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17.maijā norisinājās biedru kopsapulce Zoom platformā.
Biedru kopsapulcē biedri apstiprināja 2021.gada pārskatu, 2022.gada budžetu, un atkārtoti
apstiprināja biedrības valdes sastāvu.
Paldies par dalību biedru kopsapulcē!

3.maijā Enter Gauja borojs piedalījās LIAA organizētajā seminārā tiešsaistē par
Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas programmas grozījumiem, tai skaitā,
tūrisma nozares uzņēmējiem.
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LIAA semināra apmeklēšana
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Enter Gauja biedru kopsapulce 17.maijā

03 Izveidota izzinoša tematiskā programma

Sadarbībā ar tūroperatoru, Enter Gauja izveidoja izzinošu tematisko programmu
atpūtai Gaujas Nacionālā parkā, ietverot dabas objektus, kultūras un vēstures objektus.
20 cilvēku liela tūristu grupa no Lietuvas plāno ierasties augusta vidū un apmeklēt
Gaujas Nacionālo parku šīs tematiskās programmas ietvaros. 

Tūroperatoru sadarbība ar GNP TB

Tūroperatora TravelAddicts sadarbība ar Enter Gauja tūroperatora tematiskās
programmas veidošanā, nodrošinājām informāciju par uzņēmējiem, apskates vietām
GNP.

Tūroperatora BaltoScandia Tour sadarbība ar Enter Gauja, veicot rezervāciju muzeja
apmeklējumam tūristu grupai no Vācijas.



Latvijas klasteri, tai skaitā arī GNP TB, gatavo vēstuli Ekonokikas ministrijai par
Klasteru programmu 2023. gadam un finansējumu klasteru nepārstrauktas darbības
nodrošināšanai. Klasteri lūdz Ekonomikas ministriju informēt klasterus par
turpmākajiem soļiem un termiņiem.
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Klasteru kopīga vēstule Ekonomikas Ministrijai
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Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera attīstības
stratēģijas 2023. - 2029. gadam izstrāde

Izveidota novērtējuma veidlapa par Gaujas Nacionālā parka tūrisma klastera attīstības
stratēģijas 2016. - 2022. gadam mērķu realizēšanos. Novērtējuma veidlapa jūnija
pirmajā pusē iesniegta biedrības vadības grupai. 

Sadarbība ar Ornitostogos.lt

Maijā sagatavots un nosūtīts raksts par putnu
vērošanu Gaujas Nacionālajā parkā.  Raksts tiks
publicēts Ornitostogos.lt mājaslapā un soc.
tīklu kontā.
Ornitostogos.lt izrādījis interesi par putnu
vērsošanu GNP, iekļauj putnu vērošanas
maršrutu savā piedāvājumu klāstā. 
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No 30. maija līdz 1.jūnijam Enter Gauja piedalījās "Rural Lifestyle" projekta partneru
tikšanās pasākumā Zviedrijā, Soderhamnā. Tikšanās laikā partneri iepazīstināja ar
veiktajām aktivitātēm 2022.gadā, pārrunāja tūrisma galamērķu menedžmentu,
projekta jauno mājaslapu, apmeklēja vietējos lauku dzīvesveida uzņēmējus, kā arī
sarunā ar Āzijas tirgus ekspertu pārrunāja mārketinga aktivitātes Āzijā, Āzijas tūrisma
tirgus seminārus un plānotās mārketinga aktivitātes citos tirgos. 
"Rural Lifestyle" projektā apvienojusies Latvija - Gaujas Nacionālā parka tūrisma
biedrība un Lauku ceļotājs; Somija - VisitLohja un Företagsam Skärgård; Igaunija -
Estonian Rural Tourism Association; Zviedrija - Visit Söderhamn
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07 Enter Gauja dalība "Rural Lifestyle" projekta partneru
tikšanās Zviedrijā



09
No 16. līdz 22. maijam Enter Gauja birojs
publicēja “Rural Lifestyle - Creating attractive
rural lifestyle destinations” Facebook kontā
ierakstus par Gaujas Nacionālo parku, tai
skaitā Kārļamuižu, Liepas muižu, Mārkulīčiem,
Drabešu muižas amatu māju, Līgatnes amatu
māju, Kokamatniecības muzeju Vienkoču parkā
un Seno rotu kalvi.
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Projekta "Rural
Lifestyle" Facebook
konta pārņemšana

08 Rural Lifestyle projekta apmācības

12.maijā tiešsaistes platformā Zoom norisinājās 3. apmācību nodarbība gidiem un citiem
interesentiem, uzņēmējiem. Aprīlī un maijā notikušās apmācības organizēja Rural Lifestyle
projekta iesaistītie partneri.
12.maija apmācībās Ulla-Maija Rouhiainen stāstīja par mārketingu un tīklošanos attiecībā uz gidu
pakalpojumiem. Kā arī informēja par tūristu vēlmēm ceļojot: paradīze, brīnumzeme, mākslas
pasauli, ilgas pēc atpūtas, ilgas pēc piedzīvojumiem, ilgas pēc mīlestības un ilgas pēc mūžīgās
dzīvības.
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10 Biedrībā iestājušies 2 jauni
biedri

"ANNAS Hotel" ir viesnīca muižas ēkā, kurā
izbaudīt mieru, SPA procedūras un baudīt lielisku
maltīti restorānā KANNAS.
Etnogrāfiskais viesu nams "Gungas" ir atpūtas
vieta ar piecām autentiskām un vēsturiskām
īsteni latviskĀM guļbaļķu mājām

11
Publicēti pasākumi mājas lapā un mobilā
aplikācijā, kā arī papildināta jaunumu sadaļa ar
aktuālo informāciju un iesūtītām preses slejām.
Izveidota preses sleja par Baznīcu nakti Gaujas
Nacionālajā parkā un Aktīvās sezonas sākšanos
GNP.

Aktualitātes, pasākumi, preses 
slejas 

Preses sleja tulkota LT un EE
valodā. Facebook maksas
reklāma EE valodā aizved uz
rakstu mājaslapā
www.entergauja.com
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12 Jaunumu lapa par
ģimenes atvaļinājumu
GNP

Izveidota jaunumu lapa par atvaļinājuma
iespējām ģimenēm Gaujas Nacionālajā parkā.
Izsūtīta 720 kontaktiem e-pastos, kas abonē
GNP TB jaunumus.
Raksts iekļauj arī naktsmītnes: viesnīcas, viesu
namus un kempingus.
Aizraujošais ieskats plašajā aktivitāšu klāstā
šeit: https://bit.ly/39bneRs
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13 Lumao.de publicēts raksts
par laivošanu GNP

30.maijā Lumao.de Vācijas medijā publicēts
raksts par laivošanu Gaujas Nacionālajā parkā,
izceļot Enter Gauja biedrus: Ozolkalns,
Mārkulīči, Apaļkalns, Žagarkals. Aprakstīti arī
dabas objekti, tostarp, Ērgļu klints, Zvārtes
iezis, Slūnu iezis un laivošanas maršruti Gaujā,
Braslā un Amatā.
Ar rakstiem iespējams iepazītes šeit:
https://lumao.de/lettland-gauja-
wasserwandern/

14 Informācijas aktualizēšana

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

mailto:info@entergauja.com


Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrībā izpilddirektores un projektu vadītājas amatā
darbu sākusi Dace Melgalve.
Kontaktinformācija:
E-pasts: dace@entergauja.com
Tel.nr.: 28658900
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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 klastera biedri.
Maijā sasniegtā auditorija Facebook ir 25 711 cilvēki.

16 Izpilddirektore un projektu vadītāja



STATISTIKA
Mājas lapas apmeklējums
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83,9%

16,1%



IOS lejupielādes - 57; Impressions - 399
Android lejupielādes - 64; 

Facebook: Seko 3755 cilvēki (pieaugums 28 cilvēki) 
Maijā kopā publicēti 42 ieraksti un sasniegtā (reach) FB lapas auditorija - 25 711 cilvēki.

Instagram: 2280 cilvēki (pieaugums 4 cilvēki)
Publicēti 23 ieraksti un 82 stāsti (story). Sasniegtā unikālā auditorija - 1122

Ierīce un lietotāji:

Mobilā aplikācija:

Demogrāfiskie dati:

Soc. tīklu statistika

Paldies par uzmanību!
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