
Šo mediju vizīti iniciēja  Live Riga pārstāve Anna
Blaua Gastronomijas Reģiona popularizēšanas
nolūkā. No EnterGauja pārstāve bija Pārdošanas un
mārketinga speciāliste Santa Silniece, no Ungārijas
puses koordinatore bija AirBaltic pārstāve Ungārijā
Krista Kovacs.

Jaunumu lapa IX, 2017
 

 

Rudens izkrāso Gaujas senleju un aicina baudīt,
iedvesmoties un darīt! Lai bagātīga krāsu gamma
Jūsu darbiem un ikdienas priekiem!

- Ieva -

EnterGauja klastera aktivitātes

30.08.-03.09. Ungāru mēdiju vizīte

 



05.09.2017. Dalība LIAA kontaktbiržā,
kurā tikāmies ar Polijas, Vācijas, Somijas
pārstāvjiem. Pārrunās saņēmām viņu
ierosinājumus par tūrisma produktu
popularizēšanas iespējām un tendencēm šajās
valstīs.

 

05.09. Valdes telekonference.

19.09. Valdes sēde EnterGauja birojā.

19.09. Datu Sistēmas o�ciāli nodod testēšanai
maksājumu sistēmu testu vidē. Informācija
iepriekš izsūtīta biedriem, lai apkopotu
piedāvājumus, uzdotu jautājumus. Biedru
sadaļā publicētas rokasgrāmatas. 

http://www.entergauja.com/lv/Biedriem

22.09.; 26.09. Valdes Telekonference.

Esam reģistrējušies Natura 2000

Klastera popularizēšanas un starptautiskas
sadarbības veicināšanai esam aktivizējušies



Ukraiņu mēdiju, Harkovas TV vizītes publikācija
par Siguldu, Cēsīm, Valmieru no 23.-24.05.2017. 

https://youtu.be/uCGk56XlMmI

Clusters Colloboration, kas ir Eiropas klasteru
mājaslapa.

Notiek darbs pie  ES klasteru pārstāvju un klasteru
politikas veidotāju uzņemšanas vizītes
organizēšanas, kas notiks 17.10.2017.

Visus svarīgākos notikumus,

dokumentus un sanāksmes atradīsiet

Biedru sadaļā

 

Publikācijas no mediju vizītēm
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Harkovas TV vizītes publikācija par Gastronomijas
reģionu (Valmiermuiža, Krimuldas Vīna darītava)
no 23.-24.05.2017. 

https://www.youtube.com/watch?

v=WKEhcGz-Aww

Poļu bloga “Zlota Proporcja” veidotāji: "Lidojums
ir īss, biļetes cena – nav augsta, no Rīgas viegli un
ātri var sasniegt gan skaisto Jūrmalu, gan zaļo
Gaujas senleju. 

https://www.zlotaproporcja.pl/2017/08/01/

sigulda-valmiera-cesis-gauja-lotwa/

 

 

Augusta beigās pēc LIAA iniciatīvas Rīgā un pēc
mediju izvēles- Jūrmalā (diemžēl ne GNP) viesojās
žurnālisti no izdevumiem “Le Parisien”, “RTL”,
“France Info”, “ Notre Temps”  Radio un
televīzijas sabiedrības «France Info»: šobrīd
franču tūristiem 2 galvenie tūrisma galamērķi ir
Spānija un Portugāle, kas vienmēr bijušas
populāras apmeklējumu vietas. Pēc viņas domām,
Latvija varētu būt ideāls variants 2 -3 dienu
brīvdienām, jo pie mums esot pārsteidzoši jauki.
Dienvideiropā karstums pieņemas spēkā, un šā
iemesla dēļ vien viņas tautieši var vairāk sākt
skatīties uz tādiem galamērķiem kā Baltija.
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Pirmais video no austriešu, vāciešu mediju vizītes
par gastronomijas piedāvājumu EnterGauja no
augusta beigām. 

http://reisesofa.com/video/lecker-essen-

in-lettland/

 

 entergauja.com statistika
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Tabulas veidā: https://goo.gl/o8T2mN
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https://www.facebook.com/EnterGauja/

 

 

Rīgas - Gaujas gastronomijas
aktivitātes

 

Oktobra sākumā ERG Latvijas dalībnieki uzņems
starptautiskos partnerus, popularizējot  gan
virtuves, gan kultūras bagātības mūsu reģionā.

1.,7.,8.10.2017. Latvijas garšu vēlās brokastis
Valmiermuižas Alus virtuvē

09.-15.10.2017. Rudens Rīgas restorānu nedēļa

14.10.2017. Simjūda gadatirgus

14.,15.,21..22.,28.,29. Latvijas garšu vēlās brokastis
Valmiermuižas Alus virtuvē

16.-22.10.2017. Valmieras rudens restorānu nedēļa
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Valmierā 11.septembrī iepazināmies ar pilsētvides
objektiem, dzīvajiem un audiālajiem gidiem,
uzzinājām par plāniem; atklājām no jauna
viesnīcu Wolmar ; izgaršojām alus sastāvdaļas un
izzinājām ražošanas procesu Valmiermuižas alus
darītavā, kā arī ielūkojāmies Valmiermuižas
staļļos.

TIC speciālistu pieredzes
apmaiņas vizītes
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Savukārt Priekuļu novads 25.09. mums lepojās ar
lielāko Saules pulksteni; Veselavas muižas vēsturi
un attīstību; Maizes mājas tradīcijām, Kalāču
muzeja vērtībām un, protams, Gaujas senlejas
ievērojamākajiem smilšu atsegumiem.

 

Noslēdzošās vizītes:  Inčukalna novadā jau
pirmdien,2.10. sākums pl.10:00 Vangažos. Pēdējā
iepazīšanās vizīte šogad - Kocēnu novadā – 17.10.

EnterGauja popularizēšana
izstādēs

 

Noslēdzot 2017.gada sezonu, sadarbībā ar LIAA
Siguldas un Kocēnu pašvaldības TIC speciālisti
piedalīsies Polijas izstādē "World Travel Show" kas
norisināsies 20.-22. oktobrī Varšavā.

Tā ir starptautiska tūrisma izstāde tūrisma
profesionāļiem un gala patērētājiem Polijā, kuras
ietvaros informēt potenciālos Polijas tūristus un
tūrisma profesionāļus par mūsu tūrisma
piedāvājumu. Izstāde notiks 2. reizi, un pagājušajā
gadā to apmeklēja ap 30 000 interesenti. 

 

Biedru jaunumi



Eiropas izcilāko tūrisma galamērķu jeb EDEN
konkursā, kura tēma šogad ir kultūras tūrisms,
noslēdzoties pirmajai kārtai, tika izvirzīti 6
dalībnieki, no kuriem 3 ietilpst EnterGauja: Cēsis –
kur senatne satiekas ar nākotni; Turaidas
vēsturiskais centrs; Valmiermuižas alusdarītava!
Lepojamies!

Tā kā 2.kārta jau arī norisinājusies, gaidām rezultātus!

 

Noskaidroti EDEN konkursa
“Kultūras tūrisms 2017”
veiksmīgākie dalībnieki

 

 

Rekonstruē Ūdenstorni Bīriņu Pilī
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SIA “Saule Bīriņu Pils” iesaistījušies Interreg
projektā ar industriālā mantojuma objektu - Bīriņu
Pils Ūdenstorni, kas celts 1870. gadā.

Pēc rekonstrukcijas atklāts unikālas konstrukcijas
tilts, kas savieno trīs vēsturiskas un skaistas vietas
– Siguldu, Turaidu un Krimuldu, kas jo īpaši
būtiski ir Zelta rudenī.

 

Atklāts Gaujas Tilts Siguldā

 

 

Stipro lietavu rezultātā
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Stipro lietavu rezultātā izskalots posms jaunajā
Siguldas serpentīnā, kas ved no Svētku laukuma
līdz Gaujas tiltam, līdz ar to šis posms uz laiku līdz
defektu novēršanai būs slēgts un atpūtnieki ir
aicināti izvēlēties citus maršrutus Gaujas senlejas
baudīšanai.

Arī Līgatnes Pārceltuve lietainajos
laikaapstākļos un paaugstinātajā ūdens
līmenī Gaujā uz laiku ir slēgta. Satiksmes
ierobežojumi tiks atcelti Gaujas ūdenslīmenim
normalizējoties.

Lai informāciju par Valmieras vēsturi, dabu un
tūrisma apskates objektiem padarītu pieejamāku

 

 

Valmiera - audio gidu pavadībā
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un vieglāk uztveramu pilsētas viesiem no Latvijas
vai ārvalstīm, Valmierā tiek turpināts darbs pie
audio gida piedāvājuma paplašināšanas. Tagad pie
12 nozīmīgākajiem objektiem Valmieras vecpilsētā,
ir uzstādītas īpašas audio gida zīmes. Tajās
redzama informācija, kā izmantot audio gidu. Uz
zīmes izvietots arī QR kods, kuru noskenējot var
iegūt papildu informāciju par Valmieru.

12.09.Valmieras pusē viesojās 15 Nīderlandes
Michelin zvaigžņoto restorānu pavāri un 10
pārstāvji, kuri bija ieradušies Latvijā uz divām
dienām, lai iepazītos ar vietēji audzēto produkciju
un piedalītos vakariņās Latvijas labāko pavāru
pavadībā. 

Jau no deviņiem rītā, vācam ābolus gan grozos,
gan vēderos. Dienas laikā talciniekiem būs
nodrošinātas uzkodas,  zupa un dzērieni.
Programmā dažādas aktivitātes. Vakarā – garā
galda vakariņas.

 

Valmiermuižas Alus darītavā
Michelin zvaigžņoto restorānu

pārstāvji

 

 

Ābolu talka un Ražas svētki
Kārļamuižā , 30.09.2017.
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Rudens veltes un dabas spēks vietējos produktos.
Pirms darba nedēļas sākuma gan iegādāt, gan
baudīt uz vietas Straupes Zirgu pastā jau
pagatavoto un vietējo zemnieku saimniecībās
audzēto aicina Straupes Tirdziņš svētdienās.

 

Straupes tirdziņš Earth Market
zīmē, 01. 15.10.2017.

 

 

Lībiešu diena skolēniem Turaidā,
06.10.2017.
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Turaidas muzejrezervātā no 10.00 līdz 18.00 tiek
gaidīti dažādu vecumu skolēni, lai pusotras
stundas garā piedzīvojumā interaktīvā veidā
izzinātu vēsturi ar mērķi popularizēt Gaujas lībiešu
kultūras mantojumu un iedvesmot skolēnus iepazīt
lībiešu tautas vēsturi un neparastas personības.

Līdz ar tumsas iestāšanos 7. oktobrī Vienkoču
parkā nosisināsies gadskārtējās Uguns nakts ar
tradicionālo lāpu gājienu, ar Gaismu meža
iedegšanu un uguns rituālu kopā ar folkloras kopu
"Delve".

 

Ungunsnakts Vienkoču parkā,
07.10.2017.
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7.oktobrī plkst.10.00 pie Siguldas Sporta centra tiks
dots starts jau 7.Siguldas pusmaratonam, kas ir arī
skrējiena seriāla „Skrien Latvija” noslēdzošais
posms.

Otro gadu Āraišu apkārtnē norisināsies nūjošanas
pārgājiens “Zelta rudens Āraišos”, kas aicina
ikvienu dalībnieku izbaudīt zeltaino rudeni
dodoties kādā no sevis izvēlētajām distancēm.

Siguldas pusmaratons, 07.10.2017.

 

 

Nūjošanas pārgājiens Āraišos,
08.10.2017.
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13. oktobrī plkst. 19.00 uz koncertzāles “Valmiera”
skatuves uzstāsies dziesminieks Kārlis Kazāks un
dziedātāja Anete Kozlovska koncertā “Pirms
tumsas”.

Katra oktobra otrajā sestdienā Valmieras
rātslaukumā pilsētas viesi tiek aicināti uz
pamatīgu andeli tradicionālajā Simjūda gadatirgū,
kas vēsturiski ir pēdējais lielais tirgus pirms
ziemas lai turpinātu tradīciju - ļaut sarūpēt ļaudīm
pilnus gaņģus ar ziemas krājumiem, tirgotāji
piedāvās ļoti daudzveidīgu produkciju 

Kārļa Kazāka un Anetes Kozlovskas
koncerts Valmierā, 13.10.2017.

 

 

Simjūda gadatirgus Valmierā,
14.10.2017.

 

http://eg.createsend1.com/t/d-l-urzjtt-l-yk/


Pašā rudens lapu krāšņumā, 14. oktobrī, plkst.11:00
ģimenes un draugi aicināti piedalīties spēlē
„Āraišu leģendas”, kur dodoties pastaigā pa
skaisto Āraišu apkārtni un pildot dažādus

 

Noslēguma pasākums spēlei
"Atklāj Araišu leģendas",

14.10.2017.
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uzdevumus, krāsiet punktus. Labākās komandas
saņems gardas balvas no pasākuma atbalstītājiem.

Viena no 21. gadsimta sākuma populārākajām
latviešu grupām “Autobuss debesīs” 27.oktobrī
plkst. 19:00 koncertēs koncertzālē “Valmiera”.

 

"Autobuss debesīs"Valmierā,
27.10.2017.

 

 

Leģendu nakts Veselavas muižā,
28.10.2017.
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Leģendu nakts Veselavas muižā norisināsies no
pl.20:00 - 4:00. Leģendas, akustiskās mūzikas
koncerts un dziedājumi. Ballē spēlēs grupa
"Apvedcelš" .

Birojs

L.Paegles 3-5, Sigulda

Ieva t.26426126, info@entergauja.com

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

 

entergauja.com

facebook

instagram
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