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Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības 

 

VALDES SĒDES PROTOKOLS Nr. PR/2017/09 

 
 

2017.gada 29.marts                     Siguldas TIC, Ausekļa ielā 6, Siguldā 

 

GNPTB Valdes sēde sasaukta 20.03.2017. 

 

Sapulcē piedalās:   

 Vārds, uzvārds GNPTB  

1. Jānis Stepiņš Valdes priekšsēdētājs 

2. Dace Vanaga – Mikane Valdes locekle 

3. Laura Skrodele Valdes locekle 

4. Austris Brutāns Valdes loceklis 

5. Ieva Svile Izpilddirektore 

6. Aivis Reinholds Projektu vadītājs 

Sapulcē nepiedalās:   

 Solvita Muižniece, Valdes locekle, jo piedalās citā kopsapulcē. 

 

Sapulci vada: I.Svile 

Protokolē : I.Svile 

Sapulces sākums: plkst. pl. 15.00 

 

Dienas kārtība 

1. Iepriekšējās valdes sēdes protokols, lēmumi, to izpilde, apstiprināšana. 

a. Walmoo un Ski projekts. A.Brutāns. 

b. Kosmodroma jaunais piedāvājums hostingam. 

c. EG pašvaldību sanāksmes norise 20.03.2017.  

d. „Ideju vētras” pasākuma piedāvājums. L.Skrodele. 

e. GNPTB biedru maksājumi, iesniegumi uz 01.04., dokumentācija. 

f. Klastera biroja telpu piedāvājums. A.Reinholds. 

g. GNPTB biedrības un klastera budžets.  

h. Suvenīrlīnijas attīstības piedāvājums. 

2. Elektroniskie paraksti GNPTB. 

3. Valdes sēžu u.c. sanāksmju informācijas pieejamība biedriem. 

4. Pārdošanas un mārketinga speciālista darba apraksts, vakance, rezultatīvie rādītāji. 

5. A.Klepera piedāvājums uzņēmējiem par 2h tikšanos ar katru biedru atsevišķi. 

6. Dalība projekta Destination SMEs darba grupā, ko organizē Vidzemes Plānošanas reģions 

7. Akcijas „Sakrāj savu piedzīvojumu stāstu” turpinājums. 

8. Susuriņspēle. Iespējas atbalstam. 

9. Nākamā klasteru tikšanās ir 12.aprīlī Rīgas IT Demo centrā. 

10. Informācija par klasteri izvietošanai EM vietnē. 

11. magazine4you piedāvājums publikācijām. 

12. Beļģijas vēstniecības piedāvājums sadarboties, popularizējot Rīgas-Gaujas reģionu kā Eiropas 

gastronomijas reģionu 7.jūnijā Briselē, Beļģijā.  
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1. IEPRIEKŠĒJĀS VALDES SĒDES PROTOKOLS, LĒMUMI, TO IZPILDE, 

APSTIPRINĀŠANA. 

I.Svile ziņo, ka domēns Entergauja.com reģistrēts caur GoDaddy, samaksāts līdz 13.08.2018. Ja lemj 

pārcelt uz SigmaNet, tas maksās vairāk, jo GoDaddy ir starptautisks un viens no lielākajiem 

starptautisko domēnu tirgotājiem. Sigma Net ir starpnieki. 

a) Walmoo un Ski projekts. A.Brutāns. 

24.03. notika sapulce: Par SKI Vidzeme atbilstību Tehniskajai specifikācijai. 28.03. nākamā tikšanās 

Reiņa trasē, kuras rezultātā G.Čoders līdz 3.04. iesniegs plānu ar termiņiem, ko spēs uzprogrammēt, ko 

nespēs izdarīt. 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

1.Kalnu sapulci plānot, kad finanšu logs būs gatavs, iespējams, priekšlikumus pieņemt līdz 4.04. 

2.J.Stepiņam noskaidrot Datu sistēmas maksājumu integrāciju  virzību BrainTree un sniegt tālākus 

priekšlikumus līdz 04.04.2017. 

b) Kosmodroma jaunais piedāvājums hostingam. 

I.Svile ziņo: 24.03. Sapulce: Kosmodroma piedāvājums hostingam. 29.03. Kosmodroma provizoriskais 

piedāvājums ikmēneša izmaksas varētu samazināt līdz 30 Eur + PVN (atsakoties no webservisu bloka, 

kā vienojāmies tikšanās reizē). 2017. gada pirmo 3 mēnešu hostingu gatavi draudzīgi samazināt līdz 70 

Eur + PVN. šobrīd vēl tiek gatavots saraksts - no kā publiski nāksies atteikties “iekonservējot” 

webservisu daļu. Bet pēc būtības tātad tie ir: maksājumi, maršrutēšana. 

c) EG pašvaldību sanāksmes norise 20.03.2017.  

I.Svile ziņo 20.03.EG pašvaldību sanāksme norisinājās Augšlīgatnē. Tika apstiprināts 2016.gada 

atskaite, 2017. gada budžets, izstrādāts grafiks tūrisma speciālistu apmācībām jeb iepazīšanās vizītēm 

katrā novadā, ieskicētas drukas materiālu vajadzības, apmācību formāta rudenī idejas. 

d) „Ideju vētras” pasākuma piedāvājums. L.Skrodele. 

L.Skrodele ziņo, ka E.Arnītis ir piekritis būt par moderatoru Ideju vētras pasākumam, līdz 01.04. tiks 

precizētas pasākuma detaļas un norises laiks. 

e) GNPTB biedru maksājumi, iesniegumi uz 01.04., dokumentācija. 

I.Svile ziņo, ka 14.03.2017 tika izsūtītas atgādinājuma vēstules par 2016.gada biedru iemaksām, un 

esošās situācijas skaidrojumu. Parāds uz 29.03. sastāda 4800.00EUR. 

D.Vanaga-Mikane ierosina atjaunot līgumus. 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

Veidot jaunu līguma struktūru gan esošajiem, gan jaunajiem biedriem. 

Izslēgt no GNPTB Biedrību "Latvijas zinātnes centru apvienība" ar 01.04.2017. 

f) Klastera biroja telpu piedāvājums. A.Reinholds. 

Izskatīti 3 piedāvājumi. Par ekonomiski izdevīgāko variantu atzīts un sagatavots līgums telpu nomai, kas 

atrodas Leona Paegles 3, Siguldā. 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

Noslēgt līgumu telpu nomai ar SIA Segevolde ar 01.04.2017. 

g) GNPTB biedrības un klastera budžets.  

I.Svile ziņo par SKV un biedrības budžetu. 

Valde vienbalsīgi nolemj: 
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I.Svilei pilnveidot GNPTB budžeta atskaiti, A.Reinholdam klastera līdz 05.04.2017.  

h) Suvenīrlīnijas attīstības piedāvājums. 

L.Skrodele ziņo, ka  sagatavos suvenīrlīnijas piedāvājumu līdz nākamajai valdes sēdei. 

 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

Apstiprināt GNPTB Valdes sēdes protokolu NR. PR/2017/07. 

 

 

2. ELEKTRONISKIE PARAKSTI GNPTB. 

I.Svile ziņo par nepieciešamību pēc elektroniska paraksta. 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

J.Stepiņam aktivizēt elektronisko parakstu līdz 29.03.2017. 

 

3. VALDES SĒŽU U.C. SANĀKSMJU INFORMĀCIJAS PIEEJAMĪBA BIEDRIEM. 

I.Svile ziņo par biedru izteikto vēlmi caurskatīt sēžu protokolus. 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

I.Svilei sazināties ar Kosmodromu par iespēju publicēt protokolus EnterGauja.com līdz 01.04.2017. 

 

4. PĀRDOŠANAS UN MĀRKETINGA SPECIĀLISTA DARBA APRAKSTS, VAKANCE, 

REZULTATĪVIE RĀDĪTĀJI. 

I.Svile ziņo par saņemtajiem CV, kopumā 11 kandidātiem, pēdējais iesūtīts piektdien, 24.03.2017., 

pieejami visiem valdes locekļiem dropbox mapē. Pārdevējs sava darba veikšanai izmantos savu datoru, 

telefonu, automašīnu.  

Valde vienbalsīgi nolemj: 

I.Svile sagatavot līdz 31.03.2017. tabulu ar kandidātu sarakstu un ievietot drop box, lai valde varētu 

izteikt viedokli, kurus izvirzīt tālāk uz darba interviju. 

 

5. A.KLEPERA PIEDĀVĀJUMS UZŅĒMĒJIEM PAR 2H TIKŠANOS AR KATRU 

BIEDRU ATSEVIŠĶI. 

I.Svile ziņo par A.Klepera izteikto piedāvājumu EG biedru apmācībām. 

Uzņēmējiem: 

1. Uz eksportu orientētu pakalpojumu procesa pilnveide, pakalpojuma dizains un kvalitāte. Klientu 

atsauksmju pārvaldība. 

2. Vairāk-pakāpju galamērķa zīmola platformu (EnterGauja, Cēsis, Sigulda vai Valmiera, Vidzeme, 

ViaHanseatica u.c.) izmantošana uzņēmuma stipro pušu pozicionēšanai. Tirgvedības kompetenču 

stiprināšana. 

L.Skrodele ziņo par Slepenā pircēja  spēli.  

A.Reinholds aicina  piesaistīt I.Ābolu u.c. lektorus – startēt kā ViA. 

L.Skrodele atzīme,ka piedāvājumu jāpapildina ar detalizētu izskaidrojumu vizītei t.sk. kādu analīzi 

sniegs ViA, kāds ir mazcenas piedāvājums un apjoma atlaide.  

Valdes uzstādījums darba veikšanai līdz 01.06.2017. Priekšlikums, ka vizītes varētu veidot pa grupiņām 

– viesnīcas, kempingi, muižas utml. 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

I.Svilei sazināties ar A.Kleperi, lai precizētu piedāvājumu līdz 05.04.2017. un iespējamo vizīšu termiņu 

līdz 01.06.2017. 

 



GNPTB Valdes sēde, 29.03.2017. Siguldā 

4 
 

6. DALĪBA PROJEKTA DESTINATION SMES DARBA GRUPĀ, KO ORGANIZĒ 

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS.  

 I.Svile ziņo, ka GNPTK saņemts piedāvājums piedalīties projekta Destination SMEs darba grupā, satikt 

ārvalstu partnerus, tūrisma speciālistus, Latvijā, kas viesosies Vidzemē no 4. līdz 6. aprīlim. Partneru 

vizītes pirmajā dienā ir paredzēta vietējās darba grupas dalībnieku tikšanās ar ārvalstu partneriem, tāpēc 

tiekam aicināti 4. aprīlī no plkst. 11:00-14:00 Koncertzālē “Valmiera”, L.Paegles ielā 10, Valmierā. 

Koncertzālē “Valmiera”, L.Paegles ielā 10, Valmierā. 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

I.Svilei izveidot GNPTK deleģējuma vēstuli par dalību Destination SMEs darba grupā līdz 04.04.2017. 

 

7. AKCIJAS „SAKRĀJ SAVU PIEDZĪVOJUMU STĀSTU” TURPINĀJUMS. 

I.Svile ziņo,ka nepieciešams atlikumu apzināšana, lai lemtu par akcijas „Sakrāj savu piedzīvojumu 

stāstu” turpinājumu. 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

L.Skrodelei apkopot akcijas „Sakrāj savu piedzīvojumu stāstu” elementu atlikumus līdz 01.04.2017. 

 

8. SUSURIŅSPĒLE. IESPĒJAS ATBALSTAM. 

I.Svile ziņo, ka ik pa laikam tiek aktualizēts Apaļkalna veidotās Susuriņspēles attīstības iespējas. 

Mākslinieces izmaksas – 700.00EUR, ko finansējis Apaļkalns; vai ir iespējams atrast risinājumu drukai 

no klastera naudām, vai tas ir aktuāls, vai ir iespējams kompensēt vai izveidot atlaidi par ieguldīto.  

Valde vienbalsīgi nolemj: 

EnterGauja pārdošanas un mārketinga speciālistam sagatavot cenu aptauju Susuriņspēles komplekta 

izveidei līdz 30.04.2017. 

 

9. NĀKAMĀ KLASTERU TIKŠANĀS IR 12.APRĪLĪ RĪGAS IT DEMO CENTRĀ. 

A.Reinholds ziņo par iepriekšējo sanāksmes norisi un saņemto informāciju. 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

A.Reinholdam piedalīties 12.04. klasteru sanāksmē. 

 

10. INFORMĀCIJA PAR KLASTERI IZVIETOŠANAI EM VIETNĒ. 

I.Svile ziņo, ka informācija publicēšanai sagatavota un visiem apskatāma dropbox mapē. 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

Valdes locekļiem iepazīties un sniegt savus priekšlikumus līdz 30.03.2017. 

 

11. MAGAZINE4YOU PIEDĀVĀJUMS PUBLIKĀCIJĀM. 

I.Svile ziņo par izstadē saņemto informāciju no magazine4you: 

 Interešu loks:  travel4you, heath4you un time4you. Ursula pati esot no Vīnes, bet viņa 

organizē mediju vizītes, apvienojot kolēģus - žurnālistus no dažādiem vācu medijiem 

(pieminēja Tageszeitung, Kok-pit, Morgens magazine u.c.) 

 Viņi Latvijā jau esot bijuši un arī Rīgu labi zina, vairāk interesē tieši reģioni. Ieinteresēja 

vēlme iepazīt Gaujas NP. Vizītei būtu gatavi 10 dienas. 

 Sagaida pilnībā apmaksātu vizīti un ielūgumu no mums ar piedāvātajiem objektiem, 

aprakstiem, no kuriem tad viņi atzīmētu sev interesējošos un tad tikai mēs izveidotu 

piedāvājuma programmu pa dienām.  

 Auditorijai 50+, neaizrauties ar pārāk aktīvām lietām.  

 Garantēti raksti visos medijos pēc vizītes.  
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Valde vienbalsīgi nolemj: 

I.Svilei nosūtīt informāciju LiveRiga un noskaidrot, vai viņiem ir interesents piedāvājums un 

iespēja segt lidojuma izmaksas caur Airbaltic. 
 

12. BEĻĢIJAS VĒSTNIECĪBAS PIEDĀVĀJUMS SADARBOTIES,  

I.Svile ziņo par saņemto piedāvājumu, popularizēt Rīgas-Gaujas reģionu kā Eiropas gastronomijas 

reģionu 7.jūnijā Briselē, Beļģijā. Šajā dienā Briselē notiek izstāde “28 uz Tava šķīvja” (“28 on your 

plate”), kurā katrai Eiropas Savienības (ES) dalībvalstij tiek dota iespēja prezentēt savas valsts 

gastronomiju un tās tradīcijas. 

L.Skrodele ziņo par klastera aktivitāšu īstenošanu Gastranomijas reģionā, pasākumu formātu. 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

L.Skrodelei kopā ar ERG partneriem izskatīt piedāvājumu un informēt valdi par Gastronomijas 

reģiona norisēm un klastera ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm nākamajā valdes sēdē. 

 
13. CITI JAUTĀJUMI 

J.Stepiņš ziņo par EnterGauja izveidotajiem kontiem un to aktualizējamo informāciju. 

Valde vienbalsīgi nolemj: 

I.Svilei aktualizēt pieejas Instagram, LinkedIn, draugiem.lv. u.c. līdz 01.04.2017. 
 

Sapulce tiek slēgta: plkst. 18:00 

 

 

 

 

Sapulces vadītājs                                                                                              ______________ 

I.Svile 

 

Protokoliste                                                                                                     _______________ 

I.Svile 

 


