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Oktobrī izveidots un publicēts video par krāšņo 
rudeni Cēsu novadā, izceļot dabas objektus 
un uzņēmējus.
Video ar sociālo mediju palīdzību tiek izplatīts 
Enter Gauja sociālajos tīklos.
Ar video iespējams iepazīties šeit: 
https://youtu.be/XDnOc5Adiao
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01 GNP tūrisma biedrības stratēģijas izveides darba grupas sanāksme

02 Video materiāla izveide - Cēsu novads rudenī

Gaujas Nacionālā parka tūrima biedrības birojs aicina piedalīties Gaujas Nacionālā parka tūrisma
biedrības stratēģijas izveides darba grupas sanāksmē. Diskusiju vadīs Gaujas Nacionālā parka tūrisma
biedrības stratēģijas izstrādes vadītājs, Vidzemes Augstskolas asociētais profesors Andris Klepers.         

Datums: 16. novembrī plkst.15:00 
Norises vieta: Viesnīcas Tigra konferenču zāle, Priekuļos, Cēsu novadā

Jūsu pieredze, viedoklis un stratēģiskais redzējums ir ļoti svarīgs Gaujas Nacionālā parka tūrisma
biedrības ilgtspējīga tūrisma stratēģijas līdz 2027.gadam izstrādei.

Pasākumā diskutēsim arī par biedrības aktivitātēm 2023.gadā.

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta ŠEIT

Aicinām biedrus iesūtīt video failus satura
ievietošanai Enter Gauja National Park
YouTube kanālā. Video materiālus lūgums
sūtīt, rakstot uz info@entergauja.com. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYzPLis8p4VrffFGAf3mS-ztIgEfrlYS1Lfl4uXQZ4umm5Dg/viewform?usp=sf_link
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03 Apstiprināts Latvijas vides aizsardzības fondā iesniegtais projekts 

Oktobrī apstiprināts Latvijas vides aizsardzības
fondā iesniegtais projekts "Tūrisms dabā -
saudzējot, izzinot un saglabājot".
Projekts tika iesniegts projektu konkursā "Atbildīgs
dzīvesveids" aktivitātē "Videi draudzīga dzīvesveida
izglītojošu pasākumu īstenošana".
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. 

04 Tikšanās ar novadu pašvaldību tūrisma speciālistiem

Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības birojs un valde tikās ar Valmieras, Siguldas un Cēsu
novadu pašvaldības tūrisma speciālistiem, lai diskutētu par 2023.gada plānotajām aktivitātēm.
Kopīgi tika apspriesta biedrības dalība projektos, mārketinga aktivitātes, jaunu tūrisma produktu
veidošana, dalība starptautiskās tūrisma izstādēs, informatīvo materiālu druka un vēl citas
plānotās aktivitātes.

24.oktobrī norisinājās uzņēmēju darba grupas sanāksme par 2023.gadā plānotajām  biedrības
aktivitātēm, tai skaitā mārketinga aktivitātēm, dalību starptautiskās tūrisma izstādēs un jaunu
tūrisma produktu veidošanu. Sanāksmē piedalījās uzņēmēji no Gaujas Nacionālā parka reģiona, un
aktīvākas debates norisinājās par jaunu tūrisma produktu veidošanu.

05 Uzņēmēju darba grupas sanāksme 
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06 Dalība Līgatnes Apvienības pārvaldes tūrisma nozares uzņēmēju
rudens tikšanās

13.oktobrī Enter Gauja birojs piedalījās Cēsu novada, Līgatnes Apvienības pārvaldes tūrisma nozares
uzņēmēju rudens tikšanās. Enter Gauja birojs prezentēja realizētās un plānotās aktivitātes. 
Cēsu novada pašvaldības vadība un tūrisma jomas speciālisti informēja uzņēmējus par notiekošo
reorganizāciju tūrisma jomā Cēsu novada pašvaldībā, vienlaikus iepazīstinot uzņēmējus arī ar vietējā
tūrisma attīstības virzieniem. 

07 Iesniegti pieteikumi starptautiskām tūrisma izstādēm 2023.gadā

Iesniegti pieteikumi dalībai starptautiskās tūrisma izstādēs Latvijas stendā 2023.gadā. 
Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība ir saņēmusi apstiprinājumu dalībai MATKA 2023 un
Vakantiebeurs 2023 starptaustiskajās tūrisma izstādēs.
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.

https://matka.messukeskus.com/?lang=en
https://www.vakantiebeurs.nl/
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08 Tūrisma darba seminārs ar Beļģijas 
un Nīderlandes tūroperatoriem 

27. oktobrī Enter Gauja birojs prezentēja Gaujas Nacionālo
parku un tikās ar Beļģijas un Nīderlandes tūroperatoriem
un  aģentiem Rīgā, lai veidotu kontaktus un sadarbību.
Pēc kontaktbiržas turpinās komunikācija ar tūroperatoriem.
Tūrisma darba semināru organizēja LIAA Tūrisma
departaments. 

09 Biedrībā iestājies 1 jauns biedrs

Mini Zoo "Mežiņi" Valmieras novadā ir Latvijas lauku
amatniecības un dzīvnieku sēta. Kādā no aplokiem
atrodams arī kāds eksotiskāks dzīvnieks, tai skaitā, valabiji
un alpakas.
Darbnīcā saimnieki iepazīstina ar Angoras trušu vilnas
ieguves un pārstrādes procesu no truša cirpšanas līdz
vērpšanai. Turpat iespējams apskatīt un iegādāties
visdažādākos adījumus no saimiecības aitu, trušu, alpaku,
suņu vilnas.
Saimniecība īpaši piemērota ģimenēm ar bērniem, un
labprāt uzņem arī lielākas grupas.



11
No 10. līdz 13.oktobrim Enter Gauja birojs piedalījās “Lauku dzīvesveids - pievilcīgu lauku
dzīvesveida tūrisma galamērķu radīšana” (Rural Lifestyle - Creating attractive rural lifestyle
destinations) projekta partneru tikšanās, kura norisinājās Ālandu salās.
Partnera tikšanās ietvaros tika prezentēts padarītais projektā, izrunātas turpmākās aktivitātes
projekta veiksmīgai realizācijai un tika kopīgi organizēta projekta noslēguma konference Rīgā.
Attālināti sarunās ieaistījās projekta partneris Āzijā - profesionāls tūrisma jomas pasniedzējs no
Japānas Mr. Shigeyoshi Noto.

Vienlaikus norisinājās pieredzes apmaiņas brauciens uzņēmējiem. Kopā ar Enter Gauja biroju
devās arī 2 uzņēmēji no Gaujas Nacionālā parka.

Tika apmeklēti vietējie uzņēmēji: dzērienu ražotne, kafejnīca un pasākumu norises vieta
Stallhagen, ābeļu dārzs – ābolu sulas ražotne Ofvergards,Appel Safari, ābolu produktu ražotājs
Peders aplagard. Un apmeklēta, iepazīta arhepalāga neskartā daba.
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Projekta partneru tikšanās Interreg Central Baltic

10 Gaujas Nacionālā parka informācijas ievietošana Trailforks
interneta vietnē

Turpinās darbs pie Gaujas Nacionālā parka pārgājienu un velo braucienu maršrutu
pievienošanas Trailforks.com interneta vietnē. "Trailforks" ir taku pārvaldības sistēma ar mērķi
uzturēt, popularizēt un demonstrēt taku tīklus.
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12 Aicinājums piedalīties foto konkursā!

Centrālbaltijas programmas sadarbības projekta Lauku dzīvesveids komanda aicina dalīties
emocijās, kas tvertas fotogrāfijās, kas uzņemtas Latvijā, Igaunijā, Somijā (Lohjā un Ālandu salās) un
Zviedrijā (Soderhamnā).
Piedalīties aicināti gan tūrisma pakalpojumu sniedzēji, gan tūristi un visi citi interesenti. Lauku
dzīvesstila foto konkursā tiek gaidītas gan profesionāļu, gan amatieru fotogrāfu fotogrāfijas. Tēma
ir "Mana lauku dzīvesveida tūrisma produktu pieredze". 

Konkurss norisinās no 21.10.-20.11.2022., noteikumi pieejami ŠEIT.
Lūdzu, augšupielādējiet savas fotogrāfijas tajā pašā vietā ŠEIT!

Tā kā šis ir fotokonkurss, labākos darbus apbalvos arī žūrija, katrai dalībvalstij piedāvājot balvu
tūrisma pakalpojuma veidā. Labākās fotogrāfijas tiks izdrukātas un izplatītas tūrisma mārketinga
nolūkos. Papildus žūrijai fotogrāfijas var vērtēt ikviens, kas apmeklē vietni countryholidays.info.

Lauku dzīvesstila projektā izstrādāta jauna mājaslapa, kas aicina tūristus baudīt lauku dzīvesstila 
 tūrisma piedāvājumu Baltijas jūras reģiona valstīt: Latvijā, Igaunijā, Somijā un Zviedrijā.

13 Lauku dzīvesveida tūrisma produktu prezentēšana Āzijā
turpinās

Oktobrī " Lauku dzīvesveids – pievilcīgu lauku dzīvesveida galamērķu radīšana" tūrisma produkti tika
prezentēti Bangkokā. Projekta partneris Lauku Ceļotājs tikās ar Taizemes tūrisma pārstāvjiem un
iepazīstināja ar lauku tūrisma produktiem no Latvijas, Igaunijas, Zviedrijas (Söderhamna) un Somijas
(Ālandu salām).

https://gorural.countryholidays.info/en/photo-contest
https://gorural.countryholidays.info/en/photo-contest
https://gorural.countryholidays.info/en/photo-contest?view=
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14
Publicēti pasākumi mājas lapā un mobilā aplikācijā, kā arī
papildināta jaunumu sadaļa ar aktuālo informāciju un
iesūtītām preses slejām. 
Esiet aicināti iesūtīt pasākumus un aktualitātes, rakstot uz
info@entergauja.com

Aktualitātes, pasākumi, preses slejas 

16 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.

Aktualizēta informācija Enter Gauja mājaslapā15
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.
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17 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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84,4%

15,6%



IOS lejupielādes - 57; Impressions - 383
Android lejupielādes - 86; 

Facebook: Seko 4119 cilvēki (pieaugums 11 cilvēki)
Oktobrī kopā publicēti 27 ieraksti un sasniegtā (reach) FB lapas auditorija - 7346 cilvēki.
Oktobrī jauni 17 "Likes" Enter Gauja National Park lapai

Instagram: 2833 cilvēki (pieaugums 30 cilvēki)
Publicēti 17 ieraksti un 249 stāsti (story). Sasniegtā unikālā auditorija - 1470

Ierīce un lietotāji:

Mobilā aplikācija:

Demogrāfiskie dati:

Soc. tīklu statistika

Paldies par uzmanību!
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