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Sākts darbs pie jaunu maršrutu izveides un esošo
maršrutu apsekošanas. Plānots pievienot jaunus
apļveida maršrutus un uzlabot esošos. 
Arī pašvaldības tiek aicinātas atsūtīt aktuālās takas,
lai varam sākt darbu pie taku papildināšanas un
atjaunošanas. 

Izstāde AVIAREPS 
Enter Gauja piedalījās tūrisma izstādē Aviareps
Nordic, kas notika 20. un 21. aprīlī. Izstādē uzsvars
tika likts uz biznesa tikšanās rīkošanu un pārrunu
veikšanu ar tūrisma operatoriem, tūrisma nozares
žurnālistiem, medijiem un blogu autoriem. 
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Internetveikals 

Ir parakstīts līgums un uzsākts darbs pie Enter
Gauja internetveikala izveides. Šobrīd notiek darbs
pie dizaina izveides. E-veikala izveidi plānots
pabeigt līdz vasaras vidum.
Mērķis izstrādāt oriģinālu un mūsdienu
tendencēm, kā arī UX/UI (User Experience / User
Interface) principiem atbilstošu un lietotājiem
draudzīgu interneta veikalu, ar integrētām
maksājumu apstrādes un piegādes nodrošinātāju
risinājumiem, kas tiks pievienots kā atsevišķa
sadaļa esošai lapai.

Maršruti



Rural Lifestyle projekts
Rural Lifestyle projektā Enter Gauja bija pārņēmis FB
kontu uz vienu nedēļu. Facebook ierakstos tiek
popularizēts lauku tūrisms un dzīvesveids, tai skaitā
Gaujas Nacionālais parks un Enter Gauja biedri. 

Lekcija Klaipedas tehnikumā
Enter Gauja projektu vadītāja piedalījās Klaipēdas tehnikuma rīkotā
vieslekcijā, pārstāvot Gaujas Nacionālo parku. Lekcijā tika stāstīts par
iespējām GNP, izaicinājumiem, biedru piedāvājumiem, mārketinga
stratēģijām u.c.

Raksts par laivošanas iespējām GNP

Turismagids.lv un travelnews.lv publicēts raksts par
laivošanas iespējām Gaujas Nacionālajā parkā, pieminot
Enter Gauja biedrus, kas piedāvā laivošanu,  upes GNP un
apskates objektus. Raksts pieejams šeit:
https://www.delfi.lv/turismagids/latvija/kur-laivot-
gaujas-nacionalaja-parka.d?id=53080763 
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Preses relīzes

Uzrakstītas un nosūtītas LV medijiem trīs preses relīzes: Enter Gauja dalība
izstādē Avioreps Nordic; Lieldienu pasākumi GNP; atpūtas iespējas un
pasākumi garajās maija brīvdienās. 
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https://www.delfi.lv/turismagids/latvija/kur-laivot-gaujas-nacionalaja-parka.d?id=53080763
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Labumu grozu izveide
Strādājam pie labumu grozu izveides jaunu biedru piesaistīšanai. Mūsu idejas
tiks prezentētas biedru kopsapulcē 13.05.2021. 
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09Praktikants 
Enter Gauja birojs ir pieņēmis praktikantu no Vidzemes augstskolas. Prakses
ilgums 10 nedēļas. Praktikanta galvenie uzdevumi: objektu pievienošanas
Enter Gauja aplikācijā, darbs ar www.entergauja.com mājas lapu, u.c. Prakse
notiek attālināti. 

Blogeri Bruno un Dagmar
Sarunāta sadarbība ar blogeriem no Vācijas, kuri
šobrīd dzīvo Latvijā. Vizīte un GNP plānota Jūnija
pirmā nedēļā, ilgums - 4 dienas. Veidojot ceļojuma
plānu, sazināsimies ar tiem biedriem, kurus iekļausim
šajā 4 dienu piedzīvojumā. 
Blogs: https://lucky-ways.eu/uber-uns/ 
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ReTV raidījumi
Pieteikta dalība ReTV raidījumu sērijai zem raidījuma
"Veiksmes formula". 
Cena par raidījumu – 1140 EUR + PVN. Vienā
raidījumā piedalās 3-4 dalībnieki (tātad cena jādala uz
3) + tiem, kam ir deminimis, jāsedz tikai 15% no šīs
summas. 
Katrs sižets apm. 5 min.
Ja ir vēlme piedalīties raidījumā, lūdzu, rakstiet uz
info@entergauja.com
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Virtuālās tūres 
Aicinājums piedalīties virtuālās tūrēs
Garums: 15-30 min. gari Live video tiek translēti tiešsaistē, EnterGauja
FB lapā un vēlāk ievietoti EnterGauja Youtube kontā un mājas lapā. 
Sižets: Tūres, meistarklases, apmācības, pasākuma apmeklējums u.c. 
Piemēri: https://www.entergauja.com/en/enter-gauja/live-virtual-tour
Tehniskais risinājums: Operators ar stabilizatoru un mikrofoniem
(2gb). 
Enter Gauja biedriem dalība bez maksas. 
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Enter Gauja biedru kopsapulce
Enter Gauja birojs un valde ir nolēmuši organizēt biedrības kopsapulci
Zoom platfomā – attālināti. 
Kopsapulces datums: 2021. gada 13. maijs
Kopsapulces laiks: 10:00 – 12:00
Platforma: Zoom
Saite uz sapulci: https://us02web.zoom.us/j/86058459978 (Meeting ID:
860 5845 9978)

Lūdzu piereģistrējieties https://www.entergauja.com/lv/piesakies-
enter-gauja-kopsapulce un izbrīvējiet laiku! 

Ja ir kādi jautājumi pirms kopsapulces – droši rakstiet vai zvaniet!

https://us02web.zoom.us/j/86058459978
https://www.entergauja.com/lv/piesakies-enter-gauja-kopsapulce


Soc. tīklu statistika
Facebook: Seko 3290 cilvēki (pieaugums 19 cilvēki) 
Martā kopā publicēti 37 ieraksti un sasniegtā FB lapas auditorija  - 10 9148 cilvēki.
Instagram: 1926 cilvēki (pieaugums 71 cilvēki)
Publicēti 10 ieraksti (86 story)  un sasniegtais Instragram lapas apmeklējums - 11081
cilvēki un 14 609 impressions.

Paldies par uzmanību!
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Mājas lapas apmeklējums


