BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
UZŅĒMĒJDARBĪBAS KONSULTATĪVĀ
PADOME
SĒDES PROTOKOLS
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2017.gada 7.jūnijā

Nr.6

SĒDE SASAUKTA 2017.gada 7. jūnijā plkst. 17.00
SĒDE ATKLĀTA 2017.gada 7. jūnijā plkst. 17.00
SĒDI VADA Uzņēmējdarbības konsultatīvās padomes priekšsēdētājs, SIA „Kronis” valdes
loceklis Aivars SVARENIEKS
SĒDĒ PIEDALĀS 3 PADOMES LOCEKĻI:
Aivars SVARENIEKS - SIA „Kronis” valdes loceklis
Ilze TIJONE - Bauskas novada pašvaldības iestādes „Bauskas novada administrācija”
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja
Raimonda RIBIKAUSKA - Bauskas lauku sieviešu kluba „Apvārsnis” valdes priekšsēdētāja
SĒDĒ NEPIEDALĀS:
Dace GRIĶE - Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra (LLKC) Bauskas nodaļas
uzņēmējdarbības konsultante
Indulis PĒTERSONS - SIA „IVETA” valdes loceklis
Anita VISMANE - Latvijas Lauku konsultācijas un izglītības centra (LLKC) Bauskas novada
lauku uzņēmējdarbības attīstības konsultante
Mārtiņš RUŽA - Bauskas novada domes deputāts, uzņēmējs
Rolands VINOGRADOVS - SIA „Bauskas klēts” valdes priekšsēdētājs
Arnolds JĀTNIEKS - Bauskas novada domes deputāts; zemnieku saimniecības „Vaidelotes”
īpašnieks
SĒDĒ PIEDALĀS:
Anita DZELZKALĒJA - Atpūtas centra “Rožmalas” direktore
Liene LAKOVICA – ZS ”Krišjāņi” darbiniece
Oskars SPALIS – ZS “Užiņi” īpašnieks
Maira VĪĶE – Studijas “Stella” vadītāja
Daira JĀTNIECE SIA “TIKS TEV un MAN” vadītāja

Laila STAPKEVIČA – LIAA Bauskas biznesa inkubatora projektu vadītāja
SĒDI PROTOKOLĒ Kancelejas lietvede Līga STRAZDIŅA.
Sēde ierakstīta audioformātā.

SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1. Par tirdzniecības stendu mājražotājiem un amatniekiem Bauskas Rātslaukumā.
2. Par domes pārstāvja izvirzīšanu Uzņēmējdarbības konsultatīvajā padomē.
A.Svarenieks iepazīstina ar sēdes darba kārtību.
R.Ribikauska informē, ka uzaicināti mājražotāji, lai noskaidrotu, vai mājražotāji produktus
un izstrādājumus tirgos paši, vai tirdzniecībai tiks algots darbinieks, vai tirgošana notiks
sezonā vai visu gadu.
A.Dzelzkalēja iesaka izveidot pārvietojamas tirdzniecības vietas.
A.Svarenieks aicina mājražotājus izteikt viedokli.
D.Jātniece saka, ka vasaras sezonā varētu tirgot pārtikas preces no vaļējas letes, kas pasargā
no lietus, maksājot tirgotājam.
O.Spalis saka, ka varētu būt pārvietojama tirdzniecības vieta, uzskata, ka jābūt pārdevējam.
L.Lakovica atzīst, ka ir pieredze jo vasaras sezonā aktīvi tirgojas, uzskata, ka tirdzniecība
varētu notikt vasaras sezonā, jo tirgo arī saldējumu. Būtu ar mieru arī pati uz maiņām
tirgoties.
A.Dzelzkalēja iesaka organizēt tirdziņus arī uz Ziemassvētkiem un Lieldienām.
M.Vīķe atzīst, ka savus izstrādājumus nevēlas tirgot kopā ar pārtiku. Pārvietojamas
tirdzniecības vietas varētu vieglāk pielāgot atbilstošiem pasākumiem var arī pati tirgot.
A.Svarenieks uzskata, ka ir jāapzina tirdzniecības vietas, lai tās varētu iekārtot un noformēt
vienā stilā. Bauskas pils muzejs ir pašvaldības iestāde, tāpēc uzskata, ka tur tirdzniecības
vietu varētu nodrošināt. Ierosina Rātsnamā izvietot paraug stendu, savukārt Bauskas pilī
iespēju iegādāties mājražotāju izstrādājumus.

Sēdi beidz 2017.gada 7. jūnijā plkst. 19.00.
SĒDES VADĪTĀJS

A.SVARENIEKS

SĒDES PROTOKOLĒTĀJA

L.STRAZDIŅA

