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Zelta rudeni pamazām nomaina sarmas
gleznainums, un pats Novembris liek mēteļa atlokā
iespraust sarkanbaltsarkano karodziņu - kā zīmi,
ka jūtamies šeit piederīgi un lepni, ka dzīvojam un
strādājam Latvijas labā! Lai svinīgi svētki!

- Ieva -

EnterGauja klastera aktivitātes

3., 10.10.2017. Valdes Telekonferences

11.10.2017. EnterGauja pašvaldību sanāksme
Amatas novadā. SKV projekta atskaite par
2017.gadu, plāns uz 2018.

18.10.2017. Valdes Sēde EG birojā



17.10.2017. Sadarbībā ar Turaidas Muzejrezervātu
uzņēmām starptautisko klasteru politikas
veidotājus Turaidas Pilī. 

Prezentācijas no mūsu puses - Aivis Reinholds kā
klastera projekta vadītājs, Laura Skrodele/Siguldas
pašvaldība - publiskā sektora pārstāve un Ieva
Stīpniece/ Valmiermuižas Pils kā klastera
dalībnieks.

 18. oktobrī piedalījāmies konferencē INTER-
COMP-INNO par mazo un vidējo uzņēmumu
konkurētspējas veicināšanu, inovācijām un
internacionalizāciju.

 

 

Visu oktobri intensīvi notiek biroja darbinieku
atlase. Atrast Pārdošanas Spridzekli ir
svarīgi! Kopumā saņemti 28 pieteikumi no visiem
kanāliem. Šoreiz bez pašvaldību mājaslapu
publikācijām, izmantojām CV Online, kur
sludinājumu kopumā aplūkoja 2019, taču
pieteicās 18. Intervijas noris un drīz vien noteikti
varēs iepazīstināt ar jaunajiem darbiniekiem!



Aicinājums uz Vadības Grupas sanāksmi
28.novembrī pl.14:00. Mūs uzņems elegantais
Viesu nams Bēršas.

Dienas kārtībā: atskats par 2017., plāns uz 2018.,
citi jautājumi.

Aicinām ieplānot laiku Klastera dalībnieku
Kopsapulcei  13.decembrī Mālpils Muižā pl.14:00

Detalizēta dienas kārtība tiks nosūtīta tuvāk nākot.

 

 

Visus svarīgākos notikumus,

dokumentus un sanāksmes atradīsiet

Biedru sadaļā

 

http://eg.createsend1.com/t/d-l-ujpjul-l-r/
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Saņemts otrais video no austriešu, vāciešu mediju
vizītes par reģiona piedāvajumu kopumā. Paldies
visiem, kas palīdzēja tam tapt, uzņemot viesus un
nodrošinot vizīti augusta beigās!

http://reisesofa.com/video/die-gauja-

bestimmt-das-leben-zu-gast-in-lettland/

Saistībā ar šo pašu vizīti raksts par tūrisma
piedāvājumu Gaujas
Nacionālajā parkā  "Diplomatischer Pressedienst -
Oktober 2017" pirmajās lapās.

https://www.diplomatic-press.net/

Publikācijas no mediju vizītēm
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 entergauja.com statistika

 



https://www.facebook.com/EnterGauja/

Tabulas veidā: https://goo.gl/XAFCBi
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Rīgas - Gaujas gastronomijas
aktivitātes

 



 

Oktobra sākumā ERG Latvijas dalībnieki
uzņēma starptautiskos partnerus,
popularizējot gardo Rīgas- Gaujas reģionu. Vairāk
lasīt Lauras Skrodeles publikāciju facebook grupā
GNP tūrisma klasteris. Tāpat pie viena, ja vēl
neesat izskatījuši - Andra Klepera prezentāciju par
Gastronomijas tūrisma attīstības tendencēm.

4.11.2017. Mārtiņdienas svinības un tirdziņš "Ar
Gardu muti Valmiermuižā"

6.-12.11.2017. Siguldas Restorānu nedēļa

6.-12.11.2017. Valmieras Restorānu nedēļa
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Inčukalna novadā 2.oktobrī pirms praktiskās
novada iepazīšanas, notika pirmā apmācību reize
TIC speciālistiem.

Inčukalna novada populārāko uzņēmumu
"Rāmkalni" ir pamanījuši visi, taču izstaigāt Alus
darītavu un sakoptās dabas takas gar Gauju,
ieraudzīt Inčukalna Velnalu, Zviedru priedi,
Medību pili - iegūtas jaunas atklāsmes.

TIC speciālistu pieredzes
apmaiņas vizītes
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Noslēdzošā šī gada vizīte Kocēnu novadā 17.10! Un,
protams, paldies par burvīgo dalībnieku
kompāniju! Mucu muzeja dāvātais prieks,
Caurumkroga atdzimšana mākslā, Dikļu pils
noslēpumi, Kokmuižas bagātības, Vaidavas
keramikas šarms un atraktīvais Disku golfs - tikai
akcenti no šī novada pērlēm. 

 

Kopumā, savelkot visu vizīšu apmeklētību -
visiepazītākais - Pārgaujas novads, kuru apmeklēja
dalībnieki no 7 novadiem, 2.vietu dala - Amatas un
Kocēnu - 6 pārstāvēti; un 3.vieta - Cēsis - ar 5
novadu pārstāvjiem! Novēlu nākamajā gadā pārsist
šos rekordus! Saņēmām ierosinājumu - aicināt uz
šādām vizītēm arī pārējos klastera dalībniekus ne
tikai pašvaldību pārstāvjus.

Vēl 2017. gada Starptautiskās konkurētspējas
veicināšanas projekta ietvaros ir Apmācības
EnterGauja TIC speciālistiem. Andra Klepera
izstrādāts kurss EnterGauja stratēģijas ieviešanas
un digitālā mārketinga treniņa vadīšana Gaujas NP
tūrisma galamērķa pašvaldību tūrisma
speciālistiem. 2. apmācību reize notiks Valmierā
Lāčplēša ielā 2, 1.12.2017 no pl.10.00-13.00

EnterGauja popularizēšana
izstādēs
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Ar dalību starptautiskajā tūrisma gadatirgū “World
Travel Show 2017” Varšavā, Polijā noslēdzas 2017.
gada tūrisma izstāžu sezona. Šogad ar dalību
nacionālajā stendā kopumā astoņos starptautiskos
tūrisma gadatirgos pārstāvētas Gaujas Nacionālā
parka (turpmāk – Gaujas NP) pašvaldības, izceļot
“Enter Gauja” plašo tūrisma piedāvājumu un Rīgas
- Gaujas reģionu ar titulu “Eiropas gastronomijas
reģions” 2017.gadā..

 



LIAA 7. novembrī rīko starptautisku konferenci
tūrisma nozarē strādājošajiem, kuras mērķis ir
veicināt kultūras tūrisma attīstību Latvijā.
Konference ir viena no būtiskām Eiropas izcilāko
tūrisma galamērķu jeb EDEN projekta
sastāvdaļām, kurā tiks paziņoti nacionālā konkursa
“Kultūras tūrisms 2017” uzvarētāji.

Pieteikties līdz
3.novembrim: http://www.liaa.gov.lv/lv/pasakumi/s
tarptautiska-konference-ka-saistosam-kulturas-
turisma-galamerkim-riga

 

20018.gada sezonā plānots līdztekus jau ierastajām
izstādēm Somijā, Nīderlandē, Vācijā, Baltijā,
piedalīties arī Spānijas izstādē Fitur 2018.

Biedru jaunumi

 

LIAA aicina uz starptautisku
konferenci “Kā būt saistošam
kultūras tūrisma galamērķim”

 

 

Notiek atjaunošanas darbi Sarkano
klinšu dabas takā
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Plānots atjaunot gājēju taku gar Sarkanajām
klintīm, izvietot informācjas stendus, atpūtas
soliņus, atkritumu urnas, kā arī sakārtot
piebrauktuvi un stāvlaukumu. Projekta partneri –
Pārgaujas un Cēsu novada pašvaldība.

2017.gada novembrī, valsts svētku laikā Kocēnu
novadā viesus un vietējos iedzīvotājus priecēs
vairāki pasākumi, kuros tiks godināta gan Lāčplēša
diena, gan Latvijas Republikas Proklamēšanas 99.
gadadiena.

 

Valsts svētku pasākumi Kocēnu
Novadā

 

 

Mārtiņdienas svinības un tirdziņš
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Mārtiņi ir ziemas sagaidīšanas svētki, kad dienas
kļūst īsākas, bet naktis garākas. Rudens raža ir
novākta un laiks to celt galdā, iedvesmojamies
Valmiermuižā!

Rudens veltes un dabas spēks vietējos produktos.
Kā ierasts divreiz mēnesī, pirmajā un trešajā
svētdienā.

"Ar gardu muti Valmiermuižā",
4.11.2017.

 

 

Straupes Lauku Labumu Tirdziņš
5.,19.11.2017.
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Jau otro reizi Valmiera aicinās uz Restorānu
nedēļu, apmeklētājus iepriecinot ar seno garšu
piedāvājumu mūsdienīgā izpildījumā. Restorānu
nedēļa šoruden notiks no 6.novembra līdz
12.novembrim.

Siguldas Restorānu nedēļas ietvaros viesi aicināti
baudīt trīs ēdienu maltītes deviņos Siguldas un

 

Valmieras Restorānu nedēļa,
6.-12.11.2017.

 

 

Siguldas Restorānu nedēļa,
6.-12.11.2017.

 

http://eg.createsend1.com/t/d-l-ujpjul-l-q/
http://eg.createsend1.com/t/d-l-ujpjul-l-a/


apkaimes restorānos. Katrā restorānā tiks
piedāvātas ēdienkartes par divām cenām – 15 un
20 eiro.

11.novembrī plkst. 19:00 Dikļu pilī  muzikāls
baudījums kopā ar Normundu Rutuli  “Vēl viens
laimīgs rīts. Cits Rutulis”

 

 "Vēl viens laimīgs rīts" Dikļu pilī,
11.11.2017.

 

 

Gadskārtu ieražu svētki -
Martiņdiena Turaidas

Muzejrezervātā, 11.11.2017.
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Turaidas muzejrezervāts aicina svinēt senos
gadskārtu svētkus Mārtiņdienu, lai godam
noslēgtu rudens seonu un vērtu vārtus ziemai.

Mālpils muižā notiks koncerts "Mīlestībā Latvijai",
kurā uzstāsies Kaspars Zemītis un Evita Zālīte. Šajā
pašā dienā izmantojiet lielisko Siguldas reģiona
Rudens restorāna nedēļas īpašo piedāvājumu.

 

Koncertprogramma "Mīlestībā
Latvijai" Mālpils Muižā, 12.11.2017.

 

 

"Raxtu Raxti" Valmierā, 16.11.2017.
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16. novembrī plkst.19.00 Valmieras Kultūras centrā
uzstāsies muzikālā apvienība „Raxtu Raxti".
Koncertā skanēs gan labi pazīstamas dziesmas,
gan versijas par latviešu tautasdziesmu tēmām un
Imanta Kalniņa dziesmas tautas mūzikai
pietuvinātos aranžējumos.

Birojs

L.Paegles 3-5, Sigulda

Ieva t.26426126, info@entergauja.com

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

facebook

instagram

Gaujas Nacionālā parka tūrisma klasteris

   Like 

   Tweet 

   Share 

   Forward 
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