BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
UZŅĒMĒJDARBĪBAS KONSULTATĪVĀ
PADOME
SĒDES PROTOKOLS
Bauskā

2017.gada 8.novembrī
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SĒDE SASAUKTA 2017.gada 8.novembrī plkst. 17.15
SĒDE ATKLĀTA 2017.gada 8.novembrī plkst. 17.15
SĒDI VADA padomes priekšsēdētājs Aivars SVARENIEKS
SĒDĒ PIEDALĀS 5 PADOMES LOCEKĻI:
Aivars SVARENIEKS
Ilze TIJONE
Raimonda RIBIKAUSKA
Indulis PĒTERSONS
Arnolds JĀTNIEKS
Dainis BENSONS
SĒDĒ NEPIEDALĀS:
Dace GRIĶE
Anita VISMANE
Karīna ANDREIKA
SĒDĒ PIEDALĀS:
Jānis STRAZDIŅŠ – atpūtas kompleksa “Miķelis” direktors
Ieva ŠOMINA - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
SĒDI PROTOKOLĒ Kancelejas lietvede Līga STRAZDIŅA.
Sēde ierakstīta audioformātā.

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1.
2.
3.
4.

Par Bauskas novada mārketinga stratēģijas izstrādāšanu.
Par Satiksmes ministrijas informatīvo ziņojumu par esošo ceļu tīkla izvērtējumu.
Par Mazā biznesa dienu 2017.
Dažādi jautājumi.

A.Svarenieks iepazīstina ar sēdes darba kārtību.

1. Par Bauskas novada mārketinga stratēģijas izstrādāšanu.
I.Šomina informē, ka tiks noslēgts līgums ar konsultantu SIA “Nocticus” par
pakalpojumu sniegšanu Bauskas novada pašvaldības zīmola attīstības un mārketinga stratēģijas
izstrādei, kas arī izstrādāja pirmreizējo pētījumu. Darba procesā varētu būt četras darba grupas
(vispārējā; iedzīvotājiem; uzņēmējiem un tūristiem). Mārketinga plāns jāizstrādā 2018. 2022.gadam, paredzot katrā gadā konkrētas aktivitātes. Bauskas novada mājas lapā izveidota
sadaļa, kur uzņēmējiem pašiem būs iespēja katalogā ievietot ziņas par sevi.
2.Par Satiksmes ministrijas informatīvo ziņojumu par esošo ceļu tīkla izvērtējumu.
I.Tijone informē, ka tika izsūtīti materiāli, ar kuriem aicina iepazīties un izteikt viedokli.
Pozitīva virzība ar Bauskas novada kritiskajiem ceļiem.
3. Par Mazā biznesa dienu 2017.
I.Tijone aicina izteikt priekšlikumus, kā varētu veicināt “Mazā biznesa diena”
atpazīstamību.
A.Svarenieks iesaka uzņēmējus pamanīt un sumināt, rīkot pasākumus jo pašvaldībai
jāsaprot, ka naudu rada bizness.
5. Dažādi jautājumi.
A.Svarenieks aicina 2018.gadā izvirzīt citu Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes
priekšsēdētāju, saka, ka varētu būt no uzņēmēju vidus.
Atgādina, ka tiek sastādīts 2018.gada budžets, ja kādam ir interese, tad aicina iesniegt
priekšlikumus.
2018.gadā tiks izstrādāts Bauskas novada Investīciju plāns 7 gadiem.
Vēlas noskaidrot, kā virzās konkursa “Bauskas novada uzņēmēju gada balva” organizēšana.
I.Šomina informē, ka noslēgts līgums ar muzikantiem, sarunāts ēdinātājs, tiek filmētas
videofilmas, būs izgatavoti ielūgumi. Uz balvām būs laureāta vārds, uzvārds. Pasākumu vadīt
uzaicināts Mārcis Pļaviņš. 2018.gadā uzņēmēju gada balvas pasākumu varēs rīkot atjaunotajā
Īslīces kultūras namā, tam jāparedz lielāks budžets. Aicina mājražotājus piedalīties tirdziņā
2017.gada 8. decembrī Īslīces kultūras namā, kur notiks Latvijas izpilddirektoru gada
noslēguma pasākums.
A.Svarenieks aicina uzņēmējus izteikt viedokli par Rātslaukuma sakārtošanu.

Sēdi beidz 2017.gada 8. novembrī plkst. 18.15
Nākošā sēde 2017.gada 6.decembrī plkst.17.00

SĒDES VADĪTĀJS

A.SVARENIEKS

SĒDES PROTOKOLĒTĀJA

L.STRAZDIŅA

