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1.MŪSU STĀSTS
MISIJA KOKNESE ir Kokneses tūrisma
piedāvājumu un kultūrvēstures platforma,
ko esam radījuši, lai apmeklētājiem
vienkopus būtu pieejami aktīvās atpūtas,
piedzīvojumu un gardēžu piedāvājumi
Koknesē un tās apkārtnē. 
Zīmols radās 2011. gadā, kad izveidojām
orientēšanās spēli “Misija Koknese” ar
sacensību elementiem. 
Šobrīd MISIJA KOKNESE ir biedrības
“Pērses krasts” attīstīts zīmols, kura
pamatā ir vēlme apvienot Kokneses
tūrismu un kultūrvēsturi vienotā
piedāvājumā.  



VĪZIJA TAVA PIRMĀ IZVĒLE, PLĀNOJOT ATPŪTU
KOKNESĒ. 

MISIJA
PIEDZĪVOJUMU RADĪŠANA SEV UN CITIEM
CAUR KULTŪRVĒSTURES UN TŪRISMA
MIJIEDARBĪBU.



3.KOMUNIKĀCIJAS
MĒRĶIS

VEICINĀT ZĪMOLA “MISIJA KOKNESE”
ATPAZĪSTAMĪBU KLIENTU UN SADARBĪBAS
PARTNERU VIDŪ.



KOMUNIKĀCIJAS UZDEVUMS

nodrošināt zīmola “Misija
Koknese” regulāru publicitāti

un informēt visas zīmola
mērķauditorijas par

pieejamiem pakalpojumiem, 
 izstrādātajiem materiāliem un

iespējām tos izmantot.



KOMUNIKĀCIJAS APAKŠUZDEVUMI

-PALIELINĀT FACEBOOK
SEKOTĀJU SKAITU LĪDZ 1000
LĪDZ 2023.GADA BEIGĀM

-VEICINĀT PLŪSMU UZ
MĀJASLAPU
MISIJAKOKNESE.LV,
SASNIEDZOT 600 SKATĪJUMU
MĒNESĪ LĪDZ 2023.GADA BEIGĀM.

-VEIDOT ATTIECĪBAS AR
POTENCIĀLAJIEM UN
ESOŠAJIEM KLIENTIEM.



4.DARBĪBAS SFĒRAS 

Tūrisma un kultūrvēstures platforma ar
vienkopus pieejamiem vietējo tūrisma
uzņēmēju pakalpojumiem Koknesē 
Orientēšanās spēle Kokneses parkā “Misija
Koknese”
Galastacija “Koknese” – aplikācija ar
maršrutu pa Koknesi
Piknika un ugunskura vieta piestātnē
“Pērsejas”
Individuālu maršrutu izstrāde Kokneses
apmeklētājiem
Skolēnu ekskursiju programmas

TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEGŠANA



DARBĪBAS SFĒRAS 

Novadpētniecības semināru organizēšana
Vēsturisko pētījumu veikšana, materiālu
apkopošana
Vēsturiskās informācijas stends ar interaktīvu
virtuālu pastaigu
Sabiedrības iesaistīšana vēstures pētniecībā
par dzimtas pētījumiem, novadpētniecību. 
3D makets “Koknese – Daugavas senleja un
Pērses grava 20.gs. 30. gadi”.

KOKNESES NOVADPĒTNIECĪBA UN
KULTŪRVĒSTURE



MŪSU VĒRTĪBAS 

Radošums, jaunrade, aktīva
atpūta,

piedzīvojums, dabas mīlestība;
Kopāpiedzīvošana,

kopāradīšana,
kopādarīšana; kopienas

radošuma
aktivizēšana un paaudžu

apvienošana

PAŠIZPAUSME 
UN

KOPĀBŪŠANAKokneses vēstures izpēte,
cilvēkstāstu

un vēsturiskās informācijas
apkopošana,

novadpētniecības
popularizēšana;

 
Kultūrvēsturisko vērtību

nodošana
nākamajām paaudzēm un

sabiedrības
pieejamībai

KULTŪRVĒSTURE

Informatīvi izglītojoša

darbība,
kultūrvēsturiski maršruti;

Kultūrizglītības centra

izveide;

pasākumu organizēšana

SABIEDRĪBAS
IZGLĪTOŠANA
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5.ESOŠĀS
SITUĀCIJAS ANALĪZE

Biedrība “Pērses krasts” uzsāka komunikāciju digitālajā vidē 2020. gadā, kad tika
radīts Facebook konts “Pērses krasts”, kuram šobrīd – 2022.gada augustā jau ir
648 sekotāji. 2021.gada jūnijā izveidojām biedrības Instagram (“Biedrība Pērses
krasts”) un Youtube (“Misija Koknese”) kontus, savukārt septembrī - mājaslapu
misijakoknese.lv. Visaktīvākā komunikācija ar sabiedrību notiek Facebook lapā,
kur katru mēnesi publicējam 4-6 ierakstus. Aktīvo iedzīvotāju fonda projekta
“SOLIS AUGŠUP!” ietvaros biedrībai tika piesaistīts digitālās komunikācija satura
speciālists un kopš 2022.gada jūnija regulāri tiek veidots un publicēts saturs gan
mājaslapā misijakoknese.lv, gan sociālajos tīklos.



FACEBOOK LAPA “Pērses
krasts”

Visaktīvāk izmantotais komunikācijas kanāls, ar 648 sekotājiem 2022.gada augustā.
Visvairāk auditorijas sasniegts ar koknesiešu atmiņu stāstu pierakstiem, rakstiem par

Kokneses vēsturi, kā arī ierakstos, kur publicētas biedrības īstenoto pasākumu galerijas.
Tas izskaidrojams ar to, ka cilvēki, kuri paši piedalījušies pasākumos, aktīvi dalās ar

galerijām, meklē sevi fotoattēlos un ir ieinteresēti ar šo ierakstu padalīties tālāk sava
profila ziņu plūsmā.  Kokneses iedzīvotāju atmiņu stāstiem ir personīga pieskaņa, daudzi

sekotāji pazīst atmiņu stāstu teicējus un, ja stāsts ir pasniegts aizraujošā veidā, tas veicina
pastiprinātu interesi dalīties tālāk. 

Sabiedrības uzmanību piesaista vizuāli pievilcīgi attēlota informācija, iespēja salīdzināt
vēsturisko ar mūsdienām un jauno tehnoloģiju izmantošana, piemēram 360 grādu foto. 

Ļoti veiksmīgi un populāri ir vēsturiskie raksti par Koknesi, kas piesaistījuši vairākus
tūkstošus lielu auditoriju, kas priekš Kokneses ir ļoti liels skaits (Kokneses vecā novada
robežās iedzīvotāju skaits ir ap 5000). Piemēram, Facebook ieraksts – atmiņu stāsts par

Mirdzu Briģi sasniedza rekordlielu lietotāju skaitu – 13 121. Pirms aktīvas darbības
uzsākšanas Facebook viena ieraksta skatījumu skaits sasniedza vien dažus simtus.

 



MĀJASLAPA
misijakoknese.lv

Galvenā komunikācijas platforma, kurā ir divas
sadaļas – tūrisms un kultūrvēsture. 

KULTŪRVĒSTURE- Senatnes albums, atmiņu
stāstu krātuve, veikto kultūrvēsturisko pētījumu
rezultāti, vēsturiski precīza informācija par
Kokneses zudušajām un esošajām
kultūrvēsturiskajām vietām.

 TŪRISMS - Vietējo tūrisma uzņēmēju pakalpojumI,
ekskursiju maršrutu izveides iespēja.

 Mājaslapa kalpo arī kā biedrības portfolio
sponsoru un sadarbības partneru piesaistei. 

Skatījumu skaits ir bijis lielāks tajos periodos, kad
biedrība izvietojusi saites uz mājaslapā
ievietotajiem rakstiem (reģistrācija pasākumiem,
atmiņu stāstu pilnās versijas, fotokonkursa
nolikums utml.) sociālo tīklu kanālos Facebook un
Instagram.



Mājaslapas skatījumu skaits par periodu
no 2021.gada septembra līdz 2022.gada

augustam
 



INSTAGRAM KONTS “Pērses krasts”

Instagram konts ir visjaunākais biedrības komunikācijas kanāls, kurā
informācija tiek publicēta kopš 2021.gada jūnija (kopā publicēti 37 ieraksti).

Visaktīvāk atzīmētie ir ieraksti par pasākumiem – Jāņu mācības, Tvīda
brauciens Koknesē, Mirdzas Briģes atmiņu stāsts, ieraksts par dzelzceļa

līnijas “Rīga-Daugavpils” vēsturisko tapšanu. Galvenais uzdevums saistībā ar
Instagram kontu ir turpināt regulāri publicēt dažādām mērķauditorijām
paredzētu saistošu, atraktīvā veidā pasniegtu informāciju un piesaistīt

jaunus sekotājus, lai veicinātu zīmola popularitāti un atpazīstamību. 
 



6.KONKURENTU ANALĪZE

LŪZUMPUNKTS –
PIEDZĪVOJUMU
ORGANIZĀCIJA

VĒSTURISKI AKTĪVS
RAISKUMĀ

 

PIEDZĪVOJUMA GARS



LŪZUMPUNKTS
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Lūzumpunkts – dinamisks un strauji augošs
uzņēmums, kas nodarbojas ar komandas
veidošanas treniņiem, apmācībām, kā arī
piedzīvojumu ceļojumu organizēšanu un
citām dēkām. Lūzumpunkts aktīvi izmanto
sociālos tīklus, publicējot 4-10 ierakstus
mēnesī - ieteikumus, kur doties brīvdienās,
informāciju par pieteikšanos pasākumiem,
kvalitatīvus foto un video ar dabu un
cilvēkiem savās organizētajās ekspedīcijās,
rīta foto ar piezīmēm par dienas plānu,
rezumējumus par paveikto un uzvedinoši
jautājumi auditorijai. Visvairāk atzīmju
"patīk” ir ierakstos, kuros figurē kāda
Latvijā zināma personība (Instagram – ap
200). Sekotāju skaits uzņēmuma Facebook
lapai pārsniedz 10 000. Uzņēmumam ir
mājaslapa, kurā galvenās sadaļas ir
Pasākumi komandai, Punkts Brasla, Rīgas
laivas, Par mums. 



VĒSTURISKI
AKTĪVS
RAISKUMĀ

5

Biedrība “Vēsturiski aktīvs” nodarbojas
ar dabas piedzīvojumu, ekspedīciju un
vēsturiski izglītojošu tūrisma
programmu izveidi un bāzējas Cēsu
novada Raiskumā. Biedrība nav pārāk
aktīva ne Facebook lapā, ne
Instagram. Visvairāk atzīmju “patīk” (ap
160) ir ierakstiem, kuri satur video.
Foto nav tik kvalitatīvi kā
Lūzumpunktam. Biedrības mājaslapa
nav aktīva, Instagram lapā informācija
tiek papildināta 3 reizes gadā, kas ir
par maz, lai varētu veidot kvalitatīvu
analīzi. Facebook lapā informācija
vasaras sezonā tiek ievietota reizi
mēnesī. 



PIEDZĪVOJUMA GARS
Pieredzes izglītības organizācija, kas vērsta uz
personības attīstību grupas kontekstā. Darbinieki
visvairāk mīl darboties dabā, kuru izmanto kā metodi
pašapziņas celšanai. Organizācijai ir mājaslapa, kurā
galvenās sadaļas ir Klašu ekskursijas, Piedāvājumi,
Izaicinājumu dienas, Projekti, Par mums. Savos sociālo
tīklu kontos organizācija veido ierakstus par
gaidāmajiem pasākumiem (90% no visiem ierakstiem),
dalību projektos – atskati uz piedzīvoto ar foto galeriju,
tikšanās izglītības iestādēs,  augstskolās ar jauniešiem
(5.tabula). Visvairāk lietotāju atzīmju “patīk” ir 
 ierakstiem ar fotogalerijām. Instagram kontā vērojama
lielāka atsaucība no lietotājiem. Visvairāk atzīmju “patīk”
ir video (ap 400-600), jauniešu pieredzes stāstiem citās
valstīs par dalību projektos (fotogalerijas), izaicinājumu
nedēļas video, kurā katru nedēļu kāds jaunietis 2 minūšu
garumā stāsta par noteiktu tēmu (šajā gadījumā –
bailēm).



7.MĒRĶAUDITORIJA

TŪRISTS NO LATVIJAS

IZGLĪTĪBAS DARBINIEKS

JAUNIETIS

KORPORATĪVAIS KLIENTS

KULTŪRVĒSTURES INTERESENTS

KOKNESES IEDZĪVOTĀJS

ĢIMENE AR BĒRNIEM

SADARBĪBAS PARTNERI



TŪRISTS NO LATVIJAS
Vidējā ekonomiskā slāņa pilsētnieki, ģimenes ar bērniem,

cilvēki, kuri ceļo kopā ar vairākām paaudzēm – gan
bērniem, gan vecākiem un vecvecākiem. Mūsu

piedāvājums šādiem ceļotājiem ietver atpūtu uz ūdens
Koknesē, orientēšanās spēles, apskates saimniecību

apmeklējumus, individuāli izstrādātus maršrutus
kvalitatīvai laika pavadīšanai Koknesē un apkārtnē. 

 
 



IZGLĪTĪBAS DARBINIEKS
Formālās un neformālās izglītības darbinieki. Biedrības

piedāvājums ir atbilstošs visu vecumu skolēnu ekskursiju
organizēšanai un tas arī līdz šim ir bijis viens no galvenajiem

ienākumu avotiem. Pamatā mērķauditorija ir izglītības iestāžu
pedagogi, kuri plāno ikgadējo ekskursiju maršrutus savām

klasēm. Tāpat pie izglītības darbiniekiem pieskaitāmi radošo
industriju pārstāvji, skolotāji, gidi, nometņu vadītāji u.c. –

visi, kam nepieciešamas atraktīvas, izglītojošas aktivitātes
bērnu, jauniešu, studentu grupām.

 
 
 



KORPORATĪVAIS KLIENTS
Līdz šim biedrībai ir bijusi sadarbība ar Rīgas Tehnisko

universitāti, uzņemot ārzemju studentu delegācijas.
Biedrībai ir visas iespējas nodrošināt kvalitatīvu pieredzi

korporatīvajiem klientiem – uzņēmumu kolektīvu un
komandu saliedēšanai, savstarpējas sadarbības

veicināšanai. Korporatīvie klienti ietver citas
nevalstiskās organizācijas, uzņēmējus, universitātes,

augstskolas.
 
 



KULTŪRVĒSTURES INTERESENTS
Liela daļa mūsu tematisko pasākumu ir paredzēti arī kultūrvēstures

interesentiem. Pasākumi ietver novadpētniecības seminārus,
dzimtas stāstu un atmiņu stāstu vakarus, tikšanos ar organizācijām,

kuras arī apkopo vēsturiskos materiālus, pētniekiem, lektoriem.
Esam izstrādājuši virtuālo stendu ar Daugavas uzpludinājuma

modeli, kā arī pastaigu maršrutu pa Koknesi ar audiogidu
“GALASTACIJA KOKNESE”, ko varam piedāvāt kā daļu no atpūtas

Koknesē klientiem, kuri interesējas par vēsturi.
 
 
 



ĢIMENE AR BĒRNIEM
Vecāki ar visu vecumu bērniem.  Ģimenēm, kas ceļo kopā ar
bērniem, ir nepieciešama citāda attieksme un piedāvājums

(iespēja iznomāt inventāru, vestes bērniem), īpaši detalizēti
aprakstītas iespējas un pakalpojumi, ūdens pieejamība,

pastiprināta drošība pakalpojumu izmantošanas laikā utt.
Pamatā biedrības piedāvājums ģimenēm ietver spēles,

komandu uzdevumus, individuālu atpūtu, apskates
saimniecības, iespējas izmantot virtuālo stendu, iziet

pastaigu maršrutus utt.
 
 
 



KOKNESES IEDZĪVOTĀJS
Ar biedrības aktivitātēm ir plānots izcelt Kokneses cilvēkus, vietas,

dabu, vēsturi, kultūru, tradīcijas, akcentējot lokālās kultūrvides
ietekmi. Liela daļa novadpētniecībai veltīto pasākumu ir paredzēta
vietējai kopienai (Kokneses, Bebru, Iršu pagasti)  – mums ir svarīgi
uzrunāt vēsturisko notikumu dalībniekus un aculieciniekus, gidus,

pensionārus, Kokneses dzimtas,  ģimenes vairākās paaudzēs utml. Šai
mērķauditorijai mēs vēlamies nodot izpratni, kā un cik svarīgi šodienas
globalizācijas apstākļos ir izzināt, kopt un nodot nākamajām paaudzēm

katra cilvēka, ģimenes, dzimtas, skolas, kopienas un ar to saistītās
Latvijas kopīgās vērtības. Ir svarīgi stiprināt vietējās kopienas

pašapziņu, spēju sadarboties unikālā kultūrvidē sekmējot līdzdalību
novadpētniecības, sociālo jautājumu un kritiskās domāšanas aspektos. 

 
 



JAUNIETIS
Jauniešus vēlamies iesaistīt dzimtu vēstures pētījumos,

kā brīvprātīgos biedrības darbā.  Jaunieši ir nozīmīga
tūrisma pakalpojumu klientūras daļa, viņiem ir aktuāli

aktīvās atpūtas piedāvājumi, izbraucieni ar SUP,
komandas saliedēšanas spēles, brīvā laika pavadīšana

draugu kompānijā. 
 
 
 
 



SADARBĪBAS PARTNERI
Biedrības darbā ļoti svarīga ir komunikācija un attiecību uzturēšana ar

sadarbības partneriem. Liela daļa no tiem ir uzskaitīta biedrības
darbības stratēģijā 2022.-2027.gadam. Sadarbības partneri ietver

Aizkraukles novada pašvaldību un kaimiņu pašvaldības, vietējos tūrisma
pakalpojumu sniedzējus, vietējās biedrības, lielās valsts organizācijas,

kultūras centrus, bibliotēkas utt. 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.
 
 



8.MĒRĶAUDITORIJAS

SASNIEGŠANAS VEIDI



TŪRISTS NO LATVIJAS
MISIJAKOKNESE.

LV
FACEBOOK LAPA INSTAGRAM EPASTU MĀRKETINGS

Pakalpojumu
apraksti (SEO,

atslēgvārdi,
pārbaude Google

meklētājā),
fotogalerijas

 

Biedru/dalībnieku/mērķgrupu
atsauksmes un pieredzes

stāsti
Regulāri ieraksti par platformā
pieejamo sadarbības partneru

pakalpojumiem
Dalīšanās ar piedāvājumiem FB

grupās 
Tematiskie citāti par

piedzīvojumiem, atpūtu dabā,
ceļošanu

Ieteikumi, ko apskatīt vai darīt
Koknesē 

Rīta foto ar dienas plānu
 

Biedru/dalībnieku/mērķgr
upu atsauksmes un

pieredzes stāsti
 

Tematiskie citāti par
piedzīvojumiem, atpūtu

dabā, ceļošanu
 

Ieteikumi, ko apskatīt vai
darīt Koknesē 

 
Rīta foto ar dienas plānu

Izveidota klientu datubāze 
 

Detalizēti tūrisma
pakalpojumu piedāvājumi ar

fotogalerijām, individuāli
izstrādātu maršrutu piemēri

atpūtai Koknesē 
 



 JAUNIETIS
MISIJAKOKNESE.

LV
FACEBOOK LAPA INSTAGRAM EPASTU MĀRKETINGS

Biedru/ dalībnieku/
mērķgrupu

atsauksmes un
pieredzes stāsti

Pakalpojumu
apraksti (SEO,

atslēgvārdi,
pārbaude Google

meklētājā),
fotogalerijas

 

Video un fotogrāfijas no
pasākumiem

Dalīšanās ar piedāvājumiem
FB grupās 

Ieteikumi, ko apskatīt vai
darīt Koknesē 

 

Storiji ar linkiem uz
mājaslapu (SUP

noma, reģistrēšanās
pasākumiem,

informācija par
jauniem

piedāvājumiem
mājaslapā)

 

Izveidota klientu datubāze 
 

Detalizēti tūrisma
pakalpojumu piedāvājumi

ar fotogalerijām,
individuāli izstrādātu

maršrutu piemēri atpūtai
Koknesē 



KULTŪRVĒSTURES INTERESENTS
MISIJAKOKNESE.

LV
FACEBOOK LAPA INSTAGRAM EPASTU MĀRKETINGS

Video un fotogrāfijas no
pasākumiem 

Sarunas ar ekspertiem /
biedriem / nozaru

pārstāvjiem
Balvu / radošie konkursi

Tematiskie raksti par
novadpētniecību,
vēsturiskie fakti,

tematiskie citāti par
vēsturi, vēstures

personībām
Atmiņu stāsti 

 

Sarunu / dialogu veicinošs saturs,
kas iesaista auditoriju

Jautājumi auditorijai par
vēsturiskajiem foto

Video un fotogrāfijas no
pasākumiem 

 
Sarunas ar ekspertiem / biedriem

/ nozaru pārstāvjiem
Balvu / radošie konkursi

Atmiņu stāsti  (saite uz mājaslapu
misijakoknese.lv) 

 

Sarunu / dialogu veicinošs
saturs, kas iesaista

auditoriju
 

Jautājumi auditorijai par
vēsturiskajiem foto

Video un fotogrāfijas no
pasākumiem 

Sarunas ar ekspertiem /
biedriem / nozaru

pārstāvjiem
Balvu / radošie konkursi
Atmiņu stāsti  (saite uz

mājaslapu misijakoknese.lv) 
 

Izveidota klientu datubāze 
 

Informācija par tuvākajiem ar
kultūrvēsturi un novadpētniecību
saistītiem biedrības pasākumiem

 
Konkursi par novadpētniecības

materiālu vākšanu
 

Informatīvi epasti par iespēju
iesūtīt savus atmiņu stāstus,

vēsturiskās liecības, pieredzes
stāstus, ģimenes hronikas utt. 



 ĢIMENE AR BĒRNIEM
MISIJAKOKNESE.

LV
FACEBOOK LAPA INSTAGRAM EPASTU MĀRKETINGS

Pakalpojumu
apraksti (SEO,

atslēgvārdi,
pārbaude Google

meklētājā),
fotogalerijas

 
Biedru/ dalībnieku/

mērķgrupu
atsauksmes un
pieredzes stāsti

 

Dalīšanās ar piedāvājumiem
FB grupās 

(skatīt 10.nodaļu)
Atraktīvi apraksti par

piedāvājumiem
Citu klientu pieredzes stāsti

Tematiskie citāti par
piedzīvojumiem, atpūtu

dabā, ceļošanu
 

Atraktīvi apraksti par
piedāvājumiem

Citu klientu pieredzes
stāsti

Tematiskie citāti par
piedzīvojumiem, atpūtu

dabā, ceļošanu
 

Izveidota klientu datubāze 
 

Detalizēti tūrisma
pakalpojumu piedāvājumi ar

fotogalerijām, individuāli
izstrādātu maršrutu piemēri

atpūtai Koknesē



 KORPORATĪVAIS KLIENTS

MISIJAKOKNESE.
LV

FACEBOOK LAPA INSTAGRAM EPASTU MĀRKETINGS

Biedru/ dalībnieku/
mērķgrupu

atsauksmes un
pieredzes stāsti

Pakalpojumu
apraksti (SEO,

atslēgvārdi,
pārbaude Google

meklētājā),
fotogalerijas

 

Dalīšanās ar piedāvājumiem
FB grupās 

(skatīt 10.nodaļu)
Atraktīvi apraksti par

piedāvājumiem
Citu klientu pieredzes stāsti

Tematiskie citāti par
piedzīvojumiem, atpūtu

dabā, ceļošanu
 

Atraktīvi apraksti par
piedāvājumiem

Citu klientu pieredzes
stāsti

Tematiskie citāti par
piedzīvojumiem,

atpūtu dabā, ceļošanu
 

Izveidota klientu datubāze 
 

Detalizēti tūrisma
pakalpojumu piedāvājumi

ar fotogalerijām, individuāli
izstrādātu maršrutu

piemēri atpūtai Koknesē



 KOKNESES IEDZĪVOTĀJS
MISIJAKOKNESE

.LV
FACEBOOK LAPA INSTAGRAM EPASTU MĀRKETINGS

Kokneses
personību un dzimtu

atmiņu stāsti
Periodiski ieraksti
par vēsturiskajiem

notikumiem
Koknesē 

 

Kokneses personību un
dzimtu atmiņu stāsti

Periodiski ieraksti par
vēsturiskajiem notikumiem

Koknesē 
Dalīšanās ar piedāvājumiem

FB grupās 
(skatīt 10.nodaļu)

Atraktīvi apraksti par
piedāvājumiem

Citu klientu pieredzes stāsti
Tematiskie citāti par

piedzīvojumiem, atpūtu dabā,
ceļošanu

Kokneses personību un
dzimtu atmiņu stāsti

Periodiski ieraksti par
vēsturiskajiem

notikumiem Koknesē 
Atraktīvi apraksti par

piedāvājumiem
Citu klientu pieredzes

stāsti
Tematiskie citāti par

piedzīvojumiem, atpūtu
dabā, ceļošanu

 

 
  Izveidota klientu datubāze 

  Informācija par tuvākajiem ar
kultūrvēsturi un

  novadpētniecību saistītiem biedrības
pasākumiem

  Konkursi par novadpētniecības
materiālu
  vākšanu

  Informatīvi epasti par iespēju iesūtīt
  savus atmiņu stāstus, vēsturiskās

liecības, pieredzes stāstus, ģimenes
  hronikas utt. 

  Detalizēti tūrisma pakalpojumu
piedāvājumi

  ar fotogalerijām, individuāli
izstrādātu maršrutu piemēri atpūtai

Koknesē



 IZGLĪTĪBAS DARBINIEKS
MISIJAKOKNESE.

LV
FACEBOOK LAPA INSTAGRAM EPASTU MĀRKETINGS

Pakalpojumu
apraksti (SEO,

atslēgvārdi,
pārbaude Google

meklētājā),
fotogalerijas

 
Biedru/ dalībnieku/

mērķgrupu
atsauksmes un
pieredzes stāsti

 

Dalīšanās ar
piedāvājumiem FB grupās

(skolotāju apvienību
grupas)

(skatīt 10.nodaļu)
Atraktīvi apraksti par

piedāvājumiem
Citu klientu pieredzes

stāsti
 

Atraktīvi apraksti par
piedāvājumiem

Citu klientu pieredzes
stāsti

 

Gatavu piedāvājumu
nosūtīšana izglītības

iestādēm ar kvalitatīviem,
uzrunājošiem foto 2 reizes

gadā



 SADARBĪBAS PARTNERI
MISIJAKOKNESE.

LV
FACEBOOK LAPA INSTAGRAM EPASTU MĀRKETINGS

Informācija par
esošajiem
sadarbības
partneriem
mājaslapā

https://misijakokn
ese.lv/sadarbibas-

partneri/
Saites no

sadarbības
partneru

mājaslapām uz
misijakoknese.lv 

Konkursi kopā ar sadarbības
partneriem mērķauditorijas

piesaistīšanai un
paplašināšanai

Dalīšanās ar piedāvājumiem
sadarbības partneru kontos

 

Konkursi kopā ar
sadarbības partneriem

mērķauditorijas
piesaistīšanai un
paplašināšanai

Dalīšanās ar
piedāvājumiem

sadarbības partneru
kontos

 

Reizi mēnesī epasts par
biedrības padarīto un
aicinājums uz tuvākā

mēneša pasākumiem;
Apsveikums Ziemassvētkos
epastā vai nosūtīts pa pastu
Reizi gadā aicinājums tikties

kādā no biedrības
pasākumiem un pārrunāt

sadarbības iespējas un
idejas.

https://misijakoknese.lv/sadarbibas-partneri/


9.KOMUNIKĀCIJAS KANĀLI, MĒRĶI UN
UZDEVUMI 

Informāciju lūdzam skatīt dokumenta pilnajā versijā

https://misijakoknese.lv/biedriba/ 



10.ATSLĒGVĀRDI 
#EKSKURSIJA
#BRĪVDIENAS

#PIEDZĪVOJUMS
#AKTĪVAATPUTA

#KOKNESE
#KULTŪRVĒSTURE

#KODARITBRIVDIENAS
#CEĻOT

#DODIESDABĀ
#SKOLĒNUEKSKURSIJAS

 
 
 

PIEDZĪVOJUMS 
AKTĪVĀ ATPŪTA 

KULTŪRVĒSTURE 
EKSKURSIJU MARŠRUTI

KUR AIZBRAUKT BRĪVDIENĀS
ATPŪTA LATVIJĀ

BRĪVDIENAS ZEMGALĒ
SKOLĒNU EKSKURSIJAS

APSKATES OBJEKTI KOKNESĒ
ATPŪTA KOKNESĒ 

KO REDZĒT KOKNESĒ
KO APSKATĪT KOKNESĒ

ATPŪTA ĢIMENEI
BRĪVDIENAS KOKNESĒ 

 

MIRKĻBIRKAS 



SAUKĻI
Esi aktīvs – piedalies!

Izvēlies savu piedzīvojumu!

Tavs piedzīvojums sākas šeit!

Atklāj zudušo Koknesi!

Sadzirdi, ieraugi, sajūti Koknesi!

DODIES aizraujošajā ceļojumā pa

Kokneses kultūrvēstures takām un

aktīvās atpūtas maršrutiem!

IERAUGI Koknesi pirms Daugavas ielejas

appludināšanas!
 
 

FACEBOOK GRUPAS 
 

“VĒSTURISKI OBJEKTI LATVIJĀ”
“LATVIJAS VĒSTURISKIE KROGI”

“DZIMTAS DETEKTĪVS”
“CILTSKOKI”

“CEĻO BEZ BĒDU”
 “LATVIEŠI CEĻO”

“PĀRGĀJIENI ĢIMENĒM AR BĒRNIEM”
“CEĻOJAM KOPĀ”

“DODIES DABĀ”
“IDEJAS BRĪVDIENĀM - PĀRGĀJIENI, KULTŪRAS

NOTIKUMI UN IZKLAIDES IESPĒJAS.”
“PĀRGĀJIENI / PASTAIGAS”

 

https://www.facebook.com/groups/Brivdienas/
https://www.facebook.com/groups/523240501181500/


SAZINIES AR
MUMS

www.misijakoknese.lv

misijakoknese@gmail.com
mob. +371 29119882

FB un IG @biedribaperseskrasts
Youtube @misijakoknese

Foto: Ingus Pugačovs



Dokuments izstrādāts biedrības “Pērses krasts” īstenotā projekta

“SOLIS AUGŠUP!” ietvaros EEZ un Norvēģijas grantu programmā

"Aktīvo iedzīvotāju fonds". Par materiāla saturu atbild biedrība

“Pērses krasts”.

 


