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Tūrisma biedrība “Enter Gauja” aicina uz klātienes
pasākumu, kurā Gaujas Nacionālā parka reģiona tūrisma
uzņēmēji un klastera biedri tiekas ar Enter Gauja biroju, ar
mērķi dalīties kontaktiem, ieteikumiem un atsauksmēm,
sniedzot viens otram rekomendācijas un veicinot sadarbības
kultūru vienota mērķa sasniegšanai.

Datums: 2022. gada 07. marts plks. 13:00 – 18:00
Norises vieta: Springšļu dzirnavas, Cēsu novads, LV-4108 
 
Iepriekšējā pieteikšanās obligāta! 
Papildus informācija un programma: ŠEIT.
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Projekta "Rural Lifestyle"
aktivitātes

Enter Gauja birojs bija pārņēmis uz nedēļu komunikāciju
sociālajos tīklos “Rural Lifestyle - Creating attractive rural
lifestyle destinations” kontā, veidojot saturu un
popularizējot Gaujas Nacionālo parku.
Projekta ietvaros tiek plānotas apmācības gidiem un
vietējiem lauku uzņēmējiem par lauku dzīvesveidu un šī
produkta konceptu, produktu veidošanu un reklamēšanu.
Marta sākumā plānota projekta partneru tikšanās lai
izrunātu detaļas un vienotos par turpmākajām darbībām.
Informācija sekos.  

                        Aktualitātes, pasākumi, relīzes
Tiek pievienoti pasākumi mājas lapā un mobilā aplikācijā, kā arī papildināta jaunumu sadaļā ar
aktuālo informāciju un iesūtītām preses relīzēm. 
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                       Tūrisma klasteru nākotnes noteikumi - saruna ar LIAA
8. februārī Enter Gauja klastera projekta vadītāja piedalījās tiešsaistes sapulcē ar LIAA tūrisma
departamenta direktori Inesi Šīravu un vadošajām ekspertēm Kristīni Mickāni un Anitu Priedīti
par tūrisma klasteru nākotnes noteikumiem. Birojs iepazīstināja LIAA ar pieredzi klastera
projekta realizācijā un ieteica, kas būtu jāpamaina jaunajā plānotajā tūrisma klasteru
programmā.
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Enter Gauja biedru un uzņēmēju biznesa
kontaktu un diskusiju vakars 

https://www.entergauja.com/lv/enter-gauja-organize-biedru-un-uznemeju-biznesa-kontaktu-un-diskusiju-vakaru
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Interreg Centrālās Baltijas projekta idejas forma tika sagatavota, sadarbojoties ar tiem biedriem,
kas bija ieinteresēti projekta idejā. 29. decembrī tika izveidota darba grupa, kurā runājām par
Interreg projekta iespējām un nosacījumiem un nonācām pie secinājuma, ka jāstrādā uz krievu
tūristiem. Idejas forma tika izrunāta ar Vidzemes Plānošanas reģiona tūrisma speciālistiem un
Interreg CB Kopīgo sekretariātu. Ieteikumi bija pašlaik ar Krievijas tirgu neriskēt, ņemot vērā
politisko situāciju. Šīs atbildes saņēmām vēl pirms 24. februāra notikumiem. Balstoties uz
notikumiem, šis projekts netiks attīstīts tālāk.

Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programma

                         Projekts “Gaujas Nacionālā parka reģiona
tūrisma iespēju popularizēšana Eiropas valstīs”
Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība sadarbībā ar
lauku tūrisma pakalpojum sniedzējiem ir realizējuši Lauku
Atbalsta Dienesta līdzfinansēto projektu “Gaujas
Nacionālā parka reģiona tūrisma iespēju popularizēšana
Eiropas valstīs”. Projekts ir veiksmīgi noslēgts. 
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                       Finanšu atskaite
Sagatavota un nosutīta iesaistītiem partneriem finanšu atskaite par Enter  Gauja darbībām 2021.
gadā projekta "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros. 
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                       Vidzemes plānošanas reģiona tūrisma
attīstības sēdē
25. februārī Enter Gauja biroja projektu vadītāja piedalījās
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības sēdē, prezentējot
klasteri Vidzemes tūrisma speciālistiem. Tika prezentēts
arī projekts “Lauku dzīvesveids”, ko pašlaik realizējam.
Šajā pasākumā lepojāmies ar to, ka mazāki klasteri
novērtē Enter Gauja padarīto un sasniegto attiecībā uz
ārvalstu tūristu piesaisti.
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Vairāk info par projektu: https://www.entergauja.com/lv/jaunumi-un-
notikumi/zinas/nosledzies-projekts-gaujas-nacionala-parka-regiona-turisma-iespeju-
popularizesana-eiropas-valstis
Projekta ietvaros izveidotā brošūra ir pieejama šeit:
https://www.entergauja.com/userfiles/files/mak_lv_druka.pdf
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Birojs iepazīstina ar 2021. gadā padarīto
Biedrības veiktās un plānotās aktivitātes 2022. gadā
Valdes pārvēlēšana (balsošana)
Vadības grupas pārvēlēšana (balsošana)
Jautājumi un atbildes.

                      

Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība rīko biedru kopsapulci šā gada 10.martā pulksten
11:00 tiešsaistē Zoom platformā!

Sapulces Zoom saite:
Topic: Enter Gauja kopsapulce
Time: Mar 10, 2022 11:00 AM Helsinki
https://us02web.zoom.us/j/83985914704
Meeting ID: 839 8591 4704

Kopsapulces programma:
1.
2.
3.
4.
5.

Liels lūgums visiem ieplānot šo laiku un piedalīties kopsapulcē! Aicnājums arī iepazīties ar
jauno biedru naudas modeli un izvēlēties Jūsu uznēmumam atbilstošo.

12 Enter Gauja biedru kopsapulce

                       Rāmkalni video izveide
Tika izveidota cenu aptauja un izvēlēts uzņēmums, kurš veidos SIA RĀMKALNI reklāmas
materiālus - 3 viedo materiālus un 3 foto sērijas. 
Materiāli taps Klasteru Programmas projekta Nr. 3.2.1.1/16/A/009 “Gaujas Nacionālā parka
tūrisma klastera attīstības 2. posms” ietvaros. 
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                      Sadarbība ar Siguldas novadu
Enter Gauja birojs un valdē tikās ar Siguldas novada tūrisma vadību, lai izrunātu un vienotos
par turpmāko sadarbību un aktivitāšu plānu GNP popularizēšanai eksporta tirgos un
līdzfinansējumu. Tika atbalstīts un pieņemts projekts  „Starptautiskās konkurētspējas
veicināšana Gaujas Nacionālā parka teritorijā” 2022.gadā ar līdzfinansējumu  6800 EUR. 

                       Maršruti un GPX faili
Notiek darbība pie maršrutu atjaunošanas entergauja.com lapā, ka arī
jauno/trūkstošo maršrutu pievienošanas un esošo papildināšana. Dots
papildus uzdevums mājaslapas izstrādātājiem izveidot pogu
“Lejupielādēt GPX” lai atvieglotu mājaslapas lietotāju piekļuvi GPX
failiem. Tāpat arī jauni GPX faili tiek pievienoti sadaļā lejupielādes:
https://www.entergauja.com/lv/enter-gauja/lejupielades/gpx-faili
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https://us02web.zoom.us/j/83985914704
https://www.entergauja.com/lv/klusti-par-enter-gauja-biedru
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Kā veidot dabas tūrisma pakalpojumu kvalitatīvi, droši, ilgtspējīgi un likumīgi? Ja esi dabas
tūrisma grupu vadītājs un vēlies gūt atbildes uz šo jautājumu, piedalies astoņu apmācību ciklā
dabas tūrisma grupu vadītājiem. Uz apmācībām aicina Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra (LIAA). Apmācību saturs ir tapis sadarbībā ar Latvijas Dabas tūrisma asociāciju
(LDTA).
Noskaidrot vairāk, iepazīties ar programmu un reģistrēties var LIAA mājaslapā:
https://www.latvia.travel/lv/zinas/notiks-apmacibu-cikls-dabas-turisma-grupu-
vaditajiem?212=c4c&fbclid=IwAR30_MCcE73kDziftS2s_RAG4l8uzHv6QtAlxE2GVhH0Rh-
UlGrlhyIiLeg 
Apmācības paredzētas ikvienam, kurš dodas dabā, ved tajā cilvēkus un vēlas vēl pamatīgāk
sagatavoties jaunajai tūrisma sezonai. Apmācību ciklā iekļautas septiņas attālinātas lekcijas,
kas sāksies 9. martā un notiks katru trešdienu plkst. 13.00. Pievienoties jebkurai lekcijai var
ikviens interesents līdz pat lekciju cikla noslēgumam. Apmācības ir bez maksas!
SAVE THE DATE! Noslēdzošā apmācību cikla aktivitāte ieplānota 12. un 13. maijā un tajā
norisināsies tūrisma grupu vadītāju meistarklases 2 dienu garumā. Pieteikšanās atvērta līdz
20. aprīļa plkst. 13.00. Pieteikties ir aicināts jebkurš interesents, taču jāņem vērā, ka vietu
skaits ir ierobežots un priekšroka tiks dota tiem, kas būs klausījušies apmācību lekcijas un jau
ir praktizējoši dabas tūrisma grupu vadītāji. Arī šīs apmācības ir bez maksas, izņemot
ēdināšanas izdevumus, kas dalībniekiem būs jāsedz pašiem.

15 Iespēja pieteikties apmācību ciklam dabas tūrsima grupu vadītājiem

                       ITB Berlin Business Day 
ITB Berlin klātienes tūrisma izstāde bija plānota 2022. gadā, no 9. līdz 13. martam, kura sakarā
ar koronavīrusa straujo izplatību pasaulē pārcelta uz 2023. gadu.
Tā vietā ITB Berlin koncentrēsies uz tiešsaistes straumētu konvenciju un digitālās
uzņēmējdarbības dienu 2022. gada martā. Nozares kongress ITB Convention notiks 8.-10.
martā un uzņēmumu tikšanās ITB Digital Business Day plānota 17. martā. Pasākuma
dalībniekiem, sniedzot datus par sava uzņēmuma profilu, būs iespēja attālinātā formātā tikties
ar piemērotiem potenciāliem partneriem, kā arī piedalīties divās stundu ilgās t. s. Speed
Networking Sessions, sesijās, tiekoties ar sarunu partneriem, kas izvēlēti, balstoties uz profilā
nosauktām interesējošām tēmām. 
Vairāk info: https://www.entergauja.com/lv/jaunumi-un-notikumi/zinas/enter-gauja-
piedalas-itb-berlin-digital-business-day-2022 
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                     Lumao.de
Notiek komunikācija un tiek plānota reklāmas kampaņa sadarbībā ar
vācu ģimenes ceļojumu portālā lumao.de ar kuru veiksmīgi
sadarbojāmies ari 2021. gadā.

https://www.latvia.travel/lv/zinas/notiks-apmacibu-cikls-dabas-turisma-grupu-vaditajiem?212=c4c&fbclid=IwAR30_MCcE73kDziftS2s_RAG4l8uzHv6QtAlxE2GVhH0Rh-UlGrlhyIiLeg
https://www.itb.com/de/messe-marke/events/digitalbusinessday/
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                      Nosacījumi pakalpojumu sniegšanai un
tirdzniecībai no 1.marta 
Kā zināms, Ministru kabinets, apstiprinot grozījumus
Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumos Nr.
662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai", ir lēmis par pakāpenisku drošības
pasākumu mazināšanu no šā gada 1. marta, t.sk. atceļot
Covid-19 sertifikātu izmantošanu tirdzniecībā un lielākajā
daļā pakalpojumu sniegšanā. 
Papildu informācija par nosacījumiem pakalpojumu
sniegšanai un tirdzniecībai ŠEIT!
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                      Jaunpiebalga un Vecpiebalga 
Sadarbībā ar Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas tūrisma speciālistiem tiek gatavots saraksts ar
tūrisma objektiem, kuri tiks pievienoti entergauja.com mājaslapa un mobilā aplikācijā. Saturu
paredzēts ievietot četrās valodās- latviešu, krievu, angļu un vācu. 
9. martā ieplānota arī Zoom tikšanās ar Jaunpiebalgas un Vecpiebalgas uzņēmējiem, lai
iepazīstinātu ar Enter Gauja biedrībuun aktivitātēm. 
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                       Aktuālās vakances
Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība (zīmols Enter
Gauja) aicina pievienoties komandai biroja izpilddirektoru/i
- projektu vadītāju.
Gaidīsim Jūsu CV un pieteikuma vēstuli ar norādi “Projekta
vadītājs” līdz 7. martam uz e-pastu: info@entergauja.com.
Vairāk info par vakanci:
https://www.entergauja.com/lv/jaunumi-un-
notikumi/zinas/aicinam-pievienoties-komandai-biroja-
izpilddirektoru-i-projektu-vaditajugaujas-nacionala-parka-
turisma-biedriba-zimols-enter-gauja-aicina-pievienoties-
komandai-biroja-izpilddirektoru-i-projektu-vaditaju
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https://likumi.lv/ta/id/330039-grozijumi-ministru-kabineta-2021-gada-28-septembra-noteikumos-nr-662-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izp...
https://www.em.gov.lv/lv/nosacijumi-pakalpojumu-sniegsanai-un-tirdzniecibai-no-1marta
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Mājas lapas apmeklējums
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Demogrāfiskie dati:

Soc. tīklu statistika
Facebook: Seko 3682 cilvēki (pieaugums 33 cilvēki) 
Decembrī kopā publicēti 36  ieraksti un sasniegtā (reach) FB lapas auditorija  - 24 378 cilvēki.

Instagram:  2274 cilvēki (-1 cilvēks)
Publicēti 11 ieraksti un 71 stāsti (story). Sasniegtā unikālā auditorija - 1307 (+4,3%)

Paldies par uzmanību!

Ierīce un lietotāji:


