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Novembrī Enter Gauja organizēja apmācības tiešsaistē par inovatīvu tūrisma produktu veidošanu, un
apmācības vadīja lektors Ēriks Lingebērziņš. 
Aicinām noskatīties izzinošo apmācību ierakstu ŠEIT 
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01 GNP tūrisma biedrības stratēģijas izveides darba grupas sanāksme

02 Apmācības uzņēmējiem par inovatīvu tūrisma produktu veidošanu

Novembrī 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. 
Pirms sanāksmes norises uzņēmēji tika aicināti aizpildīt aptauju par prioritāro klientu loku, sniegtajiem
pakalpojumiem, sadarbību ar citiem uzņēmējiem, iesaisti GNP galamērķa pārvaldībā, u.c.
Sanāksmē tūrisma uzņēmēji dalijās redzējumā par Enter Gauja nākotnes darbības virzieniem.
Paldies uzņējiem un pašvaldību tūrisma vadītājiem par līdzdalību!        

https://www.entergauja.com/lv/jaunumi-un-notikumi/zinas/apmacibu-ieraksts-inovativu-turisma-produktu-veidosana
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03 Dalība Lauku Ceļotāja uzņēmēju rudens seminārā

30.novembrī Enter Gauja birojs piedalījās Lauku Ceļotāja uzņēmēju rudens seminārā Līgatnē un
prezentēja Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrību. 
Seminārā tika diskutēts un lemts par turpmākajiem darbiem lauku tūrisma nozarē.

04 Gatavošanās starptautiskajām tūrisma izstādēm 2023. gadā

Norisinās aktīvs darbs dalībai MATKA 2023 un Vakantiebeurs 2023 starptaustiskajās tūrisma
izstādēs. Gaujas Nacionālo parku reprezentēs Enter Gauja birojs, Cēsu, Siguldas un Valmieras
novada pašvaldību tūrisma speciālisti.

MATKA ir Ziemeļvalstu lielākā starptautiskā tūrisma izstāde un viena no nozīmīgākajām nozares
izstādēm pasaulē, kuru ik gadu apmeklē vairāk kā 71 000 apmeklētāju un tūrisma nozares
profesionāļu.

"Vakantiebeurs" ir viena no vadošajām tūrisma izstādēm gala patērētājiem Eiropā, kuras ietvaros
informēt potenciālos Nīderlandes tūristus un tūrisma profesionāļus. Izstādi apmeklē ap 100 000
apmeklētāju.

2023.gadā Gaujas Nacionālais parks tiks prezentēts arī CMT tūrisma izstādē Štutgartē, Vācijā.
Šajā izstādē satiekas tūrisma un atpūtas iespēju piedāvātāji, uzņēmēji un 300 000 klienti no
Vācijas, Austrijas, Šveices un Francijas.

https://matka.messukeskus.com/?lang=en
https://www.vakantiebeurs.nl/
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05 Biedrībā iestājušies 2 jauni biedri

Brīvdienu māja Green Hill House ir mājīga,
moderna un videi draudzīga vieta, kur kopā ar
draugiem un ģimeni pavadīt neaizmirstamus laika
mirkļus. Veidojot brīvdienu māju, saimniecei bijusi
svarīga katra nianse un viņa telpām piešķīrusi
neatkārtojamu personalitāti, kas rada patīkamu
atmosfēru. 
Brīvdienu mājas dārzā atrodas skaista koka pirts,
kurā var baudīt mierpilnu relaksāciju un veselību
stiprinošu pirts rituālu.

Brīvdienu māja Mīļmājiņa apvieno divas lietas, ko ikviens meklējam – mīļums un
mājas. Mājiņa ir piemērota romantiskām brīvdienām pārim vai patīkamiem,
ģimeniskiem kopā būšanas mirkļiem ģimenei.
Ir atsevišķa, īsta lauku pirtiņa, kurai saglabāts veco latviešu pirtiņu šarms.

https://www.entergauja.com/lv/naktsmitnes/viesu-majas/brivdienu-maja-green-hill-house
https://www.entergauja.com/lv/naktsmitnes/viesu-majas/brivdienu-maja-milmajina


No 21. līdz 23. novembrim norisinājās Rural Lifestyle projekta study tour Gaujas Nacionālajā parkā
un projekta noslēguma konfernece Rīgā. 

Projekta partneri no Igaunijas, Zviedrijas un Somijas apmeklēja tūrisma un viesmīlības uzņēmumus:
Valmiermuižas alus darītavu, Līgatnes vīna darīavu - Lustūža alu, viesnīcu Kārļamuiža, Ziedlejas. 

Noslēguma konferencē Enter Gauja prezentēja Gaujas Nacionālā parka sadarbības veidošanu ar
Somā un Lahemā Nacionālajiem parkiem Igaunijā Rural Lifestyle projekta ietvaros un turpmākā
nacionālo parku sadarbības projekta veidošanu.
Noslēguma konferencē piedalījās arī Japānas tūrisma tirgus eksperts, projekta sadarbības
partneris San Noto, prezentējot projekta laikā istenotās aktivitātes un īpaši izveidotos
komunikācijas kanālus Āzijas valstu tirgū. 

Sanāksmē attālināti piedalījās arī D-Korejas tūrisma marketinga speciālistes Michelle Kang un
Ceļojumu tirdzniecības mārketinga un komunikācijas direktore Amy Lee, norādot uz "lauku
dzīvesstils" (rural stay, rural tourism rural experience), atlsēgvārda meklējuma intensitāte pieaug.
D-Korejas izbauda viesošanos lauku dzīvesstila vietā un vienlaikus arī lūkojas pēc sekojošām
aktivitātēm: culturally exploring, outdoor activites, locally connecting programs.

Projekta laikā Latvijā un citās projekta partneru valstīs ieradās mediju un tūroperatoru grupas no
Āizijas valstīm.

Novembrī tika noslēgts projekts Rural Lifestyle - Creating attractive rural lifestyle destinations,
kas tika realizēts no 2020.gada. Projekta laikā izeidotas sadarbības ar projekta partneriem, kas
attīstās un veido pamatus jauniem projektiem.

06
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Projekta partneru tikšanās Interreg Central Baltic



07
No 27. līdz 29. novembrim Enter Gauja organizēja Rual Lifestyle projekta partneru vizīti Gaujas
Nacionālajā parkā. Tajā piedalījās Somā un Lahemā Nacionālo parku tūrisma speciālisti, EMU
(Estonian University of Life Sciences) un NaviCup uzņēmuma vadītājs. Tikšanās mērķis bija attīstīt
nacionālo parku sadarbību, kopīgi diskutēt par kopīgu tūrisma produktu mārketinga attīstīšanu.
Kā arī kopīgi tika diskutēts par plānoto turpmāko projektu.

Vizītes laikā tika apmeklēti arī lauku dzīvesstila uzņēmēji Gaujas Nacionālā parka teritorijā un
Skujenē.
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Partneru vizīte Gaujas Nacionālajā parkā

08 Izveidots SMART Technology modelis Gaujas NP
Rural Lifestyle projekta ietvaros

Līdz ar Rural Lifestyle projekta finalizēšanos, noslēgusies GNP SMART Technology modeļa
izstrāde.
Modelī apzināti pašreiz izmantoti digitālie rīki, ko izmanto Enter Gauja un tūrisma un viesmīlības
uzņēmēji, infrastruktūras pieejamība un uzņēmēju sadarbošanās, kā arī tūristu iespēja dalīties
atsauksmēs un iespaidos.
Identificētas vajadzības un darbību soļi SMART Technology attīstīšanā. Gaujas Nacionālā parka
SMART Technology modelis integrēts vienotajā Rural Lifestyle projekta SMART Technology plānā,
ko kopīgi izstrādājuši Rural Lifestyle projekta partneri.



09
Sauna rituals
Make food and drink like a local

Izveidotas jaunas tematiskās brošūras, kurās ievietota informācija par Gaujas Nacionālā parka
uzņēmējiem:

Brošūras izveidotas projekta "Rural Lifestyle - Creating attractive rural lifestyle destinations"
ietvaros, un apkopo informāciju par Latviju, Igauniju, Zviedriju (Lohju), Ālandu salām un Zviedriju
(Soderhamn).

Vasarā tika publicēts Rural Lifestyle Product Manual 2022, un novembrī Enter Gauja atjaunoja
informāciju par lauku dzīvesstila tūrisma produktiem, informatīvajā materiālā un projekta
mājaslapā ievietojot informāciju par uzņēmumu "Ziedlejas".
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Izveidotas jaunas tematiskās brošūras

https://www.entergauja.com/userfiles/files/Sauna%20rituals.pdf
https://www.entergauja.com/userfiles/files/Baltic_Cuisine_compressed.pdf
https://www.entergauja.com/userfiles/files/Rural_Lifestyle_manual_A5_EN_WEB%20(1)%20(1).pdf
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10 Aicinājums piedalīties projekta plānošanas debatēs

Novembrī kopīgi ar Latvijas Lauksaimniecības Universitāti un tūrisma speciālistu Andri Kleperi
uzsākts dabrs pie jauna projekta plānošanas Interreg Estonia-Latvia programmā.
22. novembrī Enter Gauja piedalījās seminārā ar LLU un A. Kleperi, lai diskutētu par projekta ideju
un piemērotāku projekta programmas prioritāti.

Enter Gauja birojs aicina piedalīties Interreg Estonia-Latvia projekta plānošanas prāta vētrā.
Izvēlētā projekta programmas priotritāte: Pieejamāka un ilgtspējīgāka pārrobežu tūrisma pieredze.
Prioritātes mērķis ir attīstīt pārrobežu tūrisma produktus, kas ir pievilcīgi, ilgtspējīgi, redzami un
pieejami visām sabiedrības grupām. Mērķis ir pievienot vērtību esošo produktiem un
pakalpojumiem pieejamības ziņā vai izstrādāt pieejamus jaunus
maršrutus/produktus/pakalpojumus.
Datums: 19.decembris
Laiks: 15:00
Vieta: Zoom platforma
Pieteikšanās: https://www.entergauja.com/lv/pieteikties-prata-vetrai

Informācija latviešu valodā par programmu un prioritāti Nr.5 šeit: 
 https://estlat.eu/assets/upload/IP%20Draft%20LV%2008.11.2021.pdf

11 Vides projekta plānošana ar Dabas aizsardzības pārvaldi

Novembrī Enter Gauja birojs tikās ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem un norisinijās
diskusija par Latvijas vides aizsardzības fondā projekta "Tūrisms dabā - saudzējot, izzinot un
saglabājot" aktivitāšu detalizētu plānošanu.

Projektā paredzēts izglītot un informēt bērnus un jauniešus par dabas saudzēšanu, lai tā būtu
pieejama arī nākamajām paaudzēm. Izglītošanu plānots veikt caur tādām aktivitātēm kā
pārgājieniem dabā, video materiālu veidošanu un viktorīnu. 

12 Sadarbības/uzturēšanas līguma noslēgšanā mob. aplikācijai Enter Gauja

Noslēgts sadarbības/uzturēšanas līgums mob. aplikācijai Enter Gauja 2023. gadam. Kā arī apzināti
2023.gadā veicamie uzlabojumi mob. aplikācijā.

https://www.entergauja.com/lv/pieteikties-prata-vetrai
https://estlat.eu/assets/upload/IP%20Draft%20LV%2008.11.2021.pdf
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13 COSME projekta pieteikuma veidošana

Novembrī Enter Gauja birojs izveidoja projekta pieteikumu partnerībai SMP-COSME-2022-
TOURSME – “Sustainable Growth and Building Resilience in Tourism” programmā. 
Dalība projektā netika atbalstīta.

14 Dalīšanās pieredzē un zināšanās

Enter Gauja birojs novembrī dalijās pieredzē un zināšanās gan ar augstkolas studentu, gan citiem
nozares tūrisma speciālistiem un medijiem.

Piedalijāmies Vidzemes Augstskolas 4.kursa stundeta bakalaura darba intervijā par galamērķa
pārvaldības organizāciju un saistīto struktūru potenciālo darbinieku zināšanām, prasmēm un
kompetencēm. 

Enter Gauja sniedza viedokli un redzējumu par tūrisma sezonalitāti, piedāvājumu rudenī un ziemā
un cenām. Viedoklis apkopots LIAA preses slejā šeit:
https://travelnews.lv/?pub_id=136779

15 Google Ad reklāma un video reklāma Facebook

Novembrī tika izveidota Google Ad reklāma, kas popularizē tūrisma piedāvājumu Enter Gauja
mājaslapā.
Facebook vidē tika aktivizēta "Rudens Cēsu novadā" video reklāma.
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16
Publicēti pasākumi mājas lapā un mobilā aplikācijā, kā arī
papildināta jaunumu sadaļa ar aktuālo informāciju un
iesūtītām preses slejām. Novembrī izveidota preses sleja par
valsts svētku pasākumiem Gaujas Nacionālajā parkā.
Esiet aicināti iesūtīt pasākumus un aktualitātes, rakstot uz
info@entergauja.com

Aktualitātes, pasākumi, preses slejas 

18 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.

Novembrī uzskākta komunikācija ar Z/S Skujenē par viņu produkcijas ievietošanu un pārdošanu
Enter Gauja internetveikalā.

Aktualizēta informācija Enter Gauja mājaslapā17
Aktualizēta informācija un fotogrāfijas www.entergauja.lv par novadiem/reģioniem Gaujas
Nacionālajā parkā. Tāpat arī turpinās darbs pie uzņēmumu un dabas objektu fotogrāfiju un
informācijas aktualizēšanas.
Ievietota informācija mājaslapa un mob.aplikācijā par jaunajiem biedriem.

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
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19 Jaunumu lapa par aktuālo ziemas atpūtas piedāvājumu
Gaujas Nacionālajā parkā

Izveidota un izsūtīta jaunumu lapa vairāk nekā 935 kontaktiem e-pastos, kas abonē GNP TB
jaunumus.
Sagatavotā informācija iepazīstina saņēmējus ar interesantām aktivitātēm kultūras un vēstures
izzināšanā, amatniecības meistarklasēs, mini zoo, arhitektūras pērlēs,  gastronomijas baudījumā.
un aizraujošā pārgājienā dabā.
Raksts iekļauj arī naktsmītnes: viesnīcas, viesu namus un kempingus, un informāciju par
mobilo aplikāciju Enter Gauja.
Aizraujošais ieskats plašajā ziemas aktivitāšu klāstā ŠEIT

https://www.entergauja.com/userfiles/files/Nature,%20Culture%20and%20Crafts%20-%20Ideas%20for%20family%20activities%20when%20the%20weather%20is%20frosty.pdf


L A P A  1 2

20 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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86,5%

13,5%



IOS lejupielādes - 21; Impressions - 266
Android lejupielādes - 37; 

Facebook: Seko 4131 cilvēki (pieaugums 12 cilvēki)
Oktobrī kopā publicēti 33 ieraksti un sasniegtā (reach) FB lapas auditorija - 20 555 cilvēki.
Oktobrī jauni 6 "Likes" Enter Gauja National Park lapai

Instagram: 2841 cilvēki (pieaugums 30 cilvēki)
Publicēti 23 ieraksti un 225 stāsti (story). Sasniegtā unikālā auditorija - 1677

Ierīce un lietotāji:

Mobilā aplikācija:

Demogrāfiskie dati:

Soc. tīklu statistika

Paldies par uzmanību!
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