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EnterGauja birojs maijā tikās ar lielākajiem
ienākošā tūrisma tūroperatoriem un pārrunāja
sadarbības iespējas un tiem nepieciešamo tūrisma
informāciju, lai veicinātu Gaujas nacionālā parka
kā tūrisma galamērķa pieprasījumu.

Paralēli  tika nolemts izveidot un izvietot tūrisma
informāciju Rīgas lielākajās viesnīcās, lai veicinātu

Jaunumu lapa V, 2017
 

 

Maijs ar mainīgiem laikapstākļiem un
pārsteigumiem jaunajā sezonā ir aizskrējis!
Spilgtākie notikumi šķiet ap vēlēšanu
kampaņām un deputātu izvēli novados.

Novēlu, lai katra novada vadošā komanda nes sev
līdzi labas pārmaiņas un rezultātus arī Jūsu
uzņēmumos, organizācijās!

- Ieva Svile -

T.26426126,  info@entergauja.com

EnterGauja klastera aktivitātes
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 Gaujas Nacionāla parka un tur pieejamo tūrisma
pakalpojumu izmantošanu.  

Sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Igaunijā Rīgas -
Gastronomijas reģiona popularizēšana norisinājās
Tallinā, 16.maijā.

publikācija..

 

26.05 notika Vadības grupas sanāksme, protokolu
skatīt Biedru sadaļā

Tiek plānotas tikšanās:

Dabas grupai 9.jūnijā, detalizēta info būs no
Lauras Žukovskas-Supes;

Gastronomijas grupai - 26.nedēļā,
precīzāka informācija sekos.

 

 

Rīgas - Gaujas gastronomijas
reģiona popularizēšana turpinās
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Izdots Rīgas - Gaujas restorānu piedāvājums "Ar
dabu šķīvī" latviešu(4000gb.) un "Wild at palate"
angļu valodā (3000gb.). Elektroniski brošūra
pieejama enttergauja.com.

menu..

 

TIC speciālistu pieredzes apmaiņa
Cēsīs un Amatas novadā
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8.05. TIC speciālisti tikās Cēsu pilī - Andras
Magones pavadībā un stāstījumā iepazina Pils
kompleksu no vendu laikiem līdz mūsdienu
atjaunošanas plāniem. Noslēgums ZINOO centrā,
kur zinātni piedāvā apgūt intuitīvi rotaļīgākā veidā.

29.maijā Enter Gauja speciālisti tikās Āraišu
arheoloģiskajā parkā, iepazinās ar Āraišu
viduslaiku pili, Amatu mājas iespējām. Diena tika
noslēgta Ieriķu dabas takās.

Drabešu muižas Amatu māja plašākai publikai
vasaras sezonā būs atvērta no 1.maija līdz
30.septembrim šādos laikos:  
Trešdien 10.00 – 14.00 
Ceturdien 10.00 – 14.00 
Piektdien10.00 – 14.00 

 

 

Nākamā iepazīšanās vizīte Siguldā - pirmdien,
12.06.2017.

 

Biedru jaunumi

 

Drabešu muižas Amatu māja -
tūristiem pieejamāka no

01.05.2017.
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Sestdien, svētdien 11.00 – 15.00 
 

Sākot ar 12.maiju Cēsu vēstures un mākslas muzejā
apskatāma pasaules slavenā modes vēsturnieka un
kolekcionāra Aleksandra Vasiļjeva tērpu kolekcijas
izstāde 19.gs. mode.

vairāk..

 

Vēsturisko tērpu kolekcijas izstāde
Cēsīs no 12.05.2017.

 

 

Makara Tūrisma biroja sezonas
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Makara Tūrisma Birojs piedāvā tūristiem
maršrutus ar tādu atsevišķu klinšu apskati
Līgatnes apkaimē kā - Gūdu, Katrīnas, Jumpravu,
Spriņģu, Līņu, Ķūķu.

piedāvājums no 01.05.2017.

 

 

Muzeju nakts Skujenē 20.05.2017.
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20. maijā, plkst. 19:00 - 24:00, Muzeju nakts
ietvaros Skujenē notika eksperiments – pirmais
eksperimentālās mākslas un mūzikas festivāls
“Krāmi skan vērtīgi”, kā tapšanā tika aicināts
iesaistīties ikviens, bet it īpaši bērni un jaunieši.
Par festivāla vietu tika izvēlēts Amatas novada
Skujenes pagasta Zeiļu ģimenes izveidotais
“Krāmu un seno lietu muzejs”, kas šai dienā
tika o�ciāli atklāts.

 

Klusuma pārgājiens "Klausies
Gauju ar mūzikas un dabas

saspēli" no 02.06.2017.
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Atjaunojot 20.gs.70-to gados populāru tautas
tradīciju - kad cilvēki devās klausīties mūziku
Gaujas krastos, ko spēlēja garām slīdošā laivā
sēdošs mūziķis vasaras piektdienu saulrietos, šajā
vasarā laikā no 2.jūnija līdz 11.augustam arī
piektdienu vakaros un saulrietā notiks Klusuma
pārgājieni ar Gaujas klausīšanos visas Gaujas
tecējumā īpašās dabas un kultūrvēstures vietās.
Gaujas klausītājus sagaidīs klusuma gidi un
aizvedīs līdz akustiskām un ainaviskām vietām
Gaujas krastos, kur būs iespējams klausīties Gaujas
tecējuma un akustisku instrumenta saspēli.

vairāk..

 

Klusuma un Gaujas klausīšanās pārgājieni notiks
arī citviet:9.jūnijā Vecpiebalgas novadā; 16.jūnijā
Gulbenes novadā; 30.jūnijā Gulbenes novadā;  
7.jūlijā Apes novadā; 14.jūlijā Līgatnes novadā;  
21.jūlijā Siguldas novadā; 28.jūlijā Inčukalna
novadā; 4.augustā Ādažos; 11.augustā Carnikavā

 

Vasarsvētki Bīriņu Pilī ar Lielo
Šlāgerkoncertu 04.06.2017.
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Ceriņu ziedu plaukumā Bīriņu Pilī norisinājušās
Vasarsvētku svinības Pils dārzā. Šajā dienā kā
sendienās priecēja Svētbrīdis, mūzika,  gleznas,
Lielais Šlāgerkoncerts – Zaļumballe, un citas
svētkiem raksturīgas aktivitātes. 

Pēdējos piecus gadus etno–eko festivāls „Sviests”
ir norisinājies Cēsīs, šogad, vidzemniekiem
apvienojot spēkus, – tieši Valmiermuižā saulgriežu
ielīgošanas dziesmas un tradīcijas skanēs jo
skanīgāk, ļaujot ikvienam piedalīties brangās
dzīrēs, lai godam ieskandinātu maģiskos vasaras
saulgriežus.

 

Postfolka festivāls Saulgriezis
Sviests Valmiermuižā 10.06.2017.
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10. jūnijā, plkst. 20.00, Līgatnes dabas takās,
norisināsies līdz šim nebijis pasākums - skaņu
māksliniece Dace Straume aicina izbaudīt gongu
koncertu brīvā dabā. Pulcēšanās uz pasākumu
plkst., 19.30 no Līgatnes dabas takas apmeklētāju
centra.  
   Gongus ieteicams klausīties guļus pozīcijā tādēļ
aicinām apmeklētājus sarūpēt piemērotu un siltu
apģērbu, kādu segu vai guļammaisu. Pasākuma
norises vietā ir iespējams kokos iesiet šūpuļtīklus.
Ieeja pasākumā ar Līgatnes dabas taku biļetēm. 
 

Vairāk..

 

Maģiskais vakars ar gongu skaņām
Līgatnē 10.06.2017.
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vairāk..

 

Zaļā brīvdiena Āraišos 17.06.2017.
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Zaļā brīvdiena aicina visus, kam patīk atpūta brīvā
dabā. Te notiks dažādas meistarklases, pieredzes
stāsti, mainīšanās, tirgošanās (mājražotāju un
amatnieku darinājumu tirgus), iepazīšanās, spēles,
ekskursijas, rotaļas, satikšanās un darbošanās -
ārstniecisko tēju gatavošanas (Artūrs Tereško),
skrubju un rūnu trauciņu gatavošanas (Aija
Austruma Inga Nemše), vainagu pīšanas un citas
darbnīcas, koklētājas un dziesminieces Inga
Karpiča dienas koncerts. Visas dienas garumā
atvērts krodziņš ar dažādiem gardumiem.

21. jūnijā no plkst. 21.00 līdz pusnaktij Līgatnes
novada Zanderu pļavā notiks vasaras saulgriežu
rituāls kopā ar folkloristiem: Ivetu un
Vidvudu Medeņiem. Godināsim Jāņus, ar īpašām
dziesmām pavadīsim sauli, iedegsim Jāņuguni,
kurai ziedosim pērnā gada vainagus, avota ūdeni,
rupjas maizes un naudas gabalus, ietērpsimies
baltos kreklos, izrotāsimies ar zāļu un ziedu
vainagiem.

vairāk..

 

Vasaras saulgriežu rituāls Līgatnē
21.06.2017.
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Ikviens aicināts uz Līgo nakts svinībām Siguldas
pilsdrupu estrādē un baudīt Līgo nakts burvību
zaļumballē pie lielā Jāņu ugunskura.

vairāk..

Tieši Kocēnu novada Neiķēnkalnā Dikļos, kas reiz
vēsturiski aizsākušies dziedāšanas svētki,nometnē
pulcēsies koklētāji no visas pasaules, lai kopīgi

Līgo Siguldā 23.06.2017.

 

 

Pasaules koklētāji
Dikļos 28.06.2017.
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ļautos kokles spēles tradīcijām. Pasākumu rīko
Kocēnu novada dome sadarbībā ar talantīgo
koklētāju Laimu Jansoni. Nometnes noslēgumā
apgūtais tiks atskaņots XXVI Vispārējo latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētku Noslēguma
modelēšanas koncertā, kas notiks turpat Dikļos

2.jūlija rītā plkst.11.00  Livonijas ordeņa Siguldas
pilī Arta Gāgas koncertprogramma “Gaujas
Sentiments” Siguldas pilsdrupās.

Piedalās: Artis Gāga, Arta Jēkabsone, Edgars
Cīrulis, Jānis Rubiks

vairāk..

 

Muzikālo brokastu rīts
Siguldā 02.07.2017.

 

 

Komentārus un ierosinājumus
sūtiet uz -

info@entergauja.com

http://eg.createsend1.com/t/d-l-krjyhhl-l-m/
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