada pašvaldību un Vidzemes uzņēmējdarbības centru
− Semināri, pieredzes apmaiņas braucieni
− Mainīt likumu par izsoli zemes nomas gadījumiem

Atbalstoša infrastruktūra, būvniecības process, nekustamais īpašums
Kas labs?
Kas slikts? Nepilnīgs?

− Pašiem sava būvvalde (Kocēnu
būvvalde)
− Pilsētā
pieejama
centralizētā
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēma
− Zemas nekustamā īpašuma cenas
(salīdzinājumā ar Valmieru)

Kas jāmaina, kā?

− Uzlabot ceļu kvalitāti

− Nav
labiekārtotu
industriālo
teritoriju
− Trūkst dzīvojamās platības
− Birokrātija – pārspīlētas normatīvo
aktu
prasības
būvniecības
procesam
− No pašvaldības puses netiek
novērtēti uzņēmēji, kas ir lielākie
nodokļu maksātāji
− Trūkst iniciatīvas no uzņēmēju
puses

− Uzlabot informācijas apmaiņu starp pašvaldību un privāto īpašumu
īpašniekiem
− Uzlabot komunikāciju starp pašvaldību un uzņēmējiem
− Izveidot Express mikroautobusa maršrutu Mazsalaca-Valmiera-Mazsalaca

Tūrisms – sadarbība ar pašvaldību, piedāvājums, tēls
Kas labs?
Kas slikts? Nepilnīgs?

− Uz sadarbību vērsti uzņēmumi
− Savstarpējs mārketings
− Brīvas nišas tūrismā

− Esošo pakalpojumu kvalitāte
− Vāja konkurence
− Nepilnīga informācija – uzņēmēju
aktivitātes trūkuma dēļ pašvaldība
nespēj
savlaicīgi
aktualizēt
informāciju
− Birokrātija,
kas
attur
no
pakalpojuma reģistrēšanas
− Kompetenta, uz rīcību orientēta
līdera trūkums
− Nav vienotas tūrisma koncepcijas

Kas jāmaina, kā?

−
−
−
−
−
−
−

Uzlabot sadarbību – vairot uzņēmēju interesi sadarboties
Veicināt motivāciju attīstīt uzņēmējdarbību
Aktivizēt uzņēmēju konsultatīvo padomi
Izstrādāt vienotu tūrisma koncepciju
Rīkot seminārus
Vajag cilvēku ar sirdi un dvēseli iekšā tūrismā
Veicināt novada amatnieku un uzņēmēju ražotās produkcijas tirgošanu
veikalā un/vai tūrisma informācijas centrā, un/vai Amatu mājā

