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Izveidots un publicēts raksti par tūrisma
aktivitātēm rudenī Gaujas Nacionālo parku
igauņu ceļošanas portālā Trip.ee. 
Raksts par plašajām atpūtas iespējām rudenī
aicina gan izbaudīt krāšņo dabu Gaujas un
Amatas ielejās, dabas takās, pils un baznīcas
torņos, gan aicina baudīt sezonālās veltes
restorānos un tirdziņā, kā arī baudīt enerģiju
sniedzošus rituālus pirtī, SPA  un sanatorijā. 

Ar rakstu variet iepazīties ŠEIT.

L A P A  0 2

01 Izveidots un publicēts raksts igauņu ceļošanas portālā Trip.ee
par Gaujas Nacionoālo parku

Augustā un septembrī izveidota un Trip.ee
igauņu ceļošanas portālā publicēta 4 rakstu sērija
par atpūtas iespējām Gaujas Nacionālajā parkā.

https://trip.ee/uudised/puhka-laetis-suegisese-hiilguse-nautimine-gauja-rahvuspargis


Izveidota un publicēta preses sleja Enter Gauja mājaslapā un Travelnews portālā par
aizraujošo aktivitāšu piedāvājumu rudenī Gaujas Nacionālajā parkā. Izceļot pārgājienus dabā,
piļu un muižu apmeklēšanu. 

Ar rakstu variet iepazīties:
1) Enter Gauja
2) Travelnews
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02 Preses sleja par rudenīgajām aktivitātēm Gaujas Nacionālajā
parkā

https://travelnews.lv/?m_id=18252&i_id=5&pub_id=134709&Esi-tur-kur-vel-neesi-bijis--Aizraujosi-gidu-vaditi-pargajieni-Cesu-novada
https://www.entergauja.com/lv/jaunumi-un-notikumi/zinas/aizraujosas-rudens-aktivitates-gaujas-nacionalaja-parka
https://travelnews.lv/?m_id=18252&i_id=5&pub_id=134709&Esi-tur-kur-vel-neesi-bijis--Aizraujosi-gidu-vaditi-pargajieni-Cesu-novada
https://travelnews.lv/?pub_id=135683&l=lv


03

14.septembrī Gaujas Nacionālā parka tūrisma
biedrības birojs un valdes locekle apmeklēja
Latvijas Dabas tūrisma konferenci Ogrē.
Konferencē speciālisti sniedza lekcijas par
ekotūrismu, dabas tūrismu un ilgtspējīgu dabas
teritoriju apsaimniekošanu. Lekcijās tika
uzsvērts vietējo kopienu iesaistīšanas
nozīmīgums. Konferences otrajā daļā norisinājās
darba grupu diskusijas  par dabas tūrisma
monetizāciju un starpvalstu sadarbību, dabas
tūrisma liumdošanu, rekreāciju telpu ilgtspējīgu
apsaimniekošanu un dabas tūrisma
uzņēmējdarbības vidi un klasteri.
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Latvijas Dabas tūrisma konference04

Sadarbības veidošana ar Lahemaa Nacionālo parku Igaunijā

15.-16. septembrī Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības birojs viesojās Lahemaa
Nacionālajā parkā Igaunijā, lai tiktos ar Lahemaa tūrisma biedrības tūrisma
speciāliestiem. Pārrunās tika diskutēts par sadarbības iespējām un rezultātā tika izvirzīti
īstermiņa un ilgtermiņa sadarbības mērķi, kas iekļauj arī tūrisma produktu veidošanu.

05

Vadības grupas sapulce

7.septembrī norisinājās Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrības vadības grupas sapulce.
Tās laikā Andris Klepers informēja par jauno Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības
plānu, kas tobrīd vēl atradās izstrādes stadijā. 
Kā arī GNP TB birojs informēja par programmas pasākuma “Atbalsts tūrisma produkta
attīstībai” īstenošanas noteikumiem un programmas pasākuma “Atbalsta instruments
inovāciju klasteru attīstībai” īstenošanas noteikumiem.
Tiek strādāts pie 2023.gada aktivitāšu plāna izveides.



09
Septembrī noritēja GNP TB organizētā savvaļas zvēru
vērošanas tūre Gaujas Nacionālajā parkā cilvēkiem no
Apvienotās Karalistes. Zvēru vērošanas tūrē nelielā
cilvēku grupai tika parādīti savvaļas dzīvnieki to
dabiskajos dzīve apstākļos mežos un pļavās un stāstīts
par Gaujas Nacionālā parka dabu.
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Zvēru vērošanas tūre Gaujas
Nacionālajā parkā

07

Izveidots un iesniegts projekta pieteikums Valsts
kulturkapitāla fondā 08

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.

Septembrī  Gaujas Nacionālā parka tūrisma biedrība sadarbībā ar biedru izveidoja
projekta pieteikums Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) projektu konkursam.
Iesniegtajā projekta pieteikumā fokuss likts uz sabiedrības iepazīstināšanu ar
atpazīstamiem un mazāk atpazīstamiem kultūrvēsturiskiem 
objektiem Gaujas Nacionālajā parkā. 

06 Aktualizēta informācija Enter Gauja mājaslapā

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.



L A P A  0 6

11
Publicēti pasākumi mājas lapā un mobilā aplikācijā, kā arī
papildināta jaunumu sadaļa ar aktuālo informāciju un
iesūtītām preses slejām. 

Enter Gauja aicina iesūtīt jaunumus un aktualitātes uz e-
pastu info@entergauja.com, lai varam piedāvāt Enter
Gauja komunikācijas kanālu apmeklētājiem pilnu ieskatu
par GNP jaunumiem un notikumiem.

Aktualitātes, pasākumi, preses 
slejas 

10 Turpinās darbs pie
sadaļas "TOURS" papildināšanas

Enter Gauja mājaslapā sadaļā "TOURS" turpinās
darbs pie maršrutu - piedāvājumu veidošanas
un publicēšanas. 

12 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.

https://www.entergauja.com/en/things-to-do/packages/tours-1
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13 Jaunumu lapa par aktuālo atpūtas piedāvājumu
Gaujas Nacionālajā parkā

Izveidota jaunumu lapa, izceļot Enter Nature un Tours piedāvājumus, kā arī lielākos mēneša
pasākumus Gaujas Nacionālajā parkā. Jaunumu lapa izsūtīta vairāk nekā 930 kontaktiem e-
pastos, kas abonē GNP TB jaunumus.
Raksts iekļauj arī naktsmītnes: viesnīcas, viesu namus un kempingus, un informāciju par
mobilo aplikāciju Enter Gauja.
Aizraujošais ieskats plašajā rudens aktivitāšu klāstā ŠEIT

14 Uzsākta video filmēšana par Cēsu novadu rudenī

Septembrī sākta Enter Gauja vide0 materiāla filmēšana par Cēsu novadu rudenī, atklājot
rudens krāšņumu un atpūtas iespējas Cēsu novadā. Video materiālā tiek iekļauti arī biedrības
uzņēmēji.

https://www.entergauja.com/userfiles/files/1234.pdf


L A P A  0 8

15 Āzijas tūrisma tirgus semināri uzņēmējiem Rural
Lifestyle projektā

Septembrī norisinājās noslēdzošais Āzijas tūrisma tirgus tiešsaistes vebinārs uzņēmējiem, ko
organizēja "Rural Lifestyle - Creating attractive rural lifestyle destinations" projekta partneri.

Vebinārā uzņēmēji tika iepazīstināti ar Taizemes valsts tūristu ceļošanas paradumiem, tai
skaitā par ceļojumiem uz Eiropu, kā arī ceļotāju vēlmēm un interesi par lauku dzīvesveida
tūrisma piedāvājumiem.

Āzijas tūrisma tirgus semināru prezentācijas par Japānu, Dienvidkoreju, Singapūru un
Taizemi pieejamas ŠEIT

16 Aktivitāšu un iesaistes izērtējuma saruna projektā "Rural
Lifestyle - Creating attractive rural lifesyle destinations"

Septembrī norisinājās individuālas sarunas tiešsaistē ar projekta partneriem par 2022.gada
pavasara, vasaras un rudens perioda aktivitātēm Rural Lifestyle projektā.

https://drive.google.com/drive/folders/1t5WEhpItoePiHjvenrtxN64tXfJehFbY?usp=sharing
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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.
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18 YouTube kanāla satura aktualizēšana

Septembrī norisinājās darbs pie Enter Gauja National Park YouTube satura aktualizēšanas,
ievietojot jaunu saturu. Darbs turpinās pie satura aktualizēšanas.

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

19 Blogera vizītes organizēšana

Septembrī veikts darbs blogeru, influenceru meklēšanai vizītei Gaujas Nacionālajā parkā
oktobrī. Uzrunāti 4 blogeri no Igaunijas un Polijas. Turpinās komunikācija ar 1 blogeri par
vizītes organizēšanu.

https://youtube.com/user/EnterGaujaTV


STATISTIKA
Mājas lapas apmeklējums
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84,3%

15,7%



IOS lejupielādes - 54; Impressions - 370
Android lejupielādes - 73; 

Facebook: Seko 4108 cilvēki 
Septembrī kopā publicēti 20 ieraksti un sasniegtā (reach) FB lapas auditorija - 9929 cilvēki.
Augustā jauni 9 "Likes" Enter Gauja National Park lapai

Instagram: 2828 cilvēki (pieaugums 8 cilvēki)
Publicēti 13 ieraksti un 270 stāsti (story). Sasniegtā unikālā auditorija - 1171

Ierīce un lietotāji:

Mobilā aplikācija:

Demogrāfiskie dati:

Soc. tīklu statistika

Paldies par uzmanību!
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