
Klasteros populāri ir organizēt domnīcas,
piesaistot populārus moderatorus, rīkot Biznesa
rītus vai citus pieredzes apmaiņas pasākumus,
sniegt nozaru jaunumus vai citu informācijas

Jaunumu lapa VIII, 2017
 

 

Sveiciens Zinību dienā gan Jūsu bērniem, gan
mazajiem klientiem, kas uzlādēsies skolai,
izmantojot tieši Gaujas Nacionālā parka
piedāvājumus!

- Ieva -

EnterGauja klastera aktivitātes

11.08. "Boost your  child's energy before school"
piedāvājums Facebook.com Lietuva, Igaunija

16.08. piedalījāmies Ekonomikas Ministrijas
organizētajā Klasteru programmas ieviešanas
progresa novērtēšanas pasākumā. Savu darbību
bez EnterGauja prezentēja tādi klasteri kā  -
Latvijas Veselības tūrisma klasteris; Viedās pilsētas
klasteris; Latvijas Koka būvniecības
klasteris; Latvijas IT klasteris; Zaļo un viedo
tehnoloģiju klasteris; Latvijas Elektronikas un
elektrotehnikas klasteris; Latvijas Drošības un
aizsardzības klasteris; Drukas un mēdiju
tehnoloģijas klasteris; Latvijas Dzī vības zinātņu
nozares attīstības klasteris -
LifeScience.lv; Latvijas Eksporta klasteris; Pārtikas
produktu kvalitātes klasteris. 



atbalstu, izmantot attiecīgās nozares
konkurētspēju veicinošus
instrumentus. Prezentācijās izskanēja visnotaļ
līdzīgi izaicinājumi, kā piemēram, uzņēmējiem
trūkst kvali�cēta darbaspēka, nav vienotas biedru
iesaistes.  Kopumā pasākums izveidojās ar pozitīvu
zīmi un iedvesmas devu nākamajam darba
cēlienam. 

Slēgtajā daļā vairāk tika runāts par klasteru
programmas ieviešanas instrumentiem un valsts
institūciju vadlīnijām, interpretācijām. 

 

23. - 29.08. Austriešu- Vāciešu mēdiju vizīte.
 Paldies visiem, kas to organizēja, atbalstīja,
realizēja. Lai atgriezeniskā saite ir pozitīvais
pienesums EnterGauja!

 



Kā saistošākie no vizītes tika atzīmēti: Slepenais
Bunkurs, Liela Muiža, Līgatnes Papīra liešana,
Valmiermuižas alus darīšanas process. Norādīja uz
servisa atšķirībām 4zvaigžņu nakstmītnēm-  par
liftiem, par bagāžas nogādāšanu numurā.  

Ukraiņu mēdiju vizītes publikācija par Siguldu no
23.05.2017. 

 

Katrā ziņā no Vīnes un Berlīnes atceļojis paldies
par vizīti visiem iesaistītajiem no žurnālistiem,
kuru kontakti zemāk:

Mag Helmut Krtzl/ Redaktion Wien/Ressort
Wirtschaft/ www.salzburg.com 
  
Adolf Wurzer / Chefredakteur/Editorin-
chef/ www.diplomatic-press.net 
  
Volker T. Neef / Freier Redakteur/ www.stadtblatt-
online.de 
  
Thomas Wol�/ Freier
Reisejournalist/ www.reisejournal.eu 
  
Ivan Lukan/ Svobodni Novinar Freier
Journalist/  Lukan.ivan@aon.at 
  
Fred Schi�er / Pannonien TiVi/ www.pannonien.tv
www.reisesofa.com 
  
Ursula Lang/ Stv. Chef
Red/ www.Magazine4you.net

 

29.08. Valdes Telekonference.

30.08.-03.09. Ungāru mēdiju vizīte

 

Publikācijas no mēdiju vizītēm

 



Ja vien neesat to jau izdarījuši, iedvesmai iesaku
noklausīties vai izlasīt interviju pastaigā gar
Amatu, kas šeit ir tas pievilcīgais pasaules ceļotāja
acīm un sajūtām (Boris Fishman, American
novelist)

Audio versija
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Iepazīšanās vizītes ietvaros Pārgaujas novadā-
21.08.2017. Rudīte Vasile iepazīstināja ar skaisto
Auciema muižu, kemperu oāzi Apaļkalnā,
romantisko Ungurmuižu, atraktīvajiem Ezeriņiem,
ļāva sajust Pazemes ezeru noslēpumu,baudīt
Rožkalnu maizi, uzburt Straupes tirdziņu
vēsturiskajā Zirgu pastā un visbeidzot Mārkulīčos
sajūsmināties par stārķa bērna pirmo lidojumu.  

Jau drīzumā tiekamies Valmierā, 11.septembrī:

Rīgas - Gaujas gastronomijas
aktivitātes

 

3.09. Latvijas Vīndaru Svētki Straupes Zirgu pastā

23.09. Miķeļdienas gadatirgus Cēsīs

23.09. Miķeļdienas svinības un tirdziņš "Ar gardu
muti Valmiermuižā"

 

TIC speciālistu pieredzes
apmaiņas vizītes

 

http://eg.createsend1.com/t/d-l-kuktnk-l-d/


Plānotais laiks: 5h 30 min.  
Tikšanās vieta un laiks: Plkst. 10:00 Pie Valmieras
Sv. Sīmaņa baznīcas. Stāvlaukumā var novietot
auto. Mūs pavadīs Anita Tīlena.

Nākamās vizītes: 

Priekuļi 25.09; Inčukalns 2.10., Kocēni – 17.10.

 

EnterGauja popularizēšana
izstādēs

 

Noslēdzot 2017.gada sezonu, sadarbībā ar LIAA
Siguldas un Kocēnu pašvaldības TIC speciālisti
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Ekspozīcija ir režisora Ivo Brieža, Pētera Ķimeļa un
skaņu mākslinieka Andra Indāna kopdarbs. Caur
astoņu cilvēku stāstiem, kuri savulaik strādājuši
un savas ikdienas gaitas pavadījuši Brūzī,
ekspozīcija iepazīstinās ar Brūža atstāto vēstures
un kultūras mantojumu. Vairāku gadsimtu gaitā
arhitektoniski pārveidojies un pārdzīvojis dažādus
politiskos režīmus, Brūzis kļuvis par harizmātisku
un visnotaļ eklektisku industriālo mantojumu. Tā
sienās iekodētas 19., 20. un 21.gadsmimta vēstures
liecības.

piedalīsies Polijas izstādē "World Travel Show" kas
norisināsies 20.-22. oktobrī Varšavā!

Tā ir starptautiska tūrisma izstāde tūrisma
profesionāļiem un gala patērētājiem Polijā, kuras
ietvaros informēt potenciālos Polijas tūristus un
tūrisma profesionāļus par mūsu tūrisma
piedāvājumu. Izstāde notiks 2. reizi, un pagājušajā
gadā to apmeklēja ap 30 000 interesenti. 

 

Biedru jaunumi

 

Cēsīs atvērta ekspozīcija “Brūža
stāsti. Te briest, te briedis, te

briedīs.” no 11.08.2017.

 

http://eg.createsend1.com/t/d-l-kuktnk-l-u/


3.septembrī no 11:00 līdz 17:00 svētku laikā notiks
degustācijas, vīna gatavošanas meistarklase, uz
vietas tiks darināts vīns no apmeklētāju
atnestajām ogām. Pasākums norisināsies Straupes
lauku labumu tirdziņa ietvaros.

 

Gra�ti festivāls Inčukalna novadā,
02.09.2017.

 

Latvijas Vīndaru svētki Straupes
Zirgu pastā, 03.09.2017.

 

http://eg.createsend1.com/t/d-l-kuktnk-l-o/


Vienības Velobrauciens ir vēsturisks tautas
pasākums, kura pirmsākumi ir rodami jau Latvijas
trīsdesmitajos gados, kad tas pulcināja vairāk nekā
5 tūkstošus dalībnieku. Vienības Velobraucienu no
2000.gada veiksmīgi organizē “Igo Japiņa Sporta
Aģentūra”.

 

Latvijas riteņbraucēju Vienības
brauciens Siguldā, 03.09.2017.

 

 

Laikmetīgās dejas izrāde
"Vērpete" Valmiermuižā,

03.09.2017.

 

http://eg.createsend1.com/t/d-l-kuktnk-l-b/
http://eg.createsend1.com/t/d-l-kuktnk-l-n/


Valmiermuižas stallī , Dzirnavu ielā 15, pl. 19:00
notiks Spēlmaņu naktī balvu par sasniegumu
laikmetīgajā dejā ieguvusī izrāde "Vērpete". Lai
bagātinātu uzvedumu un papildinātu muzikālo
pārdzīvojumu to pavadīs dzīvā mūzika.

Līgatnē norisinās vēl nebijis pasākums - skaņu
mākslinieces Daces Straumes gongu koncerts
Ānfabrikas klintīs. Gongi jau izsenis izmantoti
dažādos cilvēka dzīves brīžos un caur skaņu un to
vibrāciju notiek sevis izzināšana un savienošanās
ar visumu un savu esamību.

 

Gongu skaņas Ānfabrikas klints
atbalsī, 03.09.2017.
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Jau trešo gadu pēc kārtas Kokmuižā norisināsies
Kokmuižas svētki, kas iedzīvinās bagātīgo
kultūrvēsturisko mantojumu un visas dienas
garumā apmeklētājiem piedāvājot plašu klāstu
aktivitātes, ka arī daudzveidīgu kultūras
programmu.

8.septembrī pl 14:00 pasākums "Gaujas lībiešu
valdnieks Kaupo - vēsturisku notikumu vietas",
kas norisināsies Krimuldas baznīcas Kaupo
piemiņas vietā, Krimuldas baznīcā un noslēgsies ar
interaktīvu ekskursiju "Gaujas lībieši Latvijas
kultūrvēsturē" Turaidas muzejrezrvātā.

Kokmuižas svētki, 08.,09.09.2017.

 

 

Eiropas kultūras mantojuma diena
Turaidā un Krimuldā, 08.09.2017.
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Āraišu arheoloģiskajā parkā notiks arheologam
Jānim Apalam veltīts pasākums. Latvijas ezerpiļu
atklājējs un pētnieks, arheologs Jānis Apals, veicot
izrakumus Āraišu ezera saliņā, realizējot ezerpils
rekonstrukcijas projektu, izveidojot Āraišu ezerpili
par tūristu un skolēnu iecienītu vietu, iezīmēja
Latvijas kartē jaunu Eiropas mēroga
kultūrvēsturiski nozīmīgu vietu. 

 

Eiropas kultūras mantojuma diena
Āraišos, 09.09.2017.

 

 

Eiropas kultūras mantojuma diena
Priekuļu novadā, 09.09.2017.

http://eg.createsend1.com/t/d-l-kuktnk-l-c/


Eiropas kultūras mantojuma dienas 2017. gada 10.
septembrī atbalsosies Kocēnu novadā - Rubenes

 

Eiropas kultūras mantojuma diena
Kocēnos, 10.09.2017.
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baznīcā un tās apkārtnē, atceroties ievērojamo
mācītāju Kristofu Harderu, ka arī Zundas rijā
Dikļos, kur norisināsies Bērzaines amatierteātra
izrāde "Pārcilvēki". 

Muzicēs džeza māksliniece, vokāliste un pianiste
Keiko Borjeson no Japānas un saksofonists Zintis
Žvarts. Kopā ar viņiem kontrabasu spēlēs Pēteris
Liepiņš un perkusijas - Raitis Augšmuksts.
Koncertā skanēs pasaulē izskanējušas džeza
melodijas, kā arī Keiko Borjeson oriģinālmūzika.

 

Džeza koncerts Cēsīs, 12.09.2017.

 

 

Akustisko ģitāristu trio koncerts
Valmierā, 21.09.2017.
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21. septembrī plkst. 19.00 Valmieras Kultūras
centra rudens koncertsezonu atklās akustisko
ģitāristu trio „AG 3'o” koncerts.
Koncertprogrammā apvienojušies Latvijā
pazīstamākie un izcilākie ģitāristi - Aivars
Hermanis, Kaspars Zemītis un Mārcis Auziņš.

Miķeļi ir laiks, kad diena un nakts ir vienādā
garumā, ir noslēgušies visi rudens ražas
novākšanas darbi. Arī nopļautā labība savesta zem
jumta.

 

Miķeļdienas svinības un
tirdziņš"Ar gardu

muti Valmiermuižā", 23.09.2017.
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Siguldā norisināsies mākslas akcija “Glezno visi!”,
kuras laikā ikviens var kļūt par īstu mākslinieku.
Uz vietas būs iespējams saņemt gleznošanai
nepieciešamās lietas – molbertu, negruntētu
kartonu, pamatkrāsas, otas un jaucam trauku.

29.septembrī plkst. 19:00 ar grupas Melo - M
koncertu tiks atklāta koncertzāles „Valmiera“
jaunā sezona.

Mākslas akcija "Glezno visi"
Siguldā, 24.09.2017.

 

 

Melo-M Valmierā, 29.09.2017.
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Birojs

L.Paegles 3-5, Sigulda

Ieva t.26426126, info@entergauja.com

Aivis t.29162444, aivis.reinholds@inbox.lv

Santa t.25429962, santa@entergauja.com

entergauja.com

facebook

instagram

Gaujas Nacionālā parka tūrisma klasteris
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