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Gaujas NP tūrisma biedrības Valdes telekonference 

  

PROTOKOLS Nr. PR/2017/11 

  

2017.gada 10.maijā                         Sigulda 

 

GNPTB Valdes telekonference 10.05.2017. 

 

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 

Telekoferencē nepiedalās:   

 Laura Skrodele, Valdes locekle, darba noslogotības dēļ. 

 

Sapulci vada: I.Svile 

Protokolē : I.Svile 

Sapulces sākums: plkst. pl. 15.00 

 

Dienas kārtība 

 

1. Biedrības un klastera aktivitātes.  

2. Pārdošanas un mārketinga speciālists.  

3. SEO aģentūru piedāvājumi.  

4. Maksājumu nodrošināšana EnterGauja vietnēs. 

5. LT Kolping University of Apllied Sciences piedāvājums studentu prakses 

iziešanai EG Erasmus ietvaros. 

6. Vadības Grupas sanāksmes plānošana. 

7. Citi jautājumi. 

 

1. BIEDRĪBAS UN KLASTERA AKTIVITĀTES.  

I.Svile ziņo par klastera un biedrības aktivitātēm; rezultātiem aprīlī.  

Valde vienbalsīgi nolemj: 

Apstiprināt darba tabeles I.Svilei, A.Reinholdam, S.Silniecei, SIA Process. 

 

I.Svile ziņo par L.Skrodeles apkopojumu Stāstu kreļļu atlikumiem. 

Diskusija par rīcības soļiem. 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

Iekļaut šo jautājumu Vadības grupas sanāksmes dienas kārtībā. 

 
2. PĀRDOŠANAS UN MĀRKETINGA SPECIĀLISTS 

I.Svile ziņo par pārdošanas un mārketinga speciālista darba gaitām. Veikta Susuriņa spēles izveides cenu 

aptauja. Ievadītas sarunas par sadarbību ar tādiem tūroperatoriem kā TAS Baltic, Baltic Travel 

Group; Via Hansa, Terra Baltica, Meetingtour, dalība mēdiju vizīšu organizēšanā un klientu 

piedāvājumu sagatavošanā. 
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Diskusija par darba rezultātu mērījumiem. 
 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

L.Skrodelei sagatavot 2.daļu rezultatīvo rādītāju aprēķinam līdz 20.05.2017. 

 

 

3. SEO AĢENTŪRAS PIEDĀVĀJUMI. 

I.Svile ziņo, ka 19.04 tika izsūtīti 6 piedāvājuma pieprasījumi(http://infinitum.lv/pakalpojumi/, 

http://www.realweb.lv, www.semalt.com, http://www.seoexperts.lv, u.c.; 20.04 - seoagency.lv, līdz 

26.04. saņemtas 3 piedāvājumi.  

J.Stepiņš ziņo, ka Semalt – optimatizēts un automatizēts process, Realweb un Sem.lv vispirms veic 

auditu, tālāk virzītu lapu ar ekspertu, aģentu palīdzību, ilglaicīgāks, specifiskāks risinājums. Semalt 

ātrāks un cena draudzīgāka, var sekot līdzi, kas notiek lapā, backlinki, norāda uz kļūdām, uz atslēgas 

vārdiem utml. 

Diskusija par izdevīgāko un efektīvāko risinājumu un turpmākajiem soļiem, par pārdošanas speciālista 

iesaisti un Kosmodroma nepieciešamību veikt uzlabojumus mājas lapā. 

 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

I.Svilei iesaistīt Kosmodromu par rekomendācijām lapai, kā mēs to darām, tālāk sazināties ar Semalt līdz 

10.05.2017. 

 

4. MAKSĀJUMU NODROŠINĀŠANA.  

I.Svile ziņo, ka sadarbībā ar DatuSistēmām tika aizpildīta forma un nodota tālāk, lai nodrošinātu 

BarinTree integrāciju. Tika saņemta negatīva atbilde. Priekšlikums sazināties ar First Data. 

Savukārt ar Kosmodromu turpinām sarunas par webservisu nodalīšanu, ja atstāj maksājumu sadaļu, viņi 

gaida no DS skaidrojumu un pārskatīs hostinga piedāvājumu. 

 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

A.Brutānam nosūtīt I.Svilei First Data kotaktinformāciju līdz 10.05.2017. 

I. Svilei aktualizēt hostinga līguma nosacījumus ar Kosmodromu, sakārtot to līdz 29.05.2017. 

 

 

5. LT KOLPING UNIVERSITY OF APLLIED SCIENCES PIEDĀVĀJUMS STUDENTU 

PRAKSES IZIEŠANAI. 

I.Svile ziņo, ka saņēmusi no LT universitātes piedāvājumu universitātes studentiem iziet praksi Erasmus 

ietvaros. Studenti strāda par velti  - tas varbūt dokumentu darbs; viesnīcās, dabā, asistēt tūrēs; izstrādāt 

tūrisma pakalpojumus utml. 

Diskusijā izskan ierosinājumi šos studentus iesaistīt kā analītiķus, kas darbojas kopā ar mūsu pārdošanas 

un mārketinga speciālistu; pēta tūrisma lapu reitingus, sniedz mērķtirgus analīzi, sagatavo 

priekšlikumus, kur izvietot reklāmas laukumus, banerus, linkus utml. 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

I.Svilei sazināties ar universitātes pārstāvi un precizēt informāciju par izmaksām, kas attiecas uz 

dzīvošanu, prakses uzdevumu un mērķi, plāniem. 

 

5. VADĪBAS GRUPAS SANĀKSME 

 
I.Svile ziņo, ka nepieciešams rīkot VGR sanāksmi, plānotie datumi: otrdien, 23.05. vai trešdien, 24.05.  

pl.14:00, ilgums 2h. Izskatāmie jautājumi: EG2020 popularizēšanas risinājumi, Stāstu krelles,u.c. 

Valde vienbalsīgi nolemj: 
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I.Svilei sasaukt Vadības Grupas sanāksmi 23. vai 24. maijā pl.14:00 

 

 

6. CITI JAUTĀJUMI 
Diskusija par Patapinājuma līguma saturu un iespējām kompensēt degvielu biroja darbiniekiem; 

Vidzemes plānošanas reģiona piedāvājumu piedalīties Destination SME’s projekta pieredzes apmaiņas 

vizītē. 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

I.Svilei veikt korekcijas patapinājuma līgumos līdz 30.05.2017. 

I.Svilei piedalīties Vidzemes plānošanas reģiona organizētajā Destination SME’s projekta pieredzes 

apmaiņas braucienā no 29.05.-02.06.2017. 

 

 

Telekonference tiek slēgta: plkst. 16:10 

 

 

 

 

Sapulces vadītājs                                                                                              ______________ 

I.Svile 

 

Protokoliste                                                                                                     _______________ 

I.Svile 


