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Biedrības revidentu ziņojums un novērtējums par 2021.gada pārskatu,
Biedrības 2021.gada pārskata apstiprināšana (balsošana),
Biedrības valdes atkārtota apstiprināšana (balsošana),
Informēšana par biedrības stratēģiju,
Jautājumi un atbildes.

Tūrsima biedrība "Enter Gauja" aicina uz biedru kopsapulci 17.maijā plkst 10:00-10:30 Zoom
platformā.
Sapulces Zoom saite: 
https://us02web.zoom.us/j/89678743485
Meeting ID: 896 7874 3485

Aicinām Jūs reģistrēties biedru kopsapulcei ŠEIT.

Biedru kopsapulces programma:
1.
2.
3.
4.
5.

Liels lūgums visiem biedriem ieplānot šo laiku un piedalīties biedru kopsapulcē!

8.aprīlī Enter Gauja birojs piedalījās Latvijas
Universitātes veiktā pētījuma "Dabas resursu
pārvaldību tūrisma objektos Gaujas
Nacionālajā parkā" diskusijā.
Diskusijā uzaicināto organizāciju pārstāvji tika 
lūgti izteikt savu viedokli par to, kā kopēja
sadarbība vai tās trūkums starp
ieinteresētajām pusēm var ietekmēt Gaujas
Nacionālā parka dabas resursus.
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Enter Gauja dalība Latvijas
Universitātes pētījuma
diskusijā 

01
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Enter Gauja biedru kopsapulce 17.maijā

https://us02web.zoom.us/j/89678743485
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgUleIi-whOQoeA18YoHGxZ9yghFHG44NjkWB6WRuFy6mDTg/viewform?usp=sf_link


20.aprīlī Enter Gauja birojs piedalījās Latvijas Lauksmainiecības universitātes
studentes bakalaura darba diskusijā par Gastronomiskā tūrisma attistību Gaujas
Nacionālā parka klasteri.  Tika diskutēts par gastronomiskā tūrisma iespējām GNP
tūrisma klasterī, klastera biedriem kā gastronomiskā tūrisma piedāvājuma
veidotājiem.
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04

03 Enter Gauja dalība LLU bakalaura pētījuma diskusijā

Projekta Rural Lifestyle apmācības
tiešsaistē

21. un 28.aprīlī norisinājās projekta Rural Lifestyle apmācības tiešsaistes
vidē gidiem un arī viesmīlības un tūrisma nozares uzņēmējiem. Par
sekojošām tēmām: "What are Rural Lifestyle - products?" un "Packaging
Rural Lifestyle - products". Apmācības tika ierakstītas, un ieraksti skatāmi,
uzspiežot uz ampācību nosaukuma.
28.aprīļa apmācībās informēja arī par globālām interneta vietnēm, kurās var
publicēt savu gida pakalpojumu un maršrutus, tostarp
www.toursbylocals.com ; www.gowithguide.com .
Nākamās apmācības norisināsies 12.maijā plkst 17.30 tiešsaistē, tēma
"Marketing and networking in relation to guide services". 

Dalība Latvijas un
Somijas tūrisma nozares  
kontakbiržā05

22.aprīlī Rīgā Enter Gauja birojs piedalijās
LIAA Tūrisma departamenta organizētajā
Latvijas un Somijas tūrisma kontaktbiržā, lai
veidotu kontaktus un sadarbību ar Somijas
tūroperatoriem. Pēc kontaktbiržas turpinās
komunikācija ar trīs tūroperatoriem un
apzinātas interneta vietnes, kurā publicēt
informāciju par Gaujas Nacionālo parku.

https://www2.helsinki.fi/fi/unitube/video/0ba3a290-6600-4c73-b25b-1e7eb34918eb
https://www2.helsinki.fi/fi/unitube/video/52f7b197-c85d-41d4-84fa-21cea2e4b6fa


06
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https://reisijuht.delfi.ee/artikkel/9641110
5/kuus-ideed-pereseiklusteks-gauja-
rahvuspargis
https://turist.delfi.ee/statja/96413861/sh
est-idey-dlya-priklyucheniy-so-vsey-
semey-v-nacionalnom-parke-gauya

19.aprīlī Delfi.ee publicēts raksts igauņu un
krievu valodā par atpūtas iespējām ģimenēm
Gaujas Nacionālajā parkā. Rakstā uzsvars likts
uz aktīvās atpūtas pie dabas, pilīm un muižām,
radošajām darbnīcām un Latvijas virtuves
izgaršošanu.
Ar rakstiem iespējams iepazītes šeit:
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Delfi.ee publicēts raksts
par atpūtas iespējām GNP

Starptautiski translēta pasākuma
video filmēšana Gaujas
Nacionālajā parkā

Aprīlī Enter Gauja biroju uzrunāja
režisoru grupa, ar vēlmi izveidot
video par Latviju, un arī iekļaut
video par Gaujas Nacionālo parku
Berlīnes Filharmonijas orķestra
koncerta Liepājā starptautiskai
translācijai 1.maijā. Enter Gauja
birojs sastādīja filmēšanas
programmu, kura attaino GNP
gleznainākās ainavas. 
Koncerta - video ieraksts:
https://www.lsm.lv/raksts/kultur
a/muzika/video-berlines-
filharmonijas-orkestra-eiropas-
koncerts-lielaja-dzintara.a453259/
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08 Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas 
objektu ievietošana mājaslapā

Aprīlī mājaslapā www.entergauja.com tika
ievietoti Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas objekti
latviešu valodā. Turpinās darbs pie informācijas
tulkošanas un ievietošanas mājaslapā.

09
Publicēti pasākumi mājas lapā un mobilā
aplikācijā, kā arī papildināta jaunumu sadaļa ar
aktuālo informāciju un iesūtītām preses slejām.
Izveidota preses sleja par Lieldienām Gaujas
Nacionālajā parkā latviešu un igauņu valodā.
Facebook maksas reklāma igauņu auditorijai, kas
novirza uz preses sleju mājaslapā
www.entergauja.com

Aktualitātes, pasākumi, preses 
slejas 
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10 Apmācību cikls dabas tūrisma grupu
vadītājiem

Martā un aprīlī norisinājās LIAA Tūrisma
departamenta un Latvijas Dabas Tūrisma
asociācijas kopīgi rīkotais "Apmācību cikls dabas
tūrisma grupu vadītājiem". Apmācību ciklā
eksperti dalījās zināšanās un padomos.
Ampācību ieraksti pieejami ŠEIT.

11 Projekta Rural Lifestyle partneru sanāksme ZOOM 

Sanāksmē tika pārunātas darbības Āzijas tirgū un Tourism Expo Japan 2022, kā arī Rural
Lifestyle apvienoto partneru valstu sasniedzamību tūristiem no Āzijas. S. Noto informē par
plānotajām mārketinga aktivitātēm sociālos tīklos Āzijā. Mārketinga materiāli iztulkoti japāņu
valodā un iesniegti printēšanai.

https://miro.com/app/board/uXjVOOgR3Aw=/?invite_link_id=28040032391


Birojs veido aktīvu komunikāciju Enter Gauja sociālajos tīklos, lai
izveidotu un uzturētu kontaktu ar nozares interesentiem, t.s. tiek
veidotas maksas reklāmas kategorizējot auditoriju
pēc dzīves stilā, atrašanās vietas.
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12 Informācijas aktualizēšana

Aicinām biedrus iesūtīt aktuālo informāciju – par piedāvājumiem, jaunumiem,
kontaktinformāciju, darba laiku, lai papildinātu un aktualizētu informāciju Enter Gauja
mājaslapā. Lūgums informāciju sūtīt uz info@entergauja.com

13 Komunikācijas sociālajos tīklos

Facebook tika ievietotas maksas reklāmas: atpūtas
iespējām GNP un par Lieldienām GNP.
Aprīlī Facebook sasniegtā auditorija 11035 cilvēki.

mailto:info@entergauja.com


STATISTIKA
Mājas lapas apmeklējums
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85,1%

14,9%



IOS lejupielādes - 35; Impressions - 359
Android lejupielādes - 58; 

Facebook: Seko 3707 cilvēki (pieaugums 14 cilvēki) 
Martā kopā publicēti 27 ieraksti un sasniegtā (reach) FB lapas auditorija - 11 035 cilvēki.

Instagram: 2276 cilvēki (pieaugums 0 cilvēks)
Publicēti 2 ieraksti un 27 stāsti (story). Sasniegtā unikālā auditorija - 782

Ierīce un lietotāji:

Mobilā aplikācija:

Demogrāfiskie dati:

Soc. tīklu statistika

Paldies par uzmanību!
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