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7.martā Springšļu dzirnavās Līgatnē tikās Enter Gauja valde
un birojs, pašvaldību pārstāvji, biedri un interesenti.
Diskusiju pasākumā auditorija tika iepazīstināta ar Enter
Gauja paveikto 2021.gadā un plānoto 2022.gadā, kā arī tika
diskutēts par klasteru nozīmīgumu uzņēmumu, tūrisma
attīstībai un kvalitātes veicināšanā.
Pēc pasākuma veicām pasākuma apmierinātības aptauju.
92,2% pasākuma dalībnieki uzskata, ka pasākuma laikā
iegūtā informācija būs noderīga uzņēmuma/organizācijas
attīstībai un 78,6% izdevās dibināt noderīgus kontaktus. Visi
aptaujas dalībnieki atzina, ka labprāt piedalītos līdzīgos
Enter Gauja rīkotos pasākumos. 
Aptaujas dalībnieku ieteikumi ietvēra ierosinājumus
paneļdiskusijā iekļaut visus pasākuma dalībniekus un caur
ideju ģenerēšanu vai SVID analīzi iepazīstināt ar biedrību,
dot iespēju vairāk izteikties un dalīties pieredzē, kā arī
ieplānot vairāk brīva laika kontaktu veidošanai neformālā
gaisotnē. 

10.martā norisinājās Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības biedru sapulce ZOOM
platformā. Sapulces laikā birojs iepazīstināja ar 2021.gadā paveikto un 2022.gada plānotajām
aktivitātēm, kā arī atgādināja par biedru jauno līmeņu modeli. Sapulces laikā tika pārvēlēta
biedrības valde un vadības grupa.
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Biedrības kopsapulce
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Enter Gauja biedru un uzņēmēju biznesa
kontaktu un diskusiju vakars 



17.martā GNP TB Enter Gauja birojs kopā ar tūrisma informācijas
centru speciālistiem piedalījās ITB Digital Business Day 2022
pasākumā. Virtuālajā izstādē tika veidoti biznesa kontakti
nākotnes sadarbībām un sadarbība ar tūrisma nozares
pārstāvjiem. Pēc izstādes uzsākta saruna ar diviem
tūroperatoriem.

Enter Gauja piedalās ITB Berlin
tūrisma izstādē03

04 Maršruti un GPX faili

Mājaslapā pie katra maršruta pievienota
poga, ar kuru uzreiz var lejupielādēt GPX
failu maršrutam.
Atjauninām mājaslapā esošos maršrutus ar
aktualizēto taku tīklojumu.
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05 Vadības grupas sanāksme

25.martā norisinājās Gaujas Nacionālā
parka tūrisma biedrības vadības grupas
sanāksme ZOOM platformā. Tās laikā
birojam tika ieteikts koncentrēties uz
Vācijas mērķa tirgu, segmentētu
Lielbritānijas tirgu, Igauniju un Lietuvu.
Sanāksmē vēl tika apspriesti roadshowi,
biedru apmācības, sadarbība ar
pašvaldībām un klastera stratēģijas
izveide.

06
Power Journey piedāvā aktīvo atpūtu dabā, tostarp pārgājienus un komandas saliedēšanas
pasākumus.
Santa Jermičuka ir gide un pasākumu vadītāja.

Biedrībā iestājušies 2 jauni biedri

07 Rural Lifestyle projekta sanāksme ZOOM

Sanāksmē pārrunāta jaunā tūrisma piedāvājuma izstrāde Japānas un Āzijas tirgum. Projekta
dalībnieces iepazīstināja ar savu piedāvājumu - Lohja pilsētā Somijā un Ālandu salās.



Pievienoti pasākumi mājas lapā un mobilā aplikācijā, kā arī
papildināta jaunumu sadaļā ar aktuālo informāciju un
iesūtītām preses relīzēm. Preses relīze par Restorānu
nedēļām Gaujas Nacionālajā parkā publicēta
Travelnews.lv

Sadarbībā ar klasteri un SIA Rāmkalni zveidoti 3 video materiāli un 3 foto sērijas par Rāmaklnu
produkciju mārketinga materiāliem. SIA Rāmkalnu ieraksts Facebook ar jaunajiem fotoatēliem
un video sasniedzis augstus auditorijas iesaistes rezultātus.

Martā veikti divi pirkumi shop.enter.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.
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08 Aktualitātes, pasākumi, relīzes 

09 shop.entergauja.com

10 Izveidoti Rāmkalnu video un foto

11Mājaslapā ievietoti Siguldas objekti

Mājaslapā ievietota informācija par Lēdurgas dendroparku un Anšlava Eglīša ekspozīciju Inciema
tornī.

12 Vecpiebalga un Jaunpiebalga

Martā notika biroja tikšanās ar Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas tūrisma centra speciālistēm.
Notiek darbs pie informācijas tulkošanas par dabas objektiem.

mailto:info@entergauja.com


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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13 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

14 Intervijas ar kandidātiem Biroja izpilddirektora/-es
projekta vadītāja/-as amatam

Martā tika veiktas intervijas ar kandidātiem uz Biroja izpilddirektora/-es projekta vadītāja/-as
 vakanto amatu. Marta nogalē konkurss tika izsludināts atkārtoti. Aprīlī projektu vadītāja Daina
Tērauda dodas jaunos izaicinājumos.

15 Komunikācijas sociālajos tīklos
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STATISTIKA
Mājas lapas apmeklējums
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86,2%

13,8%



IOS lejupielādes - 26; Impressions - 359
Android lejupielādes - 29; 

Facebook: Seko 3694 cilvēki (pieaugums 12 cilvēki) 
Martā kopā publicēti 29 ieraksti un sasniegtā (reach) FB lapas auditorija - 3314 cilvēki.

Instagram: 2276 cilvēki (pieaugums 1 cilvēks)
Publicēti 10 ieraksti un 66 stāsti (story). Sasniegtā unikālā auditorija - 982

Ierīce un lietotāji:

Mobilā aplikācija:

Demogrāfiskie dati:

Soc. tīklu statistika

Paldies par uzmanību!
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