
Ko mēs varam mācīties no Norvēģijas? 

INVESTĪCIJU PIESAISTES MĀRKETINGA 

PASĀKUMI BAUSKAS NOVADĀ  



Teritorijas mārketings un tā loma 

 

Teritorijas  savā 

starpā sacenšas 

par 

iedzīvotājiem, 

resursiem un 

investīcijām.  

 

 Vietas mārketings - darbības ar mērķi izveidot, uzturēt 

vai izmainīt attieksmi vai uzvedību.  

 Mārketings pašvaldībā - plānveida aktivitātes, kuru 

ietvaros novads  tiek atainots kā piemērota vide 

dzīvošanai, strādāšanai, iepirkumu veikšanai, brīvā laika 

pavadīšanai.  Īsāk formulējot, tā ir novada tēla veidošana, 

izmantojot  mārketinga tehnikas, sabiedriskās attiecības, 

atsevišķos gadījumos arī reklāmu.  

 Vieta kā produkts, ko „lieto” – iedzīvotāji, uzņēmēji, 

apmeklētāji (tūristi, ceļotāji, atpūtnieki). 

 



Konkurenci raksturo: 

 

Reģionus  un pilsētas 

raksturo 

nepieciešamība radīt 

pozitīvu tēlu un  

izstrādāt  īpašas 

stratēģijas, 

programmas un 

rīcības.  

 

 izaugsme un starptautisko uzņēmumu centieni 

izveidot jaunus uzņēmumus izvēlētajās 

teritorijās; 

 konkurence publiskā finansējuma piesaistē un 

populāru sporta, kultūras festivālu 

organizēšanā, kas veicina teritorijas 

ekonomisko izaugsmi; 

 dzīves kvalitātes un vides standartu 

uzlabošanās. 

 



 

Teritorija apmeklētājiem: 

 

PILSĒTAS 

PAMATVĒRTĪBAS 

 

Kultūrvēsturiskā 

ainava -  

 nosaka Bauskas 

atrašanās vieta 

divu upju satekā 

un senas 

tirdzniecības 

pilsētas tradīcijas. 

 Ainavas un dabas tuvums, 

 Kultūras mantojums,                     

un tradīcijas, 

Unikāli produkti.   

 

 



  Izcils kultūras mantojums 

Bauskas pils- 15.-17.gs., Kurzemes hercogu rezidence,  

Mežotnes pils- 19.gs. neoklacisisma piemineklis Latvijā, 

Rundāles pilis- izcils baroka un rokoko arhitektūras un mākslas piemineklis. 



COUNTRY BAUSKA – kantrī mūzikas festivāls -  15 gadus, 

BAUSKAS VASARA - mākslas plenērs - 10 gadus, 

EIROPAS  AUTOKROSA čempionāts «Mūsas trasē» -25 gadus 
 

       Plenērs  Bauskas vasara 1978 - 2013 

http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http%3A%2F%2Ftravelinlatvia.com%2Fweb%2Fmap%2Fregions%2Fzemgale%2Fbauska-and-rundale-palace%2F&ei=oqtGU9_xEOjOygO42IKgBQ&usg=AFQjCNGjvVTYPRMvOLkEVG-zq7iJpugNyg&bvm=bv.64507335,d.bGQ


Teritorija uzņēmējiem  

 

 

 

 

 

 

 Ģeogrāfiskais novietojums – 

 efektīvas loģistikas un izplatīšanas iespējas, 

 Biznesa vide -  

 infrastruktūra (ceļi, komunālie 

pakalpojumi, sakari), esošie uzņēmēji, 

 Darbaspēka pieejamība -  

 kompetenti un izglītoti darbinieki.  

 

 



Bauska- Zemgale- Latvija 



 

 

 SIA Lielzeltiņi- TOP 500, 

 SIA Bauskas alus, 

SIA Kronis – mērces «Rundāle». 
 



Pārrobežu projektu īstenošana veicina 

teritorijas atpazīstamību 





WWW  

SOCIĀLO MĒDIJU IESAISTE 

• Jauna mājas lapa, 

• Uzņēmēju katalogs, 

• Investīciju iespējas 

novadā,  

• Uzņēmumu Datu bāze  

• TWITTER, 

• DRAUGIEM, 

• FACEBOOK, 

• MOBILĀS 

APLIKĀCIJAS. 

 



Galvenās atziņas: 

 Valdres reģions- augstas kvalitātes vietējās identitātes produkti reģionālajai attīstībai 

(piemērs: rakfisk- delikatese Norvēģijā); 

  Tūrisms ir cieši saistīts ar lauksaimniecību, daļa no tradicionālās ainavas; 

 Brīvdienu mājas/otrās mājas ir daļa no dzīvesveida; 

 Tiek veidotas komunikāciju platformas vietējiem uzņēmējiem, lai veicinātu viņu sadarbību; 

 Biznesa centri veicina nepieciešamo prasmju attīstību, fokusējoties uz uzņēmumiem ar 

izaugsmes potenciālu; 

 Pasākumi, kas veicina vietas atpazīstamību un ekonomisko aktivitāti- Vinjerock festival- 

rokmūzika. 



Galvenās atziņas: 

 Innovation Norway- «globālas iespējas vietējām idejām» 

 biznesa attīstība no komerciālās un sociāli ekonomiskās perspektīvas; 

 vairāk uzņēmēju ar izaugsmes iespējām, vairāk inovatīvu uzņēmēju, biroji - katrā 

reģionā; 

 inovācijas, reģionālā attīstība un lauksaimniecība (speciālās programmas); 

 Junior Achievement- Young Enterprises Norway- (Ja-YE) darbojas katrā reģionā, cieša 

sadarbība ar izglītības iestādēm, uzņēmējdarbības izglītība  skolēniem no 6-25 gadu 

vecumam;  www.ue.no. 



Paldies par uzmanību! 

Ilze Tijone 

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja, 

Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes priekšsēdētāja vietniece 

 

Bauskas novada pašvaldība 

Uzvaras iela 1, Bauska,  

Bauskas nov., LV 3901 

www.bauska.lv 


