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Gaujas NP tūrisma biedrības Valdes sēde 

  

PROTOKOLS Nr. PR/2017/13 

  

2017.gada 27.jūnijā                         Sigulda 

 

GNPTB Valdes sēde 27.jūnijā EnterGauja birojā, Leona Paegles 3, Siguldā. 

 

Telekonferencē piedalās:   

 Vārds, uzvārds GNPTB  

1. Jānis Stepiņš Valdes priekšsēdētājs 

2. Dace Vanaga – Mikane Valdes locekle 

3. Austris Brutāns Valdes loceklis 

4. Solvita Muižniece Valdes locekle 

5. Ieva Svile Izpilddirektore 

6. Aivis Reinholds Klastera projekta vadītājs 

Sēdē nepiedalās:   

 Laura Skrodele, Valdes locekle, darba noslogotības dēļ. 

 

Sapulci vada: I.Svile 

Protokolē : I.Svile 

Sapulces sākums: plkst. pl. 15.00 

 

Dienas kārtība 

 

1. Budžets. Naudas plūsma klasterim. Klastera aktivitāšu grafiks 

2. Gidu datu bāze, komisijas, līgumi 

3. Pārdošanas speciālista algas daļa par rezultatīvajiem rādītājiem: Nosacījumi, 

izmaksa, praktiskie soļi 

4. SEO, Semalt atbilstība klastera vadlīnijām. 

5. Maksājumu sadaļa. Web serviss, mājaslapa 
 

1. BUDŽETS 

I.Svile ziņo par klastera un biedrības budžetu; klientu līgumu saskaņošanas procesu un rezultātiem. 

D.Vanaga Mikane ierosina naudas plūsmu papildināt ar prognozēto, lai varētu salīdzināt ar faktisko. 

S.Muižniece atzīmē par Gastronomijas reģiona atgriezeniskās saites nepieciešamību, budžeta 

saskaņošanas nepieciešamību visas valdes līmenī. 

J.Stepiņš informē par piezīmi EDS sistēmā. 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

1. Visus rēķinus, kas attiecas uz klastera naudas plūsmu, apstiprināt Valdē. 

2. Valdei izsūtīt protokolu par ERG sanāksmi. 

3.Iesniegt R.Cukundes paskaidrojumu par VID piezīmi, līdz 01.07.2017. Valdei. 

 

A.Reinholds prezentē skrejlapu izstrādi viesnīcām un informācijas grāmatu tūroperatoriem. 

S.Muižniece ierosina veikt detalizētu transporta datu bāzi. 

J.Stepiņš aktualizē aptauju Dabas grupas interesentiem, kuras takas jāapseko un kuri objekti jāatjauno 

kopējiem  klastera līdzekļiem. 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

1. Turpināt darbu pie materiālu izstrādes. 
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2. MAKSĀJUMU SADAĻA, WEBSERVISS 

Seb bankā noslēgts līgums, FIRst data izsūtījusi pieejas testa videi. Kosmodroms gaida EG lēmumu. 

Datu Sistēmas gatavi aizstāt Brain tree. Aktualizējas jautājums par hostingu. Izdevīgāko risinājumu 

meklējumi. Maršrutēšana iesaldēta. 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

I.Svilei sazināties ar Kosmodromu par nepieciešamo jaudu, parametriem esošai lapai. 

Pieprasīt cenu piedāvājumu Sigmanet; Hostnet lv; Datu Sistēmām. 

Vienoties First data par maksājumu sadaļas ieviešanu. 

Organizēt tālākas sarunas ar Kosmodromu , Datu Sistēmas. 

I.Svilei sagatavot izstrādes līguma projektu par maksājumu sadaļas izveidi Datu Sistēmām. 

 

3. SEO AĢENTŪRAS PIEDĀVĀJUMI. 

Semalt atbilstība klastera projekta vadlīnijām. Apzināt citas kompānijas, kas varētu veikt SEO. 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

1. A.Reinholdam noskaidrot, vai Semalt kompānija atbilst projekta vadlīnijām.  

2.I.Svilei ziņot par virzību. 

 

4. KOMISIJAS 

Diskusija par EG pakalpojumu. Līgums tiek slēgts ar katru atsevišķi, paredzot komisiju 10% apmērā ar  

termiņu uz gadu. 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

I.Svilei izstrādāt līguma struktūru biedriem, paredzot komisiju 10% apmērā. 

 

Diskusija par EnterGauja gidiem, nepieciešamību pēc gidu datu bāzes – gidu pieejamība, atsauksmes, 

nosacījumi, prasības, sertifikācijas valstiskā mērogā, straptautiskie sertifikāti. 

Jāveido koncepcija, kāda loma mums, kā pozicionējas EG. 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

I.Svilei apkopot informāciju par gidiem, kādi šobrīd pieejami EnterGauja reģionā. 

 

 

5.PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTS   

 
Diskusija par rezultatīvo rādītāju izstrādāto moduli un algoritmu aprēķinam. 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

1. Pārdošanas speciālistam pārbaudes laikā piemaksu neparedzēt, līdz 27.07.2017. 

2. S.Silniecei sagatavot plānu, kā viņa veicinās pārdošanu, kurā atspoguļoti  rādītāji, aktivitātes, 

ieviešanas laiks, un iesniegt atskaiti līdz 10.07.2017. 

 

 

6. CITI JAUTĀJUMI 
Piedāvājums publikācijai Starptautiskā literatūras un mākslas centra un Baltijas kino biedrības veidotajā 

grāmatā, kurā plānots aprakstīt 100 Latvijas uzņēmumus. 
Valde vienbalsīgi nolemj: 

Atteikties no šīs publikācijas. 

 

Valdes sēde tiek slēgta: plkst. 18:00 

 

Sapulces vada, protokolē I.Svile                                                                                       ______________ 

paraksts 


