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7.decembrī Siguldā norisinājās Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības stratēģijas izveides darba
grupas sanāksme kopā ar uzņēmējiem un pašvaldību tūrisma speciālsitiem. Diskusiju vadīja Gaujas
Nacionālā parka tūrisma biedrības stratēģijas izstrādes vadītājs, Vidzemes Augstskolas asociētais
profesors Andris Klepers. 
Pēc sanāksmes Dabas aizsardzības pārvaldes speciāliste iepazīstināja uzņēmējus ar Gaujas Nacionālā
parka dabas centru un tā ekspozīcijām.

Paldies uzņējiem un pašvaldību tūrisma speciālistiem par līdzdalību!        

8.decembrī Gaujas Nacionālā parka tūŗisma biedrība apmeklēja vienu no nozīmīgākajiem tūrisma
pasākumiem gadā "Latvijas Tūrisma forums 2022" Siguldā. Tūrisma foruma organizētājs: Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūra.
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GNP tūrisma biedrības stratēģijas izveides darba grupas sanāksme

02 Latvijas Tūrisma forums 2022



L A P A  0 3

03 Raksti Baltijas ziņu portāls Delfi.ee un Lyrtas.lt

Delfi.ee igauņu un krievu valodā
Lyrtas.lt lietuviešu valodā un Lyrtas Facebook lapā

Izveidoti un publicēti raksti par ziemas aktivitātēm Gaujas Nacionālajā parkā. Mārketinga raksts 
 iepazīstina lasītājus ar ziemas atpūtu slēpošanas kalnos, zirgu kamanās, aizraujošos gidu vadītos
pārgājienos, pirmatnējās dabas takās, pirts un SPA rituālos un vietējās virtuves baudīšanu.
Raksti publicēti:

https://reisijuht.delfi.ee/artikkel/120112662/kogege-gauja-rahvuspargi-talvekuningriiki
https://turist.delfi.ee/statja/120112704/novye-vpechatleniya-v-zimnem-carstve-nacionalnogo-parka-gauya
https://www.lrytas.lt/gamta/keliones/2022/12/21/news/patirkite-ziemos-karalyste-gaujos-nacionaliniame-parke-25557361
https://www.facebook.com/lrytaslt/posts/pfbid0RniJ9gFSkf5LUWTbfPxkYkC7KJdadNfv2x4K4DcTdxtikeYcSNjQJQDMSxsqGQGnl
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04 Ziemas piedāvājums sadaļā "TOURS"

Izveidots aizraujošs ziemas atpūtas
piedāvājums Gaujas Nacionālajā parkā un
publicēts Enter Gauja sadaļā "TOURS".
Ziemas programma piedāvā izjust Gaujas
Nacionālo parku caur ziemīgām sporta
aktivitātēm, braucieniem zirgu pajūgos
romantiskos parkos, haskiju suņu vilktā pajūgā,
ātrā braucienā bobsleja trasē, iepazīt dabu un
pilsētas šarmu gida vadītā ekskurisjā.

Enter Gauja mājaslapā sadaļā "TOURS" turpinās
darbs pie maršrutu - piedāvājumu veidošanas
un publicēšanas. 

06 Vadlīnijas lauku dzīvesstila tūrisma produktu attīstīšanai

Projektā "Rural Lifestyle - Creating attractive rural lifestyle destinations" izveidota rokasgrāmata
lauku dzīvesstila galamērķu un tūrisma produktu attīstīšanai. Vadlīnijās apkopota projektā iegūtā
pieredze, būtiski aspekti par tūrisma produktu veidošana, ieviešanu un novērtēšanu. Kā arī iekļauta
Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības organizētās virtuālās tūres kā piemērs SMART with the
infrastructure.

Vadlīniju rokasgrāmata pieejama  Enter Gauja mājaslapā ŠEIT

05 Ziemas aktivitāšu Facebook reklāma Lietuvas auditorijai

Decembrī Enter Gauja National park Facebook kanālā tika aktivizēta reklāma par ziemas
aktivitātēm Gaujas Nacionālajā parkā Lietuvas auditorijai. 

https://www.entergauja.com/en/things-to-do/packages/tours-1/experience-the-winter-kingdom-gauja-national-park-1
https://www.entergauja.com/en/things-to-do/packages/tours-1
https://www.entergauja.com/userfiles/files/Rural%20Lifestyle%20handbook.pdf


Decembrī Enter Gauja birojs aktīvi gatavojās EST-LAT Interreg programmas "Pieejamāka un
ilgtspējīgāka pārrobežu tūrisma pieredze prioritātes projektam "Rural Wellness". 
Norisinājās tikšanānās ar Gaujas Nacionālā parka uzņēmējiem, kas nodrošina labjūtības
pakalpojumus, lai apzinātu projektā iesaistīto pušu viedokli un idejas. Turpinās darbs pie projekta
plānošanas tā iesniegšanai.

Tika organizēta tikšanās ar uzņēmējiem EST-LAT Interreg projekta idejai, kura tiek plānota par
ūdens tūrisma produkta veidošanu un labiekārtošanu.
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2023.gadā Gaujas Nacionālais parks svin dibināšanas 50.gadu jubileju. 
Enter Gauja birojs tikās ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem un tika diskutēts par
2023.gada kopīgajām aktivitātēm Gaujas Nacionālā parka jubilejas gadadienas izcelšanai.
Turpināsies darbs pie ativitāšu plānošanas un īstenošanas.
29.decembrī Enter Gauja birojs apmeklēja Dabas aizsardzības pārvaldes organizēto Latvijas
Nacionālo parku un aizargājamo teritoriju īsfilmu prezentāciju Līgatnā.

08 EST-LAT Interreg projekta "Rural Wellness" pieteikuma
veidošana

09 Central Baltic projekta pieteikuma veidošana

Norisinājās aktīvs darbs pie projekta plānošanas Central Baltic programmā prioritātē "Uzlabotas
nodarbinātības iespējas" (Improved employment opportunities). Decembrī tiešsaistē tikās
plānotā projekta partneri no Igaunijas, Zviedrijas un Ālandu Salām.
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10 Seminārs par projektu administrēšanas vietni JEMS

Enter Gauja piedalījās seminārā par EST-LAT Interreg projektu monitorēšanas platformu JEMS, kas
ir izveidota pavisam nesen. Un to būs nepieciešams izmanot projekta vadībā.

11 Decembrī vairāki pirkumi shop.entergauja.com

Decembrī veikti četri pirkumi internetveikalā shop.enter.com. Iegādātas atpūtas un pakalpojumu
dāvanu kartes un produkti, kas radīti Gaujas Nacionālajā parkā.

12 Aicinājums pārdot produktus un pakalpojumus
shop.entergauja.com

Gaujas Nacionālā parkā produktu ražotāji un viesmīlības pakalpojuma sniedzēji ir aicināti pārdot
produktus un pakalpojumu Enter Gauja internetveikalā shop.enter.com. Lūgums sazināties ar
mums, rakstot uz info@entergauja.com.
shop.entergauja.com platforma piemērota gan ārvalstu tirgus auditorijai, gan Latvijas auditorijai.

https://shop.entergauja.com/


L A P A  0 7

13
Enter Gauja tiešsaistē tikās ar digitālās Igaunijā radītās platformas NaviCup vadītāju Asko Barens,
lai iepazītu platformas digitālos risinājumus tūrisma jomā. Saņemts piedāvājums publicēt Gaujas
Nacionālā parka maršrutus NaviCup platformā.

Savukārt novembrī norisinājās tikšanās, lai iepazīstinātu NaviCup ar Gaujas Nacionālā pakra
tūrisma biedrīnas digitālajiem rīkiem. Tikšanās veicinās uzsāktās Gaujas, Lahemā un Somā
Nacionālo parku sadarbības attīstību un tūrisma produktu pārdošanu.

Tikšanās ar digitālās platformas NaviCup OU vadītāju

14 Gaujas Nacionālā parka reklāma Baltijas kempingu katalogā

Decembrī Enter Gauja iesniedza apmaksātu reklāmas maketu Baltijas kempingu katalogam
"Campinh in BALTIC 2023", kas janvārī tiks prezentēts starptautiskās tūrisma izstādēs Eiropā un
nodots ceļotājiem.
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15 Aktualitātes, pasākumi, preses slejas 

Publicēti pasākumi mājas lapā un mobilā aplikācijā, kā arī papildināta jaunumu sadaļa ar aktuālo
informāciju un iesūtītām preses slejām. 

Decembrī izveidota preses sleja par Ziemassvētku un Jaungada pasākumiem Gaujas Nacionālajā parkā.
Un raksts par ziemas aktivitātēm Gaujas Nacionālajā parkā.

Esiet aicināti iesūtīt pasākumus un aktualitātes, rakstot uz info@entergauja.com.

https://www.entergauja.com/en/news-events/en/news-events/events/2022?m=11
https://www.entergauja.com/en/news-events/special-offers-news/patriotic-week-in-gauja-national-park-1
https://www.entergauja.com/en/news-events/special-offers-news/experience-the-winter-kingdom-gauja-national-park
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15 Komunikācijas sociālajos tīklos

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. Publicētajā saturā izcelta daba un biedri, sniegtie pakalpojumi. Tāpat arī
tiek izmantots lietotāju radīts saturs (User-generated content), kas ir pilnīgi autentisks un
visuzticamākais informācijas avots, un izvirza GNP reģiona apmeklētājus priekšplāna un liekt
viņiem justies novērtētiem.



STATISTIKA
Mājas lapas apmeklējums
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88,9%

11,1%



IOS lejupielādes - 15; Impressions - 259
Android lejupielādes - 26; 

Facebook: Seko 4149 cilvēki (pieaugums 20 cilvēki)
Decembrī kopā publicēti 31 ieraksti un sasniegtā (reach) FB lapas auditorija - 23 078 cilvēki.
Decembrī jauni 23  "Likes" Enter Gauja National Park lapai

Instagram: 3068 cilvēki (pieaugums 264 cilvēki)
Publicēti 16 ieraksti un 297 stāsti (story). Sasniegtā unikālā auditorija - 2003

Ierīce un lietotāji:

Mobilā aplikācija:

Demogrāfiskie dati:

Soc. tīklu statistika

Paldies par uzmanību!
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