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Biedrība ,,Pērses krasts’’ 

Adrese: Parka iela 20-39, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov. 

 Kontakttālr. 29119882, E-pasts: ita.lejina@gmail.com,  

Reģ. Nr. 40008265558 / AS SWEDBANKA, konta Nr. LV26HABA0551044402948 

Ievads 
 

Darbības plāns un stratēģija ir vidēja termiņa plānošanas dokuments un paredzēts laika posmam 

no 2021. līdz 2023. gadam. Plāns tiek izstrādāts pirmo reizi un  paredzēts organizācijas vidēja 

termiņa mērķu un darbības virzienu noteikšanai un to sasniegšanas nepieciešamo resursu 

novirzīšanai. Stratēģiskai plānošanai ir būtiska nozīme ne tikai valsts un biznesa sektorā, bet arī 

NVO sektorā, kas nodrošina veiksmīgu organizācijas attīstību. Savu izvirzīto mērķu sasniegšanai 

biedrība “Pērses krasts” vēlas pievērst uzmanību organizācijas darbības plānošanai un stratēģijas 

aktualizēšanai, izvērtējot jau sasniegtos rezultātus un precizējot vēlamos attīstības virzienus 

atbilstoši nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem. Attīstības 

plāns sagatavots ņemot vērā šādus plānošanas dokumentus: 

▪ Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija “Latvija 2030”; 

▪ Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam; 

▪ Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015-2030; 

▪ Aizkraukles rajona partnerības sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2015. -

2020.gadam; 

▪ Kokneses novada attīstības programma 2020.-2026. gadam. 

▪ Kokneses novada iedzīvotāju aptauja 2019.. 

Plāna un stratēģijas izstrāde un turpmākā organizācijas virzības noteikšana tika apspriesta gan 

kopīgajās darba sanāksmēs ar biedriem, brīvprātīgajiem un vietējiem sadarbības partneriem, gan 

arī neformālajās sarunās, kur vairāk tika pievērsta uzmanība tieši nākotnes darbības un sadarbības 

plānu apspriedei un ideju ģenerēšanai.  

Šis plāns uzskatāms par organizācijas darbības bāzes versiju, ko plānots arī turpmāk ik gadu 

attīstīt, ieviešot tajā paredzētos pasākumus un fiksējot progresu konkrētās darbības jomās. 

 

Apspriešanā piedalījās: Biedrības “Pērses krasts” valde un aktīvie biedri, brīvprātīgie, sadarbības partneri 

Informāciju apkopoja un plānu izstrādāja: Projekta attīstības vadītāja un plānotāja, biedrības valdes 

locekle Katrīna Šole 
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Biedrība ,,Pērses krasts’’ 

Adrese: Parka iela 20-39, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov. 

 Kontakttālr. 29119882, E-pasts: ita.lejina@gmail.com,  

Reģ. Nr. 40008265558 / AS SWEDBANKA, konta Nr. LV26HABA0551044402948 

Vēsturiskās un esošās situācijas apraksts Kokneses kultūrtelpā 

1205.gadā Indriķa hronikā pirmo reizi minētā Koknese ir agro viduslaiku latgaļu 

valstiskais veidojums, vēlāk Hanzas savienības pilsēta un viens no spēcīgākajiem cietokšņiem pie 

Daugavas. Nozīmīgu vietu Koknese ieņēmusi kultūrvēstures un dabas izzināšanas piedāvājumā 

jau kopš 19.gdsimta beigām un pastiprinājusi Latvijas pirmās neatkarības pastāvēšanas laikā, 

iekļaujoties kopējā Rīgas-Pļaviņu-Staburaga-Kokneses maršrutā un Sabiedrisko lietu ministrijas 

Tūrisma nodaļas vasaras ceļojumā „Lejup gar Daugavas klinšainajiem krastiem Pļaviņas – 

Koknese”. Maršruts no Pļaviņām līdz Koknesei dēvēts par skaistāko Latvijā ar nozīmīgākajām 

interesentu piesaistēm: Kokneses pilsdrupas, Staburags, divus metrus augstais Pērses 

ūdenskritums un brauciens pa Daugavas krācēm. Ar šo ainavu krāšņumā varējušas sacensties vien 

Vidzemes Šveices pilis un Gaujas senieleja. Pēc Pļaviņu HES ūdenskrātuves uzpludināšanas 

1965.gadā Daugavas senleja pie Kokneses zaudēja Pērses ūdenskritumu, Staburagu un vairākus 

citus nozīmīgus kultūrvēsturiskus objektus, kā arī izcili ainavisko senielejas reljefu, kas tagad 

aplūkojami vien arhīvu materiālos, muzejos un Kokneses tūrisma informācijas centrā. 

Par Kokneses kultūrvēstures popularizēšanas plānveidīgas un mērķtiecīgas attīstības 

aizsākumu uzskatāms 1999.gads, izveidojot sabiedrisko organizāciju „Fonds Koknesei”, kas 

turpinājumā radīja struktūrvienību „Kokneses tūrisma informācijas centrs”. Sabiedriskā 

organizācija „Fonds Koknesei” joprojām darbojas turpat, taču līdz ar Likteņdārza īstenotāju 

nodibinājuma „Kokneses fonds” izveidi 2005.gadā pirmais fonds mainīja nosaukumu, un pašreiz 

ir biedrība "Koknesei". 

Lai arī 20.gs. krasi mainījusies Kokneses kultūrvēsturiskā ainava, novada vieglā piekļuve 

un atrašanās pie Daugavas ceļa, daudzveidīgie kultūrvēstures un dabas mantojuma objekti, 

jaunradītās tūristu piesaistes Koknesē, kā arī pašvaldības radītā infrastruktūra un sniegtie 

pakalpojumi ir pamats viesu piesaistei un rada potenciālu tūrisma nozares attīstībai. 

Arī mūsdienās Kokneses novada tūrisma resursi pamatā balstās uz kultūrvēsturisko 

mantojumu, un ainavisko pievilcību. Likteņdārzs, Kokneses pilsdrupas un dabas parks Latvijas 

mērogā uzskatāmi par Kokneses galvenajiem „enkur-objektiem”. Īpaši jāakcentē divu upju 

krustceles - Daugavas un Pērses upju ainava dažādu kultūras un sociālā tūrisma piedāvājumos. 

Tās joprojām ir galvenais pievilcības nodrošinātājs novadā un galvenajiem enkurobjektiem 

vienlaicīgi piešķir kultūras mantojuma simbolisko nozīmi un mūsdienu aktualitāti. 

Novada bagātais kultūrvēsturiskais mantojums un novada tradīcijas ir viens no novada 

attīstības priekšnoteikumiem. Lai to veicinātu, viens no priekšnoteikumiem ir kultūras pieminekļu 

saglabāšana, kultūras pieminekļu tehniskā stāvokļa atjaunošana un to piegulušo teritoriju 

sakārtošana. Tāpēc vietējie iedzīvotāji ir galvenais resurss, arī novada galvenā prioritāte ar mērķi 

stiprināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, veicinot nevalstisko organizāciju darbības atbalstu, 

attīstību un iesaisti sabiedriski nozīmīgos sociālekonomiskos procesos, kas savukārt nosaka 

Kokneses novada attīstību un kultūrvides veidošanu. 

  

mailto:ita.lejina@gmail.com


4 

 

 

Biedrība ,,Pērses krasts’’ 

Adrese: Parka iela 20-39, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov. 

 Kontakttālr. 29119882, E-pasts: ita.lejina@gmail.com,  

Reģ. Nr. 40008265558 / AS SWEDBANKA, konta Nr. LV26HABA0551044402948 

Biedrības “Pērses krasts” darbības apraksts 

Biedrība Pērses krasts izveidota 2017. gadā, tā darbojas Kokneses novadā. 

Biedrības mērķi ir: 

• Veicināt Kokneses lokālās savdabības un vēsturiskās kultūrtelpas unikalitātes saglabāšanu 

un pieejamību plašai sabiedrībai 

• Motivēt, izglītot un iesaistīt sabiedrību Latvijas materiālā un nemateriālā kultūras 

mantojuma saglabāšanai un tālāknodošanai nākamajām paaudzēm 

• Popularizēt Daugavas posma pie Kokneses un Pērses upes kultūrvēsturiskā mantojuma 

nozīmīgumu un dabas ainavas unikalitāti mūsdienās 

• Sekmēt tūrisma un aktīvas atpūtas attīstību Koknesē 

• Veidot daudzveidīgu, atraktīvu un pieejamu kultūrizglītības piedāvājumu nacionālās 

identitātes stiprināšanai un radošai izaugsmei 

• Sadarboties ar Kokneses novada pašvaldību, uzņēmējiem un biedrībām kopīgu pasākumu 

un projektu veidošanā 

Biedrības Pērses krasts nozīmīgākās aktivitātes 2017. gadā 

Biedrības viens no galvenajiem mērķiem ir veicināt Kokneses lokālās savdabības un 

vēsturiskās kultūras telpas unikalitātes saglabāšanu un pieejamību plašai sabiedrībai. Ņemot vērā 

Kokneses zudušās Pērses gravas kultūrvēsturisko vērtību mērķa sasniegšanai ilgtermiņā plānojam 

veidot jaunu, inovatīvu objektu – Daugavas ielejas pie Kokneses un Pērses gravas vēsturiskā 

izskata miniatūrdārzu (model willage) ar ēku, dabas un kultūras pieminekļu, cilvēku, notikumu un 

citiem prototipiem. Ieceres realizācijai paredzami vairāki posmi 1.) sagatavot pētniecisku darbu 

un izveidot karti ar identificētiem vēsturiski nozīmīgiem objektiem Daugavas posmā pie Kokneses 

pilsdrupām un Pērses gravu 2.) iekļaujamās teritorijas un attēlojamās situācijas 3D modeļa izveide 

un maketa izgatavošana 3.) miniatūrdārza un nepieciešamo prototipu modeļu izveide brīvā dabā. 

Miniatūrdārzu, balstoties uz nomas vai patapinājuma līgumu starp zemes īpašnieci Itu Lejiņu un 

vienlaikus biedrības valdes locekli Itu Lejiņu, plānots projektēt un iekārtot nekustamā īpašumā 

"Pērsejas", Kokneses pagastā blakus Pērses upei un Kokneses parka teritorijai. 

Lai realizētu minētās ieceres pirmos divus posmus, 2017. gada jūnijā sagatavots un 

iesniegts projekta iesniegums Nr.17-04-AL08-A019.2201-000020 vēsturiska maketa "Koknese - 

Daugavas senleja un Pērses grava 20.gs. 30tie gadi" izveide Lauku atbalsta dienesta LEADER 

aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, Aizkraukles rajona partnerības stratēģijas 

rīcības „Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem” ietvaros. Projekts apstiprināts 

piešķirot publisko finansējumu – EUR 13639.87 un nosakot īstenošanas periodu 31.10.2017.-

31.10.2018. Uzsākta projekta īstenošana ar vēsturisko materiālu apkopošanu - mutiskā un 

tekstuālā informācija par objektiem un notikumiem, uzrunāti  aculiecinieki, aktivizēta sabiedrības 

līdzdalība foto un atmiņu stāstu nodošanai, tikšanās ar muzeju darbiniekiem, vēsturniekiem, darbs 

arhīvos. Rosināta diskusija par sabiedriski aktīvāko periodu 20. gs. sākumā. 
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Biedrība ,,Pērses krasts’’ 
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Biedrības Pērses krasts nozīmīgākās aktivitātes 2018. gadā 

2018. gadā biedrība turpina darbu, lai īstenotu projektu Nr.17-04-AL08-A019.2201-

000020 vēsturiska maketa "Koknese - Daugavas senleja un Pērses grava 20.gs. 30tie gadi" izveide 

Lauku atbalsta dienesta LEADER aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, Aizkraukles 

rajona partnerības stratēģijas rīcības „Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem” 

ietvaros.  

Apkopota mutiskā un tekstuālā informācija par objektiem un notikumiem. Uzklausīti un 

fiksēti vairāku aculiecinieku stāstījumi, aktivizēta sabiedrības līdzdalība foto un atmiņu stāstu 

nodošanai. Organizētas vairākas tikšanās ar muzeju darbiniekiem, vēsturniekiem, darbs arhīvos. 

Uzturēta visu darbību publicitāte. Biedrība organizējusi 2 tikšanās (50 dalībnieki) ar seno 

notikumu aculieciniekiem un interesentiem, veicinot viedokļu apmaiņu, sadarbību un savstarpējo 

uzticēšanos starp dažādām sabiedrības grupām un turpināta diskusija par sabiedriski aktīvāko 

periodu 20. gs. sākumā. Tiek veikti visi nepieciešamie sadarbības pasākumi ar projekta 

finansētājiem un izpildītājiem – projekta iesnieguma dokumentu precizēšana un saskaņošana, 

pasūtījuma veikšana un vēsturiskās informācijas nodošana, līgumu un grāmatvedības dokumentu 

noformēšana, tikšanās un precizējumi maketa izgatavošanas procesa gaitā, konsultācijas ar 

speciālistiem u.c.. Noteiktajā termiņā (31.10.2018) projekts tiek realizēts un vēsturiskais makets 

novietots Kokneses TIC telpās un ir ērti pieejams plašai sabiedrības daļai – vietējiem iedzīvotājiem 

un Kokneses viesiem. 

Biedrība seko finanšu līdzekļu piesaistes iespējām un 2018. gada februārī tiek sagatavots 

un iesniegts projekta iesniegums Nr. 18-04-AL08-A019.2201-000022 “Interaktīva informācijas 

stenda izveide maketam „Koknese – Daugavas senleja un Pērses grava 20.gs. 30tie gadi”” Lauku 

atbalsta dienesta LEADER aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, Aizkraukles rajona 

partnerības stratēģijas rīcības „Atbalsts sabiedriskām aktivitātēm teritorijas iedzīvotājiem” 

ietvaros. Projekts apstiprināts piešķirot publisko finansējumu – EUR 7480.00 .29.06.2018. uzsākta 

projekta īstenošana ar sekojošiem mērķiem: 

1.Radīt digitāla formāta vizuālo un saturisko bāzi modernu, daudzveidīgu, atraktīvu un 

inovatīvu kultūrizglītības pakalpojumu izveidei, kas nodrošinātu Daugavas posma pie Kokneses 

pilsdrupām un Pērses gravas kultūras mantojuma saglabāšanas, izpratnes un pieejamības 

veicināšanu. 

2. Izgatavot un novietot publiski pieejamā vietā mobilu interaktīvu informācijas stendu ar 

3D virtuālās pastaigas iespējām, kas papildinātu maketā "Koknese - Daugavas senleja un Pērses 

grava 20.gs. 30tie gadi" redzamos objektus un notikumus. 

Biedrības iecerētais ekspozīciju kopums ir kultūrvēsturiska, izklaidējoši informatīva 

liecība par Latvijā esošām un zudušām dabas un kultūras vērtībām. Lai to padarītu par bagātīgāku 

informācijas nesēju, ir paredzēts objektu un notikumu maketus savienot ar mūsdienīgām 

tehnoloģiskām iespējām. Tās ir attēlu, video, krāsu un gaismu projekcijas, skaņas un citas maņas. 

Šī projekta ietvaros vēlamies atdzīvināt un papildināt maketu ar digitālu saturu un 3D virtuālas 

pastaigas iespējām veidojot interaktīvu informācijas stendu. Tiek veikti visi nepieciešamie 

sadarbības pasākumi ar projekta finansētājiem un izpildītājiem – projekta iesnieguma dokumentu 
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precizēšana un saskaņošana, pasūtījuma veikšana un vēsturiskās informācijas nodošana, līgumu, 

grāmatvedības dokumentu noformēšana un maksājumu veikšana, tikšanās un precizējumi 

interaktīvā stenda izgatavošanas procesa gaitā, konsultācijas ar speciālistiem u.c.. 

Biedrības Pērses krasts nozīmīgākās aktivitātes 2019. gadā 

Biedrība “Pērses krasts”  īstenojot projektu Nr. 17-04-AL08-A019.2201-000020 „Koknese 

– Daugavas senleja un Pērses grava 20.gs. 30tie gadi”  un novietojot vēsturisku maketu  „Koknese 

– Daugavas senleja un Pērses grava 20.gs. 30tie gadi” Kokneses tūrisma centra telpās radījusi lielu 

apmeklētāju interesi un vēlmi dalīties ar atmiņu stāstiem un vizuālo materiālu par attēloto periodu. 

Lai precīzāk izpētītu un apkopotu klāt nākušo saturisko un vizuālo informāciju tika mainīts 

projekta Nr. 18-04-AL08-A019.2201-000022 “Interaktīva informācijas stenda izveide maketam 

„Koknese – Daugavas senleja un Pērses grava 20.gs. 30tie gadi””  īstenošanas termiņu no 

21.12.2018 uz 28.06.2019. 

Tiek veikti visi nepieciešamie sadarbības pasākumi ar projekta finansētājiem un 

izpildītājiem – projekta iesnieguma dokumentu precizēšana un saskaņošana, pasūtījuma veikšana 

un vēsturiskās informācijas nodošana, līgumu, grāmatvedības dokumentu noformēšana un 

maksājumu veikšana, tikšanās un precizējumi interaktīvā stenda izgatavošanas procesa gaitā, 

konsultācijas ar speciālistiem u.c.. Biedrība organizējusi 2 tikšanās (50 dalībnieki) ar seno 

notikumu aculieciniekiem un interesentiem. Uzklausīti un fiksēti vairāku aculiecinieku stāstījumi. 

Noorganizēts pasākums “TOREIZ un TAGAD” (50 dalībnieki)–iedzīvotāju tikšanās ar maketa un 

interaktīvā stenda izveidotājiem, gleznošanas meistarklase (20 dalībnieki) pie Pērses 

ūdenskrituma atveida, Kokneses foto kluba dalībnieku skatījums bildēs uz mūsdienu Daugavas un 

Pērses ainavu. Organizēta aktīva domu apmaiņa, tikšanās un diskusijas ar vietējo sabiedrību. 

Vairāku paaudžu sadarbība un līdzdarbošanās Tūrisma sezonas atklāšanas pasākumā 15.05.19.. 

Aktīva sadarbība ar pašvaldību, Kokneses TIC un tūrisma uzņēmējiem. Nodrošināti publicitātes 

pasākumi. 

Līdz 28.06.2019 realizēts projekts Nr. 18-04-AL08-A019.2201-000022 “Interaktīva 

informācijas stenda izveide maketam „Koknese – Daugavas senleja un Pērses grava 20.gs. 30tie 

gadi””. Rezultātā izveidots mobili pārvietojams, interaktīvs informācijas stends ar digitālu saturu 

un 3D virtuālas pastaigas iespējām. Iekļauti vairāk kā 10 objekti, katram apskatāma sava foto 

galerija - kopā apstrādātas un sakārtotas 700 senās fotogrāfijas. Izveidots vēsturiskās situācijas 3D 

video: https://youtu.be/Iis2nBcYMOU. Stends gatavots kā skārienjūtīga displeja stends. 

Interaktīvās funkcijas veidotas uz programmatūras bāzes, kas nodrošina karšu, kolekciju, albūmu 

apskati, skaņas un video atskaņošanu, panorāmas skatus un 3D modeļu apskati, arī pieslēgšanos 

resursiem internetā. Balstoties uz apkopoto informāciju izveidotas norādes digitālajā kartē ar upes 

appludināšanas rezultātā zudušajiem dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem. Multimediālā 

materiāla iespējas ir padziļinātāk atklāt populārākos dabas, kultūrvēstures un tūrisma objektus, 

vietējās tradīcijas un Latvijā pazīstamas personības, kuru dzīves gaitas ir bijušas saistītas ar 

Koknesi. Būtiska ir iespēja salīdzināt vēsturisko un šodienas redzējumu. Apkopotā informācija 

saglabāta datnes formātā izmantošanai internetā. Projekta rezultātam ir vairākas funkcijas: pēc 

izvēles iegūt plašāku informāciju; reklāmai soc. tīklos; izmantojams materiāls izglītības iestāžu 
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skolēniem; palīgs audiovizuālo ekskursiju organizēšanai pa Pērsi un Daugavu; informatīvā bāze 

Kokneses TIC plānojot maršrutus; vietējiem tūrisma uzņēmējiem iespēja izmantot jaunu produktu 

un pakalpojumu izveidei. Saturiskās un vizuālās bāzes izveide ir vērtīgs instruments kopējā 

Kokneses piedāvājuma bagātināšanai, jaunu iespaidu gūšanai tūristiem un vietējiem 

iedzīvotājiem. Balstoties uz projekta rezultātu, biedrībai "Pērses krasts" ir pamats turpināt iesākto 

un realizēt oriģinālo ideju izveidot publiski pieejamu miniatūrdārzu, kā arī organizēt atraktīvus 

kultūrizglītojošus pasākumus, nodrošinot biedrības darbības ilgtspēju 

Biedrības Pērses krasts nozīmīgākās aktivitātes 2020. gadā 

Šogad realizācijas procesā ir 1 projekts LV budžeta finansētā programmā “NVO fonds” 

darbības virzienā “NVO darbības stiprināšana” - “Savu kultūrtelpu veidojam paši”, līguma 

numurs: 2020.LV/NVOF/MIC/026/23 (īstenošanas periods no 15.03.2020. līdz 31.10.2020). 

Projekta ietvaros tiek izstrādāts biedrības darbības plāns 3 gadiem, nodrošināta IT tehnoloģiju 

uzturēšana un papildināšana ar mūsdienu 3D modeļiem, izveidota orientēšanās spēle Kokneses 

parka teritorijā “Ceļojums laikā- zudusī pasaule” izmantojot aplikāciju, organizēti 3 pasākumi – 

akcija biedru piesaistei, biedru un interesentu tikšanās, pasākums par projekta rezultātiem, 

izveidots biedrības logo, uzņemti 15 biedri un piesaistīti sadarbības partneri. 

Orientēšanās spēle Kokneses parka teritorijā “Ceļojums laikā- zudusī pasaule”, izmantojot 

Ŗoadgames aplikāciju (300 dalībnieki), veiksmīgi uzrunājusi skolēnu un jauniešu auditoriju. Ir 

radīts mūsdienīgs, dažādām interešu grupām saprotams veids, kā vairākām paaudzēm sadarboties 

savstarpēji un stiprināt pilsonisko līdzdalību. Mūsdienu Kokneses 3D modeļi salīdzinoši ar 

vēsturisko situāciju apskatāmi interaktīvajā stendā.  Publiskai apskatei pagaidām glabājas 

izveidotāja SIA “MikroKods” datu krātuvēs un pieejami šeit:  

Kokneses pilsdrupas   

Kokneses luterāņu baznīca  

Kokneses parks ar apkārtni  

Sadarbojoties ar pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām, biedrība aktīvi piedalās 

Kokneses novadā organizētajās aktivitātēs. Piemēram Lielās Talkas pasākums 2020. gada 16. 

maijā, Kokneses novada sporta festivāls 2020. gada 22. augustā, gadatirgus “Rudenāji Koknesē” 

2020. gada 26. septembrī. 

Savas pastāvēšanas laikā biedrība organizējusi vairākas tikšanās (60 dalībnieki) ar seno 

notikumu aculieciniekiem un interesentiem, veicinot viedokļu apmaiņu, sadarbību un savstarpējo 

uzticēšanos starp dažādām sabiedrības grupām. Uzklausīti un fiksēti 6 aculiecinieku stāstījumi. 

Uzsākta vietējo iedzīvotāju vajadzību kultūrtelpas veidošanā izpēte un apkopošana, lai piedalītos 

pašvaldības rīcībpolitikas veidošanā paredzamās reģionālās reformas kontekstā. 

Gan projektu ietvaros, gan brīvprātīgi noorganizēti vairāki pasākumi. Piemēram  

iedzīvotāju tikšanās ar maketa un interaktīvā stenda izveidotājiem (50 dalībnieki), 3 gleznošanas 

meistarklases (60 dalībnieki), Pļaviņu HES ražotnes un vēstures ekspozīcijas apmeklējums 

Aizkrauklē (15 dalībnieki),  vēsturnieces Gunas Ševkinas pētījuma par fotogrāfi koknesieti Minnu 

Kaktiņu prezentācija un diskusija par vēsturisko pētījumu nozīmi un nepieciešamību (20 

mailto:ita.lejina@gmail.com
http://realitymodels.northeurope.cloudapp.azure.com/rm3mx_public/Koknese/Kokneses_pilsdrupas_3mx/App/#%2F
http://realitymodels.northeurope.cloudapp.azure.com/rm3mx_public/Koknese/Kokneses_lut_baznica_3mx/App/#%2F
http://realitymodels.northeurope.cloudapp.azure.com/rm3mx_public/Koknese/Kokneses_parks_ar_apkartni_3mx/App/#%2F
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dalībnieki). Minētie pasākumi aktivizēja vairāku interešu grupu sadarbību un stiprināja 

lokālpatriotismu, tādejādi apliecinot iedzīvotāju piederības sajūtu Latvijai. 

Secinājumi 

Aprakstītā biedrības darbība, vēsturiskās situācijas vizualizācija un mūsdienīgu 

tehnoloģiju izmantošana ir iekustinājusi vietējās kopienas aktivitāti lokālās novadpētniecības 

jomā. Vietējo iedzīvotāju vēlme izteikt savu viedokli, dalīties ar atmiņām un fotogrāfijām daļēji 

tiek atbalstīta Kokneses tūrisma centrā un bibliotēkā, kur materiāli tiek saglabāti un sistematizēti 

papīra formātā. Daugavas posma pie Kokneses un Pērses upes kultūrvēsturiskā mantojuma un 

dabas ainavas vēsturiskās informācijas datu un failu sistēmu biedrība kārto un glabā vietnē 

“Dropbox, kura nav publiski pieejama. 

Kopš 2020.gada maija publicitāti un komunikāciju ar savu mērķauditoriju uzturam caur 

FB lapu @BiedribaPērsesKrasts. Veicot lapas apmeklējumu datu analīzi, secinām, ka sabiedrības 

uzmanību piesaista vizuāli pievilcīgi attēlota informācija, iespēja salīdzināt vēsturisko ar 

mūsdienām un jauno tehnoloģiju izmantošana, piemēram 360 grādu foto. Apkopotā materiāla un 

informācijas publicēšanai digitālajā vidē, kā arī atgriezeniskās saites veidošanai, biedrībai trūkst 

atbilstošs tehniskais un cilvēkresursu nodrošinājums. Tīmekļa vietnes izveide dotu iespēju uzkrāt 

lielāku informācijas apjomu un veikt kvalitatīvu satura strukturizāciju, vizuāli efektīvi salīdzināt 

vēsturisko ar mūsdienām un radītu viedokļu apmaiņas iespēju, veicinot kritisko domāšanu 

Vairāku izglītojošu un interaktīvu pakalpojumu veidošanā (tikšanās ar seno notikumu 

aculieciniekiem un interesentiem, izzinoši piedzīvojumu maršruti pa upi un sauszemi,  

gleznošanas meistarklases Kokneses viduslaiku pilsdrupās, skolēnu ekskursijas u.c.) biedrība 

“Pērses krasts” sadarbojas ar Kokneses pašvaldības iestādēm,  tūrisma un viesmīlības nozares 

uzņēmējiem, kā arī ar citām novada nevalstiskām organizācijām. 

Izvērtējot sadarbības rezultātus, pieejamos resursus un aktivitāšu mijiedarbību biedrība 

“Pērses krasts” vēlas radīt un uzturēt virtuālu platformu, kur Daugavas posma pie Kokneses un 

Pērses upes kultūrvēsturiskais mantojums mijiedarbojas ar izglītojošiem aktīvās atpūtas 

piedāvājumiem. Kur “zem viena jumta” vēstures atspoguļojums un atraktīvs piedzīvojums uzrunā 

un vienlaicīgi aktīvi aicina redzēt, izzināt, piedalīties! 

Sabiedrības atsaucība un interese biedrības līdzšinējā darbībā ir pamatots iemesls saglabāt 

iesāktā darba rezultātu un virzīties uz priekšu, nodrošināt progresu un attīstību, veidojot un attīstot 

jaunus un inovatīvus risinājumus organizācijas attīstības procesos. 

Lai arī turpmāk nodrošinātu pastāvīgu organizācijas attīstību, ir noteikti konkrēti attīstības virzieni 

un veicamie uzdevumi. 
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Biedrības “Pērses krasts” Stratēģiskā plāna vīzija un rādītāji 

Biedrības “Pērses krasts” vīzija ir radīt inovatīvu kultūrizglītības centru Latvijā - 

miniatūrdārzu, kas kalpotu modernu, daudzveidīgu, atraktīvu un inovatīvu kultūrizglītības 

pakalpojumu izveidei, lai nodrošinātu Daugavas posma pie Kokneses pilsdrupām un Pērses gravas 

kultūras mantojuma saglabāšanas, izpratnes un pieejamības veicināšanu. Iecerētais ekspozīciju 

kopums ir kultūrvēsturiska, izklaidējoši informatīva liecība par Latvijā esošām un zudušām dabas 

un kultūras vērtībām. Lai to padarītu par bagātīgāku informācijas nesēju, ir paredzēts objektu un 

notikumu maketus savienot ar mūsdienīgām tehnoloģiskām iespējām. Tās ir attēlu, video, krāsu 

un gaismu projekcijas, skaņas un citas maņas. 

 

 

Lai virzītu organizācijas darbību vīzijas sasniegšanai, nepieciešamas šādas darbības: 

I Organizācijas iekšienē -  biedrības kapacitātes stiprināšana: 

1. Radīt organizētu, sistematizētu un modernu darba vidi - caurredzamu, vienkāršu un 

saprotamu, kas veicina biedru un darbinieku lojalitāti un attīsta personīgo iniciatīvu. 

1.1. Izveidot efektīvu sistēmu paredzamo darbu atbildīgo noteikšanai un uzdevumu 

deleģēšanai. 

1.2. Nodrošināt kopīgo datu (informācijas un dokumentu) pieejamību darbiniekiem un 

brīvprātīgajiem efektīvai darba veikšanai. 

1.3. Nodrošināt esošo IT tehnoloģiju uzturēšanu, pieaicināt nepieciešamos speciālistus 

1.4. Ieviest pārredzamu darbības uzraudzības sistēmu, naudas plūsmas un lietvedības 

dokumentu izstrādes kontrolēšanai. 

1.5. Ieviest jauninājumus ikdienas darbības efektivitātes veicināšanai. 

1.6. Organizēt biedru, brīvprātīgo un darbinieku motivējošus pasākumus. 

2. Palielināt ilgtermiņa uzkrājumus un “pasīvās peļņas” nodrošinātājus, veicinot pozitīvu 

naudas plūsmu no saimnieciskās darbības. 

2.1. Piemērotās vides izveide organizācijas attīstības veicināšanai – biroja telpu, 

atbilstoši aktivitāšu pieaugumam identificēšana un iekārtošana. 

2.2. Izstrādāt un piedāvāt atraktīvus kultūrizglītības un sociālā tūrisma pakalpojumus. 

2.3. Kļūt par atpazīstamu radošās industrijas pārstāvi novadā un Latvijā. 

2.4. Izveidot un pakāpeniski paplašināt organizācijas piedāvāto pakalpojumu klāstu, 

apzinot uz sadarbību atvērtus jomu ekspertus, arī brīvprātīgos. 

2.5. Izvērtēt dažādas iespējas sniegt pakalpojumus ar esošajiem resursiem. 

3. Strādāt pie organizācijas publiskā tēla atpazīstamības veicināšanas, pilnveidojot to un 

izmantojot visus iespējamos informācijas izplatīšanas kanālus, nodrošināt biedrības 

atpazīstamību un popularitāti Koknesē, Zemgales reģionā un Latvijā. 

II Organizācijas darbība  pašvaldības, reģiona, valsts un starptautiskā mērogā: 

mailto:ita.lejina@gmail.com


10 

 

 

Biedrība ,,Pērses krasts’’ 

Adrese: Parka iela 20-39, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov. 

 Kontakttālr. 29119882, E-pasts: ita.lejina@gmail.com,  

Reģ. Nr. 40008265558 / AS SWEDBANKA, konta Nr. LV26HABA0551044402948 

4. Palielināt biedrības mērķu sasniegšanai veicinošu projektu skaitu pakāpeniski, ja 

nepieciešams, piesaistot jaunus speciālistus. 

4.1. Identificēt piemērotus projektu konkursus. 

4.2. Ar jaunu projektu attīstību veicināt īstenoto projektu ietvarā attīstīto ideju ieviešanu 

un izmantošanu. 

4.3. Veikt aktīvu rīcību gadījumos, kad projektu sagatavošanai un realizācijai 

nepieciešama sadarbība ar citām organizācijām – NVO, izglītības iestādēm, 

uzņēmējiem vai pašvaldības institūcijām. 

4.4. Piedalīties  kādā starptautiskā projektu konkursā un piesaistīt ārzemju sadarbības 

partneri/partnerus 

5. Sekmēt un piedalīties Kokneses pilsētas novadpētniecības resursu apzināšanā, piesaistē un 

stratēģiskās vadības nodrošināšanā. 

5.1. Apzināt, uzrunāt, piesaistīt un iesaistīt pēc iespējas plašāku mērķauditorijas skaitu, 

pievēršot uzmanību katra interesēm un resursiem.   

5.2. Veicināt sabiedrības iesaisti novadpētniecības aktivitātēs, rūpējoties par kultūras  

mantojuma tālāknodošanu, rosināt aktivitātes, kas paredz vēl neiesaistītu cilvēku 

iesaistīšanos 

5.3. Piedāvāt saturiskas konsultācijas novadpētniecības interesentiem, nodrošinot 

piekļuvi organizācijas sarūpētiem materiāliem un zināšanām. 

5.4. Veicināt sadarbību ar zinātniekiem-pētniekiem, lai nodrošinātu kultūrvēsturisko 

pētījumu kvalitāti un vēsturisko datu precīzu interpretāciju. 

5.5. Rūpēties par vietējo jauniešu piesaisti novadpētniecības tēmām zinātniski 

pētniecisko darbu izstrādes procesā. Sadarboties ar Kokneses vidusskolu, piedāvāt 

konsultantus – jomas speciālistus. 

5.6. Aicināt Kokneses novada domi izvērtēt iespējamo atbildīgās struktūras un 

konkrētas vietas nepieciešamību novadpētniecības fizisko materiālu un eksponātu 

krātuvei. 

5.7. Organizēt pasākumus un tikšanās, kur dažādu viedokļu, vēsturisko faktu 

interpretācija un diskusijas veicina kritisko domāšanu un nostiprina piederības 

sajūtu savai kopienai, pilsētai, valstij.  

6. Veicināt sadarbību ar organizācijām sociālā tūrisma piedāvājumu veidošanā. 

6.1. Palielināt sadarbības partneru skaitu reģiona mērogā, pakāpeniski piesaistot jaunus 

speciālistus, veidojot sinerģijas ar citam organizācijām pilsoniskās sabiedrības, 

neformālās izglītības un citās jomās. 

6.2. Izveidot organizācijas pakalpojumu grozu kultūras tūrismā, kas paredzēts 

neformālās izglītības atbalstam. 

6.3. Uzrunāt pašvaldību par iespēju uzņemties stratēģisko vadību (vīzija, mērķi, 

uzdevumi, informācijas apkopojums, komunikācijas kanāli u.c.) un radīt atbalsta 

instrumentus dažādu novada organizāciju (NVO, viesmīlības nozares uzņēmēji, 

izglītības un kultūras iestādes u.c.) iniciatīvai sociālā tūrisma piedāvājumu 

veidošanā un ar to saistīto kultūrvēsturisko pētījumu veikšanā. 
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III Organizācijas darbība digitālajā vidē: 

 

7. Izveidot  un uzturēt tīmekļa vietni, kur kultūrvēsturiskā mantojuma atspoguļojums (digitāla 

datu krātuve) mijiedarbojas ar sociālā tūrisma piedāvājumiem 

7.1. Publicēt apkopoto vēsturisko un mūsdienu kultūrvides saturu (3D modeļi, 

fotogalerijas, aculiecinieku stāstījumi, apraksti u.c. ) 

7.2. Nodrošināt iespēju atgriezeniskai saitei un informācijas papildināšanai attiecībā 

uz kultūrvēsturisko mantojumu; 

7.3. Veidot sociālā tūrisma piedāvājumu sadaļu ar iespēju atlasīt un kombinēt 

pakalpojumus dažādām mērķauditorijas grupām. 

7.4. Izveidot sadarbības partneru tīklu ar atbilstošiem sociālā tūrisma pakalpojumu 

sniedzējiem un vienoties par web lapas tūrisma piedāvājumu sadaļas saturu. 

8. Izstrādāt digitālās komunikācijas plānu – izvirzīt mērķus, identificēt mērķauditoriju, izvēlēties 

komunikācijas kanālus, izzinām līdzšinējo komunikāciju, definējam vizuālo stilistiku un “tone 

of voice” u.c.. 

 

Biedrības darbību stratēģijas uzdevumu izpildei, nepieciešams ievērot tabulā atspoguļoto 

indikatoru sasniegšanu: 

 

Nr. 
Stratēģiskais 

uzdevums 
Rādītājs 

Izpilde 

2020 

Izpilde 

2021 

Izpilde 

2022 

Izpilde  

2023 

1. Radīt 

organizētu, 

sistematizētu 

un modernu 

profesionālo 

darba vidi. 

Darbinieku 

mainība 

vidēji ne 

retāk kā 1x 

divos gados  

1 darbinieks 

pamatsastāvā  

1x 2 gados 1x 2 gados 1x 2 gados 

Jaunu 

darbinieku, 

ekspertu 

piesaiste 

+2  +3 +3 +4 

2. Palielināt 

ilgtermiņa 

Uzkrāto 

līdzekļu 

kopsumma 

+0 

 

+ 1000 

EUR 

+ 1000 

EUR 

+ 1000  

EUR 
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uzkrājumu 

veidošanu. 

Pasīvās 

peļņas 

veidotājs 

- - - Iegādāti 

pamatlīdzekļi 

saimn. 

darbībai  

Saimnieciskā 

darbība 

 

0 

 

+ 10% 

 

+ 20% +20% 

Jaunu 

pakalpojumu 

radīšana un 

ieviešana 

0 

 

+2 

pakalpojumi 

gada laikā 

+2 

pakalpojumi 

gada laikā 

+2 

pakalpojumi 

gada laikā 

3. Atpazīstamība 

reģionā un 

Latvijā 

kopumā. 

Interneta 

resursu 

lietotāju 

skaits 

100 +15% +20% +20% 

Ieguldījumi 

publicitātes 

pasākumos  

EUR 100 +100% +50% +50% 

4. Palielināt 

projektu skaitu 

pakāpeniski, 

sadarbības 

partneri, 

piesaistītie 

eksperti 

Projektu 

skaits gada 

laikā  

2 projekti 

 

Minimums 

3 projekti 

Minimums 

3 projekti 

Minimums  

4 projekti 

Sadarbības 

partneri  

3 +2 +3 +5 

Piesaistītie 

eksperti 

2 +3 +3 +5 

5. Novadpētniecī

bas resursu 

veidošana 

Piesaistīti 

jauniešu ZPD 

0 

 

+1 +2 +2 

Organizēti 

pasākumi 

4 +1 +1 +2 

6. Soc. tūrisma 

piedāvājumu 

veidošana 

Sadarbības 

partneru 

skaits 

0 +3 +3 +5 

7. Digitālā 

komunikācija 

Stratēģiskais 

plāns 

0 +1 +analīze, 

izmaiņas 

+analīze, 

izmaiņas 

  Web lapa 0 +1 +analīze, 

papildinā 

jumi 

+analīze, 

papildinā 

jumi 

  Soc. tīkli 1 +1,  

esošo 

analīze 

+1,  

esošo 

analīze 

+1,  

esošo  

analīze 
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