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Skaties plašāk!
Gulbenē pieņemts tā – uz pasauli jāskatās plaši.
 
Pat braucot pa šaursliežu dzelzceļu. Kāpēc?
Vienkārši! Tas visu padara krieeetni jautrāku un aizraujošāku! Gulbenes novads ir ne tikai
mīlestības, bet arī dzelzceļnieku stāstiem apvīts, kas ir galvenais teritorijas magnēts
uzņēmējdarbības attīstībai.
 
Vietējie zina – ja lietām pievēršas radoši jau no mazotnes, tad pat pati mazākā iecere strauji
uzplaukst. Ikdienas dzīvē izbaudot Latvijas zaļā zelta bagātības, Gulbenes novadā top
unikālas “meža mēbeles”, ko novērtē tuvu un tālu.
 
Daba ir mūsu labākais draugs. Ar īpašu gādību ņemam no tās un neaizmirstam dot tai
divkārši atpakaļ. Dabas resursi veicina teritorijas ekonomisko vērtību. Tā ir! Lizumā ar vairāk
kā 25 gadu pieredzi darbojas inovatīvs, Latvijā lielākais koka mēbeļu ražošanas uzņēmums
SIA “Avoti SWF”. 
 
Eksperimentējot, pētot un iepazīstot mēs iemācāmies kā piešķilt jaunu liesmu mūsu
senākajām un skaistākajām tradīcijām! Apvienojot dabas vērtības, zinātkāri un inovācijas
Litenē “Latvijas pusdārgakmeņu” darbnīcas vēsturiskajos mūros tiek radītas unikālas dizaina
preces/rotaslietas. Iepazīsit! 
 
Ā, un vai zinājāt, ka Latvijā iecienītākās rudzu maizes dzimtene ir Rankas pagastā - lielākajā
bioloģiskajā saimniecībā “Ķelmēni”? 
Runājot par tradīcijām – mūsu zaļos brašuļus Dimdiņ kāpostus, Kalnienas sparģeļus un
sārtās “Ušuru dzērvenes” pazīst un ciena katrā virtuvē no Liepājas
līdz Daugavpilij. 
 
Jautāsiet – kāds ir Gulbenes novads? 
Bagāts ar teritorijas plašumiem, drošu un zaļu vidi industriālai, personīgajai labklājībai. 
Kad mēs uzņemam ātrumu - mūs ir grūti noķert.
Pietam, lai tiktu uz priekšu mums pat nevajag ceļu.  Mēs esam neapturami,
jo mēs vienmēr esam gatavi pielikt soli virzībā uz priekšu!
 
Gulbenes Novads - Atpūtai. Ģimenei. Draugiem. Jaunradei.
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A T R A Š A N Ā S

Google maps>>

Perspektīvā industriālā zona Gulbenē, Nākotnes iela 11 (kadastra
Nr.5001 004 0210), Gulbenes pilsētas DA daļā kvartālā starp
Blaumaņa, Nākotnes, Litenes ielu un Lauku ielu, sastāv no zemes
gabala 7,6869 ha platībā, kas pieder Gulbenes novada pašvaldībai

Investīciju objekts ir labi sasniedzams no apkārtējo novadu centru
pilsētām (reģionālajiem centriem) – Balviem (34 km), Alūksnes (43
km), Madonas (53 km) un Smiltenes (66km). Attīstītais valsts galveno
un reģionālo autoceļu tīkls nodrošina ātru un ērtu nokļūšanu tuvāk
esošajās lielajās pilsētās (nacionālas nozīmes attīstības centros) –
Rēzeknē (89 km), Valmierā (100 km) un Jēkabpilī (112 km). Investīciju
objekts atrodas 70 km attālumā no valsts robežas ar Krievijas
Federāciju un 96 km attālumā no Igaunijas robežas (Veclaicene).

Gulbenes novads ir reģionālās attīstības centrs, kas atrodas
stratēģiski izdevīgā vietā - 60 kilometru rādiusā ir Smiltenes,
Madonas, Alūksnes, Balvu novada, Viļakas, Cesvaines, Ērgļu, Rugāju,
Apes, Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas  novada ar  kopējo iedzīvotāju
skaitu 107 000 (2019.gads, RAIM).
No 2016. līdz 2019.gadam atjaunots ceļa posms Gulbene-Madona
Pļaviņas, atjaunošana turpinās ceļa posmā Gulbene-Balvi.
 

Saskaņā ar spēkā esošo Gulbenes pilsētas teritorijas plānojumu
2010-2022.gadam teritorija, kurā atrodas investīciju objekts,
paredzēta ražošanas un komercapbūves vajadzībām.

https://www.google.com/maps/dir/M.T.Z.+serviss+,+Latvijas+un+Baltkrievijas+kopuz%C5%86%C4%93mums,+Stradu+p.,+Stradu+pagasts,+LV-4417/@57.1426203,26.7281202,15z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x46ea182b017b3ed1:0xbff25748eb483aa1!2m2!1d26.736875!2d57.142609!3e0
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Ūdensapgāde
Investīciju objektu ir iespējams pieslēgt pie maģistrālā
ūdensvada tīkla Nākotnes, Blaumaņa, Lauku un Litenes ielā.
Ir izbūvēts ūdensvada pievads. Rekonstruētajās ielās ir
izbūvēti pazemes un virszemes tipa ugunsdzēsības hidranti
ugunsdzēsības vajadzībām. 
 

Kanalizācija
2001.gadā tika rekonstruēta pilsētas galvenā sūkņu stacija.
Tās maksimālā jauda pēc rekonstrukcijas ir 250 m3/h.
Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas (NAI) atrodas
ārpus pilsētas - Stradu pagasta “Asarīšos aptuveni” 3 km
attālumā no pilsētas robežas. NAI jauda – 2000 m3/d,
maksimāli pieļaujamā jauda  - 3000 m3/d. Pēc
rekonstrukcijas vispārējais kanalizācijas tīklu stāvoklis
objekta apkārtnē ir samērā labs. Investīciju objektu ir
iespējams pieslēgt esošajam kanalizācijas kolektoram
Litenes ielā.
 

Elektroapgāde
Zemes gabalu Nākotnes ielā 11 šķērso elektrisko tīklu 20kV
gaisvadu līnija. Tuvākā apkārtnē atrodas trīs 20/04.kV
transformatoru apakšstacijas: T-2423, T-2432 un T-2303 ar
jaudu līdz 630 kW. Visās
investīciju objektam pieguļošajās ielās ir ierīkoti
apgaismojuma tīkli, kurus apsaimnieko SIA “Gulbenes nami”.

 
Gāzes apgāde
Centralizēta dabas gāzes apgādes sistēma Gulbenē nav, jo
Vidzemi šķērsojošais dabasgāzes vads atrodas vairāk kā 50
km attālumā. Netālu no investīciju objekta Nākotnes ielā 3
atrodas sašķidrinātās gāzes cisternas, kas pieder SIA
“Latvijas propāna gāze”.
 

Siltumapgāde
Investīciju objektam blakus, Nākotnes ielā 7, atrodas
siltumražotājs - ar šķeldu kurināma katlumāja (skat. attēlu
Nr.5). Katlu mājas saražotās siltumenerģijas jauda ir 4,5 - 6,0
MW.

Zemes gabala Nākotnes ielā 11 tuvumā atrodas vairāki daudzstāvu
dzīvojamo māju masīvi, kuros dzīvo potenciālie darbinieki investīciju
objektā izveidotam uzņēmumam. 
 
Nākotnes ielā ir izbūvētas maģistrālās inženierkomunikācijas, kuras
viegli savienojamas ar investīciju objekta teritoriju. Pieejamā 
 infrastruktūra ir labā tehniskā stāvoklī.
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P A Š V A L D Ī B A S  A T B A L S T S  

Privātās publiskās partnerības projekts
Pašvaldība ir atvērta sadarbībai ar komersantiem, īstenojot
dažāda līmeņa projektus, piemēram, industriālo ēku
būvniecībā, ilgtermiņa trīspusēja līguma izpildei, lai
nodrošinātu teritorijā nepieciešamo preču un pakalpojumu
pieejamību.

 
Nodokļu atvieglojumi
Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs zemes gabalam
Nākotnes ielā 11 paredzams 1,5% apmērā no nekustamā
īpašuma kadastrālās vērtības, kas atbilstoši kadastrālajai
vērtībai 2018.gada sākumā veido ~160 EUR/ha gadā.
 

Nomas maksa atlaides
Zemes un telpu nomas maksas noteikšana un atlaides –
pašvaldība var piedāvāt pazeminātu zemes nomas maksu
(par zemes gabalu – orientējoši 1,5% apmērā no kadastrālās
vērtības), zemes iznomāšanu ar apbūves tiesībām, kā arī
atlaides telpu nomai
 

Darbinieku atlase, apmācības
Darbinieku piesaiste un apmācību organizēšana atbilstoši
komercdarbības vajadzībām , sadarbībā ar mācību centriem
un profesionāli orientētām izglītības iestādēm. 
 
Potenciāli pieejama un attīstāma teritorija __ ha platībā,
paredzot iespēju attīstīt brīvā laika pavadīšanas iespējas
multifunkcionālā atpūtas parkā novada iedzīvotājiem un
viesiem. 

 

Gulbenes novada pašvaldība kā uzņēmējdarbību atbalstoša
pašvaldība piedāvā sekojošas perspektīvās priekšrocības un
atvieglojumi, ko pašvaldība var piedāvāt, lai veicinātu
uzņēmējdarbības vides attīstību novadā un investoru piesaisti
objektam Nākotnes ielā 11. 
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Atrašanās &
pieejamība
Gulbenes novadā



Gulbenes novadā ir 5. lielākā 
teritoriālā pašvaldība Latvijā

167 421 5 1

Gulbenes
novada teritorija
ir 1871 km2

Gulbene ir
administratīvais
teritorijas centrs
ar 13 lauku
teritorijām

Tuvākā
starptautiskā
lidosta ~ 201km

Tuvākā ūdens
transporta osta
~186km

Perspektīvi transporta koridori ar Baltvijas valstu pilsētām un Krieviju

kilometru
kopējais
reģionālo ceļu
garums

nozīmīgi
transporta
koridori 

Aktīva
dzelžceļa
līnija 

kilometri vietējas
nozīmes ceļu
garums 

Viļņa 351km   | Pleskava 159km   |   Tallina 334km   |  Maskava 770km



GULBENES NOVADA
TERITORIJAS SADALĪJUMS 

55%
Meži

34%
Lauksaimniecībaszeme

11%
Citi

Tīra un zaļa vide dzīvei,
uzņēmējdarbībai 

Zems trokšņu līmenis,
droša vide 



Gulbenes novadā ir bagātīgs kultūrvēsturiskā mantojuma
objektu klāsts. Novadā valsts aizsardzībā atrodas 275 valsts
un vietējās nozīmes kultūras pieminekļi, kā arī tas ir bagāts ar
15 muižu apbūves kompleksiem. Ievērojamākie ir
Vecgulbenes muižas komplekss, Jaungulbenes muiža,
Stāmerienas muiža, Litenes muiža, Beļavas muiža, Lizuma
muiža, Kalnienas un Rankas muižas. Ap muižu kompleksiem,
baznīcām un vēsturiski nozīmīgām teritorijām attīstās novadu
nozīmes tūrisma vietas.
 
Par kultūras vides bagātību un daudzpusību Gulbenes
novadā rūpējas 16 kultūras/tautas nami ar kolektīvu saimi. Ik
gadu novada teritorijā notiek vidēji 800 pasākumi, kas pulcē
vidēji 90 tūkstošus apmeklētāju.
Nozīmīgākie gada pasākumi Gulbenes novadā ir Ziemas auto
rallijs "Sarma", ūdensmoču un motokrosa sacensības, velo
maratons "Apsteidz tvaiku", "Bānīša dienas" u.c.
Gulbenes novadā tiek īstenotas arī tādas plašāka mēroga
aktivitātes kā Muzeju nakts, Satiec savu meistaru, Baznīcu
nakts, Dzejas dienas, Eiropas kultūras mantojuma un Tūrisma
dienas, rallijs utt. 
 
2019. gadā Gulbenes novada kultūras/tautas namos darbojas
107 amatiermākslas kolektīvi (t.sk. Gulbenes Mūzikas skolas
pūtēju orķestris), iesaistot 1569 dalībniekus.
Gulbenes novads var lepoties ar lielu skaitu aktīvu tūrisma
pakalpojumu sniedzēju, pie kuriem savas brīvdienas izvēlās
pavadīt ģimenes, skolēnu un tūristu grupas, darba kolektīvi.
Šeit ikviens varēs atrast sev tīkamu nodarbi un baudīt gan
mieru un klusumu, gan aktīvo atpūtu. 
 
Gulbenes novads piedāvā izbaudīt garšu nianses
saimniecībās – gatavojot maizi uz ugunskura Stāmerienā,
degustējot vīnu un grauzdējot kafiju Rankā, bet dažādus
sierus nogaršo Strados.  Medus pasauli un bišu dzīvi iepazīt
var Beļavā un Jaungulbenē.

275

800

1569

KULTŪRA
Gulbenes novadā



darbspējas vecumā

pēc darbspējas
vecuma 

pirms darbspējas vecuma 

14% 21%

65%

Iedzīvotāju skaits novada teritorijā ~ 22 000

Izglītots 
darbaspēks

35% iedzīvotāju ir augstākā vai
profesionālā izglītība; Vidzemē vidēji 

Skaties plašāk
Gulbens novada pašvaldībā

29% iedzīvotāju ir vispārējā vidējā
izglītība; Vidzemē vidēji 25%

14.lielākais rādītājs (PMLP dati) starp 110 novadiem iedzīvotājus skaita ziņā



DARBASPĒKS 
Gulbenes novadā

Vidējā bruto darba alga 
privātajā sektorā Gulbenes novadā 

849 EUR 

5,6%
Bezdarba līmenis novadā



IZGLĪTĪBA
Gulbenes novadā

5 
milj. eiro investīcijas

skolu tīkla modernizācijai

9
vispārizglītojošās
izglītības iestādes

1859
skolēni, 1/6 daļa 

vidusskolas programmā

Ogres tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vieta Rankā - 66
Sveķu pamatskola  - 77 

Novērtējot kvalificēta darbaspēka nepieciešamību uzņēmējdarbības attīstībai
mežizstrādes, kokapstrādes, lauksaimniecības un pārtikas pārstrādes nozarēs,  Ogres
tehnikuma izglītības programmu īstenošanas vietā Rankas pagastā, profesionālās
prasmes apgūt ir iespējams 21 programmās ne tikai jauniešiem, bet arī pieaugušajiem.
Ogres tehnikums ir viena no lielākajām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā, kas
piedāvā ļoti daudzveidīgas tālākizglītības, profesionālās  pilnveides vai neformālās
izglītības programmas, kas paredzētas strādājošajiem.
Novada uzņēmēji aktīvi iesaistās mācību programmu pilnveidošanā atbilstoši darba
tirgus vajadzībām.



UZŅĒMĒJDARBĪBAS
RAKSTUROJUMS 

Gulbenes novadā

1304 2018.gadā novadā reģistrēts 1304 uzņēmumi
 

Ekonomiskā aktivitāte koncentrējusies Gulbenes pilsētā (vidēji 35%), attiecīgi lauku
teritorijā Beļavas pagastā 7,6%, Lizuma pagastā 5,4%, Rankas pagastā 6,1%.

250 milj.EUR radītā ekonomiskā vērtība Gulbenes novadā
reģistrētajos uzņēmos

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



UZŅĒMĒJDARBĪBA
Gulbenes novadā

Novadā ir attīstīts dzelzceļa tīkls, 
kas veicina rūpniecības attīstību 
pilsētas, Stradu pagasta, Beļavas pagasta
industriālajās zonās,
nosakot uzņēmējdarbības vides 
attīstības perspektīvas nākotnē. 
 
Novērtējot dzelzceļa tīkla priekšrocības, aktīvu darbību
Gulbenes novadā veic tādi uzņēmumi kā

SIA “Polymix Baltic’
SIA “Baltic Agro” |  132, 4 milj. EUR
 SIA "M.T.Z.-SERVISS"  | 3,45milj.EUR
SIA “8CBR’
SIA “Dobeles dzirnavnieks”
SIA “LatGran” u.c.



UZŅĒMĒJDARBĪBAS
RAKSTUROJUMS 

Gulbenes novadā

Līderis koka mēbeļu
sagatavju ražotājs Latvijā 
SIA “Avoti SWF” (Lizuma pagasts)
>500 darbinieki
>40 milj. EUR apgrozījums 

Trešais lielākais dārzeņu
pārstrādes uzņēmums 
SIA “Dimdiņi” (Lizuma pagasts)
>100 darbinieki
>5,65 milj. EUR apgrozījums 

ZS “Ķelmēni” (Rankas pagasts)
<100 darbinieki
>2 milj. EUR apgrozījums 

Lielākā bioloģiskā saimniecība

10. lielākais mežizstrādes
uzņēmums Latvijā 
SIA “Grantiņi 1” (Rankas pagasts)
>100 darbinieki
>15,7 milj. EUR apgrozījums 



REĢIONĀLIE
UZŅĒMUMI

Gulbenes novadā

2 2

Gulbenes novadā pārstāvētie pārtikas tirdzniecības tīkli

Gulbenes novadā pārstāvētie rūpniecības preču tirdzniecības tīkli

Gulbenes novadā pārstāvētās reģionālās  finanšu institūcijas

1



Nākotnes redzējums 

Skaties plašāk
Gulbens novada pašvaldībā

2020. -2025.gads



ATJAUNOTS
DZĪVOJAMAIS FONDS

>30 dzīvokļi, 3-5 mājas

ATJAUNOTA CEĻU
INFRASTRUKTŪRA

+40km reģionālas nozīmes ceļiem

IEDZĪVOTĀJU 
SKAITS 

+2%

ATPŪTAS PARKS,
TŪRISMA PIEDĀVĀJUMS 

 > 150 000 cilvēku

UZŅĒMĒJDARBĪBAS
KONKURĒTSPĒJAS 
STIPRINĀŠANA

Gulbenes novads -
reģionālās attīstības

centrs Vidzemē 

4 milj. investīcijas
uzņēmējdarbības vides
attīstībai




