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RĪCĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES NEPIECIEŠAMĪBA UN NORISE 

Ceļotāju vidū Kokneses vārds bijis labi pazīstams jau no 19.gs. beigām, kad 
Daugavas ieleja no Stukmaņmuižas līdz Koknesei ainaviskuma ziņā tiek pielīdzināta 
Reinas ielejai, pieminot, ka tas ir iespējams skaistākais apvidus visā Baltijā1. Līdzvērtīgi 
Livonijas Šveicei, Daugava pie Kokneses tika uzskatīta par vienu no galvenajiem 
ceļošanas galamērķiem un līdz pat Otrajam pasaules karam iekļāvās daudzos dzimtās 
zemes apceļošanas ceļvežos. “Mūsu zemē ir trīs izteikti liktenīgi ūdeņi – Baltijas jūra, 
Daugava un Gauja – un trīs zīmīgas vietas – Rīga, Koknese un Turaida –, kur asinis un 
viltus izšķīra nedzimušās Latvijas likteni uz gadsimtiem”.2 Lielu daļu ainaviskās 
pievilcības neatgriezeniski ietekmēja Pļaviņu HES ūdenskrātuves izbūve, taču zudušo 
objektu vietā nākušas arī jaunas vērtības. 

Kokneses novada stratēģiskās plānošanas dokumentos tūrisms ir viena no 
prioritāri atbalstāmajām nozarēm un tūrisma plānošanai novadā ir secīgs pēctecīgums. 
Kokneses pagasta tūrisma attīstības stratēģijā 2000.-2005. īpaši uzsvērta plānotas un 
koordinētas tūrisma attīstības nepieciešamība, kurai jāietver dažādu iesaistīto pušu un 
līmeņu sadarbība. Tāpat izcelta tūristu vajadzībām atbilstošas infrastruktūras un tūristu 
vēlmēm atbilstošu pasākumu radīšana, tādējādi veicinot pozitīvu attieksmi vietējo 
iedzīvotāju un pagasta viesu vērtējumā. Tūrisma nozares attīstības veicināšana iekļauta 
Kokneses novada attīstības programmā 2013.-2019., kas ir aktuāls vidēja termiņa 
plānošanas dokuments. Programma izstrādāta saskaņā ar Kokneses novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju 2013.-2037.gadam un Kokneses novada teritorijas plānojumu 
2013.-2024.gadam3.  

Kokneses novada tūrisma attīstības rīcības plāns 2015.-2020. izstrādāts kā 
Kokneses novada attīstības programmu papildinošs un izvērsts nozares plānošanas 
dokuments, plānotās rīcības pielāgotas attiecīgajam laika periodam. Rīcības plānā 
ietvertajā tūrisma attīstības analīzē vērtētas tūrisma attīstības kopsakarības, veikts 
tūrisma jomas līdzšinējās darbības padziļināts izvērtējums un ietvertas pēdējo gadu 
aktualitātes. Tūrisma potenciāla un pieprasījuma izvērtējumam papildus izmantoti 
2014.gada augustā un septembrī veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti. Aptaujā 
piedalījās 102 Kokneses novada un apkārtējo teritoriju iedzīvotāji (no kuriem 60% 
pārstāv Koknesi, 11% – Kokneses novadu un 19,6% apkārtējos novadus un pašvaldības 
– Aizkraukli, Skrīverus, Pļaviņas, Ogri un Rīgu). Esošo un potenciālo mērķgrupu 
identificēšanai veiktas strukturētās intervijas ar Kokneses novada tūrisma nozares 
pakalpojumu sniedzējiem. 

Kokneses novada vidēja termiņa tūrisma attīstības plānošanas dokumenta 
galvenais adresāts ir Kokneses novada pašvaldības attīstības plānotāji un lēmumu 
pieņēmēji, Kokneses novada TIC un galvenās iesaistītās puses – tūrisma pakalpojumu 
sniedzēji. Tā saturs ir lietderīgs blakus esošo novadu pašvaldību pārstāvjiem un 
uzņēmējiem. 

                                                           
1
 Ilsters, J.; Štrenks, A. (1887). Führer durch das Dünathal von Stockmennshof nach Kokenhusen nebst 

eine Karte. Riga: Verlag von Alexander Stieda 
2
 Eniņš G. 2012. Dziļi dzelmē Daugava un Pērse *ievietots http://www.draugiem.lv/Kokneses-

pilsdrupas/news/?p=7899726 10.09.2012.] 
3
 Kokneses novada attīstības programma 2013-2019. Projekts. Izstrādātājs: SIA „Metrum” 
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TŪRISMA LĪDZŠINĒJĀ ATTĪSTĪBA UN POTENCIĀLS 

Tūrisma resursu un piedāvājuma izvērtējums 

1205.gadā Indriķa hronikā pirmo reizi minētā Koknese ir agro viduslaiku latgaļu 
valstiskais veidojums, vēlāk Hanzas savienības pilsēta un viens no spēcīgākajiem 
cietokšņiem pie Daugavas4. Nozīmīgu vietu Koknese ieņēmusi tūrisma piedāvājumā jau 
kopš 19.gdsimta beigām un pastiprinājusi Latvijas pirmās neatkarības pastāvēšanas 
laikā, iekļaujoties kopējā Rīgas-Pļaviņu-Staburaga-Kokneses maršrutā5 un Sabiedrisko 
lietu ministrijas Tūrisma nodaļas vasaras ceļojumā „Lejup gar Daugavas klinšainajiem 
krastiem Pļaviņas – Koknese”6. Maršruts no Pļaviņām līdz Koknesei dēvēts par skaistāko 
Latvijā ar nozīmīgākajām tūristu 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.gadā7 Daugavas senleja pie Kokneses 
zaudēja Pērses ūdenskritumu, Staburagu un vairākus citus nozīmīgus tūrisma objektus, 
kā arī izcili ainavisko senielejas reljefu, kas tagad aplūkojami vien arhīvu materiālos, 
muzejos un īpaši bagātīgi J. Padedža sastādītajā dokumentālajā grāmatā „Atmiņu 
Daugava” (2013). 

Par Kokneses tūrisma plānveidīgas un mērķtiecīgas attīstības aizsākumu 
uzskatāms 1999.gads, izveidojot sabiedrisko organizāciju „Fonds Koknesei”, kas 
turpinājumā radīja struktūrvienību „Kokneses tūrisma informācijas centrs”, izstrādājot 
Kokneses pagasta tūrisma attīstības stratēģiju 2000.-2005.gadam. Tas aktīvi darbojās 
un atradās Koknesē, līdz 2005.gadā TIC pārņēma pašvaldība. 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 gan Koknesē, gan novadā esošajos Iršu un Bebru pagastos, kā arī tūrisma 
infrastruktūra un sniegtie pakalpojumi ir pamats ceļotāju piesaistei un rada potenciālu 
turpmākai nozares attīstībai. 

Galamērķa piekļuve 

Kokneses novads atrodas valsts vidienē starp stratēģiski nozīmīgām transporta 
plūsmām – novada teritoriju šķērso Eiropas nozīmes autoceļš E22 (sākas Lielbritānijā, 
šķērso Latviju no rietumiem uz austrumiem un ved līdz Krievijas vidienei). Vienlaicīgi tas 
ir nacionālas nozīmes autoceļš, kas savieno ne tikai Rīgu (tostarp nozīmīgāko 
starptautisko lidostu un pasažieru ostas) ar Latgales lielākajām pilsētām – Daugavpili 
(A6) un Rēzekni (A12), bet vienlaicīgi nodrošina automašīnu plūsmu arī no Krievijas,  
Baltkrievijas un daļēji arī no Lietuvas. 

                                                           
4
 Eniņš G. 2012. Dziļi dzelmē Daugava un Pērse *ievietots http://www.draugiem.lv/Kokneses-

pilsdrupas/news/?p=7899726 10.09.2012.] 
5
 Vanags K.L. 1934. Vadonis ceļojumiem pa Latviju. Rīga, Latvijas ekskursiju biedrība, 24.-26.lpp. 

6
 Sabiedrisko lietu ministrijas Tūrisma nodaļa 1937. Vasaras ceļojumi pa Dzimto zemi. 5.-6.lpp. 

7
 Latvijas Nacionālā bibliotēka 2014. Zudusī Latvija: Koknese, Pērses ūdenskritums 

http://www.zudusilatvija.lv/objects/object/18579/  

http://www.draugiem.lv/Kokneses-pilsdrupas/news/?p=7899726
http://www.draugiem.lv/Kokneses-pilsdrupas/news/?p=7899726
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Novadu šķērso jaunizveidotais E22 autoceļa posms Tīnūži-Koknese, kas daļēji 
atslogo A6 autoceļa posmu un arī pilsētu no tranzīta plūsmas. Visaugstākā vidējā 
diennakts satiksmes intensitāte uz A6 autoceļa ir no Rīgas līdz Jēkabpilij. Šajā posmā 
ietilpst arī Kokneses novada teritorija (skat. 1.attēlā karti kreisajā pusē). Posmā no Rīgas 
līdz Aizkrauklei autoplūsmas vidējā intensitāte 2013.gadā svārstījās no 5726 līdz 8755 
automašīnām diennaktī, savukārt no Aizkraukles līdz Jēkabpilij – 3420 – 5969 
automašīnas diennaktī ar intensitātes pieaugumu tieši Kokneses un Pļaviņu novadu 
posmā. Dominējoši šo autoceļu izmanto vieglās automašīnas, taču arī kravas transporta 
īpatsvars kopējā satiksmes plūsmā ir liels (1612 automašīnās diennaktī posmā 
Aizkraukle – Jēkabpils, kas ir 27% no kopējā transportlīdzekļu daudzuma). 

 

         

1.attēls. Vidējā diennakts satiksmes intensitāte 2013.gadā uz Kokneses novadu 
šķērsojošajiem autoceļu posmiem A6 un P80 (Avots: Latvijas Valsts ceļi 2014). 

Reģionālo ceļu vidējās diennakts satiksmes intensitātes rādītāju izmaiņas (skat. 
1.attēlā karti labajā pusē) jau iezīmē tendenci, kas norāda uz A6 autoceļa plūsmas 
intensitātes samazināšanos Kokneses novadā, ko veicinājis 2013.gada novembrī 
jaunatklātais autoceļš E22/P80 Tīnūži-Koknese. 2.tabulā redzamie skaitļi parāda 
salīdzinājumu starp satiksmes intensitātes plūsmu 2012. un 2013.gadā P80 ceļa posmā 
P5 - Kranciema karjers (citiem posmiem dati nav norādīti). Noslodze 2013.gadā 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu pieaugusi vairāk nekā 4 reizes un noteikti kāps vēl 
daudz straujāk turpmāk. 

1.tabula. Reģionālā autoceļa P80 vidējās diennakts satiksmes intensitātes dati pa 
atsevišķiem posmiem 2012. Un 2013.gadā (Avots: Latvijas Valsts ceļi 2014) 

 

Dati ļauj apjaust kopējās auto plūsmas lielumu, kas šķērso noteikto reģionu vai 
galamērķi, taču nenorāda, cik lielā mērā šo ceļu izmanto starptautiskie un vietējie 
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ceļotāji. Lielāko daļu no plūsmas veido ikdienas svārstmigrācija: braucieni no 
dzīvesvietas uz darbu vai tuvākajiem pakalpojumu centriem. 

Tīnūžu-Kokneses autoceļš novirza ne tikai kravas transportu no mazo pilsētu, 
tostarp Kokneses, caurbraukšanas8, bet arī daļu no pārējā autotransporta. Tas ietekmēs 
ceļmalas pakalpojumu pieprasījuma samazināšanos aizstātajā A6 posmā, kas bija 
orientēts uz lielāku tranzītplūsmu (ēdināšana, DUS u.c.). Taču vienlaicīgi radīsies 
segmentētāka iespēja attīstīt ainavisku tūrisma ceļu vienoti ar Daugavas lejteci, izceļot 
tūrisma motīvu vienotā galamērķī. Līdz ar to apmeklējumam tūristu piesaistēs 
Daugavas tuvumā nebūtu jāsamazinās, tieši otrādi mierīgāka transporta plūsma ļauj 
attīstīt ainavisku veloceliņu gar Daugavu, kas būtu skatāms kompleksi ar piekļuves 
punktiem Rīgas-Daugavpils dzelzceļa līnijas stacijās. Attiecīgi rodas arī iespēja attīstīt 
jaunus pakalpojumus, kas orientēti uz tranzīta autoplūsmu jaunveidotā E22 ceļa posma 
tiešā tuvumā, kas gan vairāk skar blakus novadu apdzīvotās vietas Rīgas virzienā. 
Kokneses atpazīstamības un piekļuves veicināšanai būtu jāizvieto brūnās tūrisma 
norāžu zīmes pie E22/P80 ceļa posma. 

Novada teritorijā kopumā ir blīvs autoceļu tīklojums, taču tā kvalitāte ir atšķirīga. 
Reģionālās nozīmes ceļa P79, kas savieno Koknesi ar novadā esošajiem Bebru un Iršu 
pagastiem, kvalitāte vērtējama kā slikta un kavē tūrisma plūsmu uz attālākajiem novada 
tūrisma objektiem. Līdzīgi dažādā kvalitāte ir vietējās nozīmes ceļi. 

Kokneses centrs atrodas līdzās dzelzceļa līnijai Rīga-Daugavpils, un novada vienīgā 
stacija „Koknese” izvietojusies starp Aizkraukli (līdz kurienei dzelzceļa līnija no Rīgas ir 
elektrificēta) un Jēkabpili, kas ir reģionālas nozīmess attīstības centrs ar augstāku 
ekonomisko aktivitāti. Dzelzceļa potenciāls tūrisma veicināšanai ir augsts un rada 
priekšrocības salīdzinoši ar citām pilsētām, kuras nav sasniedzamas ar vilcienu. 

Praktiski neizmantots ir Daugavas upes ūdensceļš un nav neviena regulāra 
pasažieru pārvadāšanas līdzekļa, tāpat arī organizēti kruīzi pa upi, Pļaviņu ūdenskrātuvi 
nenotiek, lai arī ir bijuši mēģinājumi, tostarp uzrunāt jau Daugavā strādājošus 
operatorus. Upe tiek izmantota lokāli – makšķernieku laivām. Kokneses novadā nav 
neviena iespēja šķērsot Daugavu – tuvākais tilts ir Jēkabpilī un tunelis Aizkrauklē. 
Zināmā mērā tas fragmentē piekļuvi Kokneses novadam, taču rada iespējas ciešākai 
sadarbībai ar blakus novadiem. Likteņdārzu, Kokneses pilsdrupas un Pērses lejteci 
tematiski sasaistošs upes kuģīša brauciens būtu potenciāli pamatojams un 
aktualizējams. 

Tūristu piesaistes un to potenciāls 

Kokneses novada tūrisma resursi pamatā balstās uz kultūrvēsturisko mantojumu, 
dabas objektiem un ainavisko pievilcību. Ainavisko resursu akcentē Daugava ar daļēji 
saglabāto senieleju un Vidzemes augstienes D malas un Viduslatvijas nolaidenuma 
reljefs, Pērses upe un Lobes ezers, samērā augsts mežu īpatsvars un izteiksmīgā 
mozaīkveida ainava ciemu un viensētu tuvumā. Dabas resursu ziņā to tūrisma nozīmību 
nevar pārspīlēt, jo, salīdzinājumā ar citiem novadiem, nav izteikti nozīmīgāku resursu, 
izņemot Daugavu. Novadā ir viena Natura 2000 teritorija – dabas liegums „Šķibu 
purvs”, vairāki aizsargājamo sugu dzīvotnēm izveidoti mikroliegumi un fragmentētas 

                                                           
8
 Zariņš 2013. Atklājot ātrgaitas autoceļu Tīnūži-Koknese, atvieglo tranzītkravu kustību  *Publicēts 

2013.gada 7.novembrī+  
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platības ar bioloģiski vērtīgiem zālājiem, īpaši aizsargājama dabas teritorija Kokneses 
parks un Rīteru sausgultne un karsta kritenes, vairāki valsts nozīmes dižkoki (ozols, trīs 
priedes, goba)9. Taču arī biežāk sastopamas augu un dzīvnieku sugas un to dzīvotnes, 
arī medību un makšķerēšanas resurss maz mērķtiecīgi iesaistīts kvalitatīvu un 
ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu piedāvājumā. Dabas tūrisma objektu ziņā visvairāk 
izmantota Daugavas ainava un Kokneses parks. Virzienā no Kokneses uz Vecbebriem 
atrodas vairākas zemnieku saimniecības, kas šobrīd piedāvā saražoto produkciju 
vietējiem iedzīvotājiem, taču tūrisma piedāvājumā aktīvi neiesaistās. Iršu pagastā ir 
nepieciešamie priekšnosacījumi dabas tūrisma un specifisku interešu grupu tūrisma 
attīstībai (piemēram, medību tūrismam). 

Kultūrvēsturiskā mantojuma ziņā resursu apjoms salīdzinoši ar citiem novadiem ir 
neliels. Novadā pavisam ir 8 valsts nozīmes un 4 vietējās nozīmes aizsargājami kultūras 
pieminekļi – pamatā arheoloģijas, mazāk arhitektūras un viens aizsargājams vēstures 
piemineklis (Valodnieka Jāņa Endzelīna dzīves vieta „Nākas”. Kopā ar apkārtējiem 
novadiem aizsargājamo kultūras pieminekļu skaits pārsniedz 50 un dominē arheoloģijas 
un arhitektūras pieminekļi, mazāk vēstures (4) un viens industriālā mantojuma objekts 
(mūra tilts pār Vesetas upi)10. Tas rada plašākas tematiski saistītas iespējas attīstīt 
noteiktu interešu piedāvājumu, jo no resursu viedokļa Kokneses novads ir par mazu, lai 
būtu uzskatāms par pilnvērtīgu galamērķi nacionālā mērogā. To argumentē arī fakts, ka 
no 55 novada un apkārtējos novados tuvākajiem analizētajiem valsts aizsargājamiem 
kultūras pieminekļiem tūrismā populāri ir vien 6 (tostarp Kokneses novadā – viduslaiku 
pils un senpilsēta, viduslaiku pilsdrupas), bet iesaistīti tūrismā vēl deviņi. Pārējo objektu 
(73%) piekļuve ir apgrūtināta, tie nav pievilcīgi tūrismam vai tiek piedāvāti kā resurss 
apskatei bez īpaša labiekārtojuma, nenodrošinot regulāru apmeklētāju interesi (Skat. P-
1.pielikumā). 

Nozīmīgi ir daži citi kultūras mantojuma resursi, kuri nav iekļauti valsts 
aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā – piemēram, tēlnieka Voldemāra Jākobsona 
memoriālais muzejs „Galdiņi”, tāpat nemateriālā kultūras mantojuma resursi – folkloras 
tradīcijas, seno arodu prasmes (piemēram uz to bāzes veidotais Latvijas biškopības 
vēstures muzejs) amatnieku radītās vērtības u.c. Tas veido tālākas attīstības iespējas 
īpašam tūrisma piesaistu veidam – pasākumiem, kuru aktualitāte turpina pieaugt. 

Tūrisma potenciāls vērtēts vietējās sabiedrības skatījumā, kas tāpat ir viens no 
būtiskiem resursiem – gan attieksmes ziņā kā viesus uzņemošā sabiedrība, gan kā 
cilvēku kapitāls pakalpojumu nodrošināšanai. Kā vienu no galvenajiem argumentiem 
ieteikumam apmeklēt Koknesi vietējie min šī novada skaistumu (aptaujā minēts 74 
reizes) (skat. 2.attēlu). Lielākoties novads saistīts ar dabu un daudzveidīgiem apskates 
objektiem, kā galvenos izceļot Likteņdārzu (minēts 46 reizes) un Kokneses pilsdrupas 
(minētas 28 reizes). Kā papildu vērtības atzīmēts klusums, sakoptā vide, novadā 
dzīvojošie cilvēki un ainavas, kā arī ērtā piekļuve (ērtā sabiedriskā transporta satiksme 
un atrašanās blakus Rīgas-Daugavpils maģistrālajam ceļam A6). Citos gadījumos vietējie 
norāda, ka ceļotāji tikai caurbraucot Koknesei, jo esošais tūrisma piedāvājums šobrīd ir 
nepietiekams vai tā kvalitāte neapmierina (ne tikai attiecībā uz primārajām tūristu 

                                                           
9
 Dabas aizsardzības pārvalde. 2014. Dabas datu pārvaldības sistēma „Ozols” 

http://ozols.daba.gov.lv/pub/ 
10

 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. 2014. Kultūras pieminekļu saraksts. 
http://www.mantojums.lv/?cat=579&lang=lv 
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piesaistēm, bet arī sekundārajām – naktsmītnēm un ēdināšanas uzņēmumiem). Vietējie 
uzsver Kokneses novada tūrisma piedāvājuma sezonalitāti, jo ziemas piedāvājumu 
praktiski nav, liela daļa apskates vietu ir piekļūstama tikai no maija līdz septembrim. 

 

2.attēls. Iemesli, kādēļ vietējie iedzīvotāji ieteiktu vai neieteiktu apmeklēt Koknesi 
saviem draugiem, radiem vai paziņām (skaista=74, Likteņdārzs=46, pilsdrupas=28, 
vide=28, atpūtas vietas=16 u.c.). 

Par ceļotājiem vienu no saistošākajiem tūrisma objektiem Koknesē vietējie 
iedzīvotāji uzskata Kokneses pilsdrupas un līdzās esošo parku – tās kopumā norādītas 
76 reizes. Popularitātes ziņā turpat ir arī Likteņdārzs, kas minēts 68 reizes (skat. 
3.attēlu), taču tas būtu vēl vairāk kāpināms, jo ciešā veidā saistīts ar galamērķa 
aktualitātes pastiprināšanu. Savukārt, minot objektus Kokneses pilsētai tuvāko 30 km 
rādiusā, īpaši tiek izcelts briežu dārzs „Zemitāni”, Pļaviņu novada Klintaines pagastā 
esošā Liepkalnu maizes ceptuve un tēlnieka V. Jākobsona memoriālais muzejs Kokneses 
novada Bebru pagastā. 

Pasākumu vērtējumā abos mērogos visvairāk minēti tūrisma aktīvās sezonas 
atklāšanas jeb Sama modināšanas svētki, kas sevī ietver gadatirgu, koncertus, tvīda 
braucienu un 2013.gadā arī Muzeju nakts pasākumu. Ne mazāk populāri un vietēju vidū 
novērtēti ir Kokneses novada svētki, kurus kopumā viesiem ieteiktu 29 respondenti. 
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3.attēls. Tūrisma piesaistes un pasākumi, kurus vietējie iedzīvotāji ieteiktu draugiem, 
radiem vai paziņām apmeklēt Kokneses novadā un tuvākajā apkārtnē (līdz 30 km). 

Vietējo iedzīvotāju skatījumā Kokneses novadam visraksturīgākie tūrisma un brīvā 
laika pavadīšanas veidi ir saistāmi ar kultūru un vēsturi, veselīgu dzīvesveidu un aktīvo 
atpūtu, kā arī ar brīvā laika pavadīšanu ar velo (skat. 4.attēlu) – turklāt kultūru un 
vēsturi kā atbilstošāko raksturojumu savās atbildēs atzīmējuši 44,1% vietējo iedzīvotāju.  

 

4.attēls. Raksturojums par tūrismu un atpūtu, brīvā laika pavadīšanu Kokneses novadā 
vietējo iedzīvotāju skatījumā (no 1 līdz 3, kur 1 – atbilst visvairāk, 3 – atbilst vismazāk). 

Lai arī Kokneses novads atrodas Daugavas un Pērses krastos, vietējo skatījumā 
Koknese ar ūdens tūrismu sevišķi nesaistās. Upes ir piemērotas ūdens tūrismam, taču 
praktiski trūkst nepieciešamā infrastruktūra (piekļūstamas piestātnes, apmetņu vietas, 
informācijas kartes, ugunskuru vietas, precīzi izstrādāti maršruti vai piedāvājumi). Laivu 
noma pieejama 6 tūrisma uzņēmumos – brīvdienu piestātnē „Pērsejas”, zemnieku 
saimniecībā „Vecbordzēni”, atpūtas kompleksā „Kalnavoti”, viesu namā „Orinoko” 
(skat. 5.attēlu), viesu mājā „Sidrabi” un kempingā „Daugavas radzes”. Taču tas pamatā 
ir fragmentēts un uz makšķerniekiem vērsts piedāvājums. Saglabājas upes kruīzu 
potenciāls, kam Daugava ir piemērota – īpaši, ja to var izveidot jaunā piedāvājumā – 
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Likteņdārzu, Kokneses pilsdrupas un Pērses grīvu sasaistot vienotā upes kruīza 
piedāvājumā ar labu un tematiski saistītu saturisko dramaturģiju. 

      

5.attēls. Laivu piestātnes (no kreisās) atpūtas kompleksā „Kalnavoti” un viesnīcā 
„Orinoko” (Avots: Kucina 2014). 

 

6.attēls. Likteņdārzā projektētā laivu piestātne ar skatu terasi – viens no 
nozīmīgākajiem pieturas punktiem upes satiksmes aktivizēšanai un upes kruīzu 
piedāvājuma attīstīšanai Daugavā – kompleksi ar Kokneses pilsdrupām un labu 
saturisko dramaturģiju. 

Līdzīgi ir ar lauku labumiem zemnieku saimniecībās – kā Kokneses novadam 
visraksturīgāko tūrisma pakalpojumu to atzīmējuši 12,7% respondentu. Lauku labumu 
tūres pieejamas četrās Kokneses novada saimniecībās. Safari parkā „Zemitāni” 
iespējams ne tikai apskatīt briežu dārzu, bet arī baudīt meža gaļu. Bioloģiskā 
saimniecība „Janavas” piedāvā dažādus garšaugu maisījumus, tējas, ziedu destilātus un 
krēmu „Beāte”. Zemnieku saimniecība „Vecsiljāņi” pazīstama ar savu „Ievas sieru”, 
savukārt zemnieku saimniecībā „Sidrabi” līdz šim nodarbojās ar kaņepju audzēšanu (kas 
gan 2014.gadā netika iesētas, līdz ar ko saimniecības tūrisma piedāvājumā ir tikai 
naktsmītņu pakalpojumi). 
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Kokneses novada tūrisma informācijas lapas tematiskajā sadaļā „Lauku labumi” 
iekļautas vēl 16 lauku saimniecības, kurās piedāvā iegādāties vietējo saražoto 
produkciju iedzīvotājiem, taču aktīvā tūrisma piedāvājuma veidošanā nepiedalās – 
degustācijas, ekskursijas vai cita veida attīstīti tūrisma pakalpojumi saimniecībās netiek 
nodrošināti. Vietējie iedzīvotāji izteikuši vēlmi par iknedēļas lauku labumu tirgus 
organizēšanu Kokneses centrā, lai lauku saimniecību produkciju padarītu vieglāk 
pieejamu. 

Ir resursi un joprojām līdz galam neizmantots tūrisma potenciāls, ko turpmākajā 
periodā, ņemot vērā Latvijas valsts 100-gades aktualitāti, vislielākās iespējas aktivizēt 
vietējā vai Baltijas valstu tirgū un īpaši izceļot, saistot jau esošos objektus ar potenciāli 
nozīmīgāko jauno piedāvājumu – Likteņdārzu. 

Tūrismu atbalstošie pakalpojumi: tūristu mītnes un ēdināšana 

Kokneses novadā ir nepilnīgi attīstīts viesmīlības sektors: pieejamas dažādas 
nakšņošanas iespējas, kas izvietojušās gar Daugavu vai lielākajiem apdzīvotajiem 
centriem. 2014.gada vasarā Kokneses novadā reģistrētas 11 tūristu mītnes: viena 
viesnīca („Orinoko”), viens motelis („Kokneses DUS”), 3 brīvdienu mājas („Līči”, 
„Sidrabi” un „Pērses krasts”), viena viesu māja („Mazā kāpa”), viens atpūtas komplekss 
(„Kalnavoti”) un divi kempingi („Daugavas radzes” un „Vecbordzēni”). Kopš 2014.gada 
pakalpojumus vairs nesniedz atpūtas komplekss „Riverside’s Rancho” un viesu māja 
„Vino Rosso”, savukārt darbību uzsākusi Zutiņu pirts. Vecbebru profesionālās 
vidusskolas dienesta viesnīcā tiek piedāvātas gultas vietas un ēdināšana. Telts vietas 
tiek piedāvātas Kokneses pagasta „Senčos”, bet Bebru pagastā atrodas Bebru pirts. 

Kokneses novada tūristu mītnēs kopējais gultas vietu skaits ir 245, no kurām 100 
atrodas Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā. Tas ir fragmentēts 
piedāvājums, jo lielāku pasākumu organizēšanas situācijā noteikti tiktu izmantoti arī 
apkārtējo novadu naktsmītņu piedāvājumi. Naktsmītņu skaits un tajās pieejamo 
gultasvietu daudzums aprēķināts, balstoties uz novada tūrisma informācijas lapā un 
pašu naktsmītņu mājas lapās sniegtajiem datiem, reālajā situācijā tas ir augstāks, jo nav 
ņemtas vērā papildvietas jeb „matrači”, jo, piemēram, ārvalstu ceļotāju vidū tas reti būs 
konkurētspējīgs kritērijs naktsmītnes izvēlē. 

Līdzīga situācija ir apkārtējos novados (skat. 7.attēlu) – gultasvietu skaits Skrīveru 
un Jaunjelgavas novados nesasniedz 100 vienības, savukārt pārējos tas svārstās 100-
150 gultasvietu amplitūdā. Esošais Kokneses piedāvājums kapacitātes ziņā ir samērā 
mazs, ņemot vērā, ka liela daļa no naktsmītnēm pastāvīgi bez sadarbības partneriem 
var uzņemt nelielu viesu skaitu. Tajā pašā laikā investēt naktsmītnēs, kurām ir grūtības 
ar noslogojuma nodrošināšanu nesezonas laikā, arī ir liels risks. Tematiski pilnvērtīgāku 
piedāvājumu veidošanai būtu racionāls pamatojums plašākai sadarbībai ar blakus 
novadiem. Par nakšņošanas kapacitātes ziņā atbilstošu nacionālas nozīmes galamērķi 
pretendētu tāds, kuram gultasvietu skaits svārstās ap 600-800. Tas nozīmē – nevis 
mēģināt mākslīgi palielināt nakšņošanas iespējas, daudz vairāk apvienot resursus ar 
blakus novadiem gar Daugavu, lai koncentrētu mārketinga un attīstības resursus 
lielākas ietekmes panākšanai konkurējošā tūrisma galamērķu tirgū nacionālā vai Baltijas 
mērogā. Lielvārdes, Skrīveru, Aizkraukles, Jaunjelgavas, Kokneses un Pļaviņu kopējā 
piedāvājumā ir 37 naktsmītnes, kas nodrošina ne mazāk kā 756 gultasvietas (šāds 
galamērķis arī starptautiskajā apritē var tikt uzskatīts par reģionāli konkurētspējīgu, 
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savukārt resursu apvienojums ļauj precīzāk veidot pozicionējumu, sacensties ar citiem 
pamanāmības ziņā). 

 

7.attēls. Naktsmītņu un tajos pieejamo gultasvietu skaits Kokneses un apkārtējos 
novados. 

Par atzītāko naktsmītni vietējo iedzīvotāju skatījumā kļuvusi viesnīca „Orinoko” – 
to nakšņošanai Koknesē vai tuvāko 30 km rādiusā saviem draugiem, radiem un paziņām 
ieteiktu 23 respondenti (skat. 8.attēlu). Līdzīgi populārs ir viesu nams „Mazā kāpa” un 
kempings „Daugavas radzes”, kas ieguvuši attiecīgi 17 un 12 vietējo iedzīvotāju 
ieteikumus. Mazāk populāra vietējo ieteiktā izvēle ir atpūtas kompleksi – „Kalnavoti” 
ieguvuši 7 balsis, kamēr savu darbību pārtraukušajā „Riverside’s Rančo” vēl aizvien 
apmesties ieteiktu 3 respondenti. Neviens no respondentiem nakšņošanai nav ieteicis 
naktsmītni, kas atrastos ārpus Kokneses novada robežām, kas vairāk skaidrojams ar 
zināšanām un personisko pieredzi. 

Pamatojums naktsmītņu ieteikumam lielākoties saistīts ar naktsmītnes cenu 
līmeni, atrašanās vietu un apkalpošanas kvalitāti. Viedoklis par naktsmītņu pieejamību 
vietējiem iedzīvotājiem ir dažāds – daļa uzskata, ka novadā ir pietiekami daudz 
naktsmītņu, kas piemērotas dažādām mērķauditorijām, kamēr citi norāda, ka esošais 
piedāvājums ir mazs un nepiemērots lielāku grupu uzņemšanai, citi norāda uz 
neatbilstošu cenu. 

Uz ārvalstu ceļotāju piesaisti izteiktāk vērsta tikai dažas naktsmītnes – 
starptautiskajā tiešsaistes rezervēšanas sistēmā Booking.com šobrīd ir iespējams veikt 
rezervēšanu trīs Kokneses novada naktsmītnēm: viesu namam „Mazā kāpa”, atpūtas 
kompleksam „Kalnavotiem” un viesnīcai „Orinoko”, kas sistēmai pievienojusies nesen. 
Tūristu mītnēm Latvijā tas ir nozīmīgs pārdošanas tīkls. 
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8.attēls. Naktsmītnes, kuru pakalpojumus vietējie iedzīvotāji ieteiktu draugiem, radiem 
vai paziņām izmantot Koknesē vai tuvāko 30 km rādiusā. 

Būtiska nozīme ir naktsmītnes saimniekiem un viesmīlīgumam – viesu nams 
„Mazā kāpa” nereti tika ieteikts tieši laipnās saimnieces izturēšanās dēļ. Cits stāsts ir 
par telšu vietu „Senči”, kas ceļotājiem tūrisma informācijas avotos tiek piedāvāta, taču 
reālā pakalpojuma saņemšana ne vienmēr ir pieejama un kvalitatīva. Blakus 
informācijai par telšu vietas rezervēšanas iespējām ir tikpat liela norādes zīme par 
privātīpašumu un liegta ērtāka piekļuve Pastmuižas Velnakmenim ar automašīnām 
(skat. 9.attēlu).  

 

9.attēls. Tūrisma infrastruktūras situācija pie telšu vietas „Senči” un tūrisma objekta 
Pastmuižas Velnakmens 

Ēdināšanas pakalpojumi tiek piedāvāti „Ragāļu krogā”, krodziņā „Rūdolfs” un 
Ragāļu ēdnīcā, kā arī izbraukuma tipa ēdināšana (riteņkulba) Pils bufetē Kokneses 
pilsdrupās, kuru nodrošina brīvdienu piestātne „Pērsejas”. Gan krodziņš „Rūdolfs”, gan 
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„Ragāļu krogs” piedāvā svinību un banketu galdu klāšanu. Potenciāli tiek attīstīti ar 
ēdināšanu saistīti pakalpojumi Likteņdārza teritorijā. Vietējo iedzīvotāju vidū atzītākais 
ēdināšanas uzņēmums ir krodziņš „Rūdolfs”, tā pakalpojumus draugiem, radiem un 
Kokneses viesiem ieteiktu 50 respondenti (skat. 10.attēlu). Ragāļu krogs ieguvis zemāku 
vērtējumu – 19 balsis, kas lielākoties saistīts ar abu ēdināšanas uzņēmumu atrašanās 
vietu: Ragāļu krogs atrodas A6 autoceļa malā, kas ir piemērotāks variants 
caurbraucējiem, kamēr krodziņš „Rūdolfs” atrodas Kokneses muižas kompleksa 
teritorijā un būtībā ir centrā tai ceļotāju plūsmai, kas apmeklē Kokneses pilsdrupas un 
Kokneses parku. Līdzīgi kā naktsmītņu vērtējumā, būtisks rādītājs kvalitāte un cena. 

Ēdināšanas uzņēmumu ieteikumos krietni vairāk parādās tie uzņēmumi, kas 
atrodas ārpus Kokneses novada robežām. Tiek ieteikts Plaviņu novadā esošās 
„Liepkalnu” maizes ceptuves kafejnīca un kafejnīca „Krasta krogs” Aizkrauklē. Arī 
krodziņa „Rūdolfs” popularitāte tiek pamatota ar to, ka Kokneses novadā nemaz tik 
daudz citu ēdināšanas uzņēmumu variantu nav. Taču tas dod iespēju saistīt primārās 
tūristu piesaistes (tostarp izmantot tās tūrisma informācijas izplatīšanai) ar jau 
populāriem ceļmalā esošiem ēdinātājiem – Klidziņu un Liepsalām, kā arī potenciāli 
populārāko pie E22/P80 autoceļa. 

 

10.attēls. Ēdināšanas uzņēmumi, kuru pakalpojumus vietējie iedzīvotāji ieteiktu 
draugiem, radiem vai paziņām izmantot Koknesē vai tuvāko 30 km rādiusā. 

Pieprasījuma un konkurences raksturojums galamērķa mērogā 

Tūrisma tirgus lielums un sadalījums 

Galamērķi savstarpēji konkurē dažādos mērogos – pieejamie tūrisma resursi  un 
tūrisma piesaistes ir samērā līdzīgi, tūrisma pakalpojumi tiek nodrošināti visās Latvijas 
pilsētās un novados. Atšķirību rada tūrisma nozares kā ekonomikas prioritārās nozares 
statuss katrā no pašvaldībām – ja tūrisms stratēģiskajā plānošanā tiek virzīts kā viens no 
attīstības dzinējiem vietējās vai reģionālās ekonomikas attīstīšanā, ceļotāju piesaistē 
tiek ieguldīts lielāks apjoms līdzekļu un tiek domāts par sava galamērķa specializāciju. 

Viens no būtiskākajiem raksturlielumiem galamērķa konkurences raksturošanai ir 
naktsmītņu sektors, kas ir cieši saistīts ar augstākas pievienotās vērtības pakalpojumu 
radīšanu, lai palielinātu galamērķī pavadīto laiku. Ceļotājam, kuru uz vairāk nekā vienu 
dienu spēs piesaistīt tūrisma piedāvājums galamērķī, visticamāk būs nepieciešami arī  
nakšņošanas un ēdināšanas pakalpojumi, savukārt nakšņošanas sektoru ir vērts attīstīt 

Liepkalni 
= 14 

Ragāļu 
krogs = 

19 

Krasta 
krogs = 

2 

Ragāļu 
ēdnīca = 

3 

Velniņi = 
3 

Krodziņš 
«Rūdolfs» 

= 50 



 15 

vien tad, ja paralēli tiek veidoti pakalpojumi, kas rada vēlmi ceļotājam galamērķi vispār 
izvēlēties kopējā piedāvājumā. 

Naktsmītņu piedāvājums un nodrošinātā kapacitāte ir tikai viens no šī viesmīlības 
sektora konkurences raksturošanas kritērijiem – daudz būtisks rādītājs ir vietējo un 
ārvalstu ceļotāju nakšņojumu daudzums. Lielam naktsmītņu skaitam novadā vai 
galamērķī būs niecīga nozīme, ja šos pakalpojumus izmantos neliela daļa no ceļotājiem. 
Latvijas tūrisma nozarē izteikta dominance gan tūrisma pieprasījuma un piedāvājuma, 
gan nakšņošanas sektora tirgus daļā ir Rīgai kā galamērķim – pēc Centrālās Statistikas 
pārvaldes 2013.gada sniegtajiem datiem Rīga piesaista 74,5% no ārvalstu ceļotāju. Tas 
uzskatāmi parāda kopējo Latvijas tūrisma problēmu – galamērķiem, kas atrodas tālāk 
nekā stundas brauciena attālumā no Rīgas, ir jāvelta daudz resursu, lai piesaistītu 
ārvalstu ceļotāju uzmanību.  

Ja neņem vērā Rīgas ietekmi, tad Jūrmalai pieder 49,8% liela eksporta (ārvalstu 
ceļotāju) tirgus daļa, kam seko Gaujas Nacionālā parka tūrisma klasteris kā atsevišķs 
galamērķis ar 10,4%, republikas nozīmes pilsētas un tām blakus esošie novadi – 
Ventspils kopā ar Ventspils novadu (9,1%), Engures un Rojas novads (7,4%) un Liepājas 
un Nīcas novads (7,1%) (skat. 11.attēlu). Vidzemes jūrmalas pašvaldības (Carnikavas, 
Saulkrastu, Salacgrīvas un Limbažu novads), kas apvienojušās klastera iniciatīvā 
„Saviļņojošā Vidzeme”, ieguvušas 1,2% lielu eksporta tirgus daļu. Visi pārējie galamērķi 
kopsummā aizņem tikai 10,7% – starp šiem galamērķiem ir arī Kokneses novads un 
apkārt esošie Lielvārdes, Skrīveru, Aizkraukles, Jaunjelgavas un Pļaviņu novadi. 

Atsevišķi izmērīt Kokneses un apkārtējo novadu ietekmi tūrisma eksporta tirgus 
daļā ir praktiski neiespējami, jo datus par ārvalstu nakšņotāju skaitu 2013.gadā ir 
sniedzis vien Pļaviņu novads, norādot, ka novadā reģistrēti 30 ārvalstu ceļotāju, kas 
attiecīgi sastāda 0,004% no kopējā tūrisma eksporta tirgus. Par pārējiem novadiem 
šādu datu nav. Tik niecīga tirgus daļa, kuru aizņem 1 novada rādītāji, uzskatāmi parāda, 
ka kopējā Latvijas eksporta tirgū viena novada piedāvājums nav konkurētspējīgs un 
lielākas iespējas ir novadiem, kas resursus apvieno. 

 

11.attēls. Tūrisma eksporta tirgus sadalījums izmitināšanas jomā starp Latvijas tūrisma 
galamērķiem (dati no CSP par 2013.gadu). 
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Nakšņojumu datu neesamība neļauj noteikt Kokneses un apkārtējo novadu 
eksporta tirgus daļu naktsmītņu sektorā, tomēr eksporta daļas mērīšanai galamērķī var 
izmantot ārvalstu apmeklētāju skaita īpatsvaru tūrisma piesaistēs attiecībā pret kopējo 
apmeklētāju skaitu. Kokneses pilsdrupas, kas ir viens no galvenajiem novada enkur-
objektiem, 2013.gada sezonā piesaistījušas 19642 apmeklētājus (skat. 2.tabulu), no 
kuriem 0,08% bijuši ārvalstu ceļotāji (visvairāk no Vācijas – 248 apmeklētāji, Lietuvas – 
188 un Krievijas - 181 apmeklētājs). Četru gadu griezumā ārzemnieku skaits stabili 
audzis. 

2.tabula. Kokneses pilsdrupu apmeklētāju skaita dinamika 2010.-2014.gadā sadalījumā 
pa interešu grupām  

 2010.gads 2011.gads 2012.gads 2013.gads 

Pirmskolas bērni 1091 1321 1429 1566 

Skolēni 3546 3125 3956 3757 

Pieaugušie 12290 16635 12481 14319 

Ārzemnieki 669 1153 1175 1549 

KOPĀ:  16927 21081 19041 19642 

Dati liecina, ka Kokneses pilsdrupu galvenais apmeklētājs ir vietējais ceļotājs. Ļoti 
līdzīga situācija ir arī citos Kokneses novada tūrisma objektos un piesaistēs – uzņēmēju 
aptaujas rezultāti apliecina, ka ārvalstu ceļotāju īpatsvars kopējā tūrisma objektu 
apmeklētāju skaitā ir vidēji 2-5 % (tostarp arī Likteņdārzam ap 2% no apmeklējumu 
kopskaita ir ārvalstīs dzīvojošie latvieši (emigrējušie latvieši ar ģimenēm – pamatā no 
ASV, Kanādas un Austrālijas, kā arī Eiropas valstīm), citi ārzemju tūristi ir 1 %). 
Ēdināšanas uzņēmumos ārvalstnieku īpatsvars ir pat līdz 20 % un naktsmītnēs 20-50 % - 
lielāko īpatsvara daļu sasniedzot tieši vasaras sezonā. 

Šobrīd Kokneses novada tūrisma piedāvājumam ir izteikti raksturīga sezonāla 
svārstība – ziemai piedāvājumu trūkst, jo liela daļa apskates vietu ir piekļūstamas tikai 
no maija līdz septembrim. Tūrisma objektu apmeklētība un tūrisma pakalpojumu 
pieprasījuma daudzums visaugstāko punktu sasniedz jūlija un augusta mēnešos. Lai arī 
šajā laikā būtiskāko pieaugumu daļu veido vietējie ceļotāji un kāzu pakalpojumu 
izmantotāji, Kokneses pilsdrupās pieaug arī ārvalstnieku ceļotāju īpatsvars (skat. 
12.attēlu). Kopumā sezonas laikā pieprasītākās Kokneses novada tūrisma piesaistes 
apmeklē ap 70 tūkstoši ceļotāju, taču tikai neliela daļa no šiem ceļotājiem izmanto arī 
nakšņošanas pakalpojumus. Precīzi ārvalstu un vietējo ceļotāju nakšņojumu dati par 
Kokneses novadu un apkārtni nav pieejami, tomēr kopējās tendences norāda, ka 
vairums ir vienas dienas ceļotāji, kas apmeklē tūrisma objektus un izmanto ēdināšanas 
pakalpojumus, taču nenakšņo. 
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12.attēls. Tūrisma sezonalitāte un apmeklējumu skaita dinamika Kokneses pilsdrupās 
(2013.gada apmeklējumu uzskaites dati). 

Zemgales reģiona kopējā pieprasījumā dominē dažu stundu atpūtas izbraucieni 
un vienas dienas braucieni bez nakšņošanas (skat. 13.attēlu), arī īsie braucieni biežāk ir 
ar atpūtas, nekā darījumu nolūku, kas izteiktāk ir siltajā atvaļinājumu periodā. 
Viendienas apmeklējumu skaits vairāk nekā 20 reizes pārsniedz nakšņojumu skaitu, 
norādot uz viendienas apmeklējumu tirgus lielo īpatsvaru un nozīmi Kokneses novada 
attīstībai arī turpmāk. 

 

13.attēls. Tūrisma un atpūtas braucienu sadalījums Zemgalē (2005.-2010.g., kad tika 
veikta šāda veida datu ievākšana)  (pēc pieprasījuma no CSP, 2013). 

Attiecībā uz vietējā tūrisma tirgus situāciju tik ievērojams pārsvars vairs nav arī 
Rīgai kā galamērķim – vietējo ceļotāju nakšņojumu skaits sasniedz 18% no kopējā 
daudzuma. Daudz lielāka ietekme šeit ir pārējiem galamērķiem (skat. 14.attēlu). 
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14.attēls. Tūrisma vietējā tirgus sadalījums izmitināšanas jomā starp Latvijas tūrisma 

galamērķiem (dati no CSP par 2013.gadu). 

Līdzīgi kā eksporta tirgus sadalījumā, arī vietējā tirgū zināmas līderu iezīmes ir 
Jūrmalas (8%), Gaujas NP tūrisma klastera (5,3%), Ventspils un Ventspils novada (5%) 
un Liepājas un Nīcas novadu (4%) galamērķiem. Pārējo galamērķu ietekme ir 1-2% 
robežās, kuru nedaudz pārsniedz vien Daugavpils pilsētas, Daugavpils un Krāslavas 
novadu kopējā tirgus daļa. Lielvārdes novada, kas vietējā tirgū tiek skatīts kopā ar Ogres 
un Ķeguma novadu galamērķi, ietekme ir 0,7%. Tāpat kā tas bija eksporta tirgus 
gadījumā, Koknesei un pārējiem apkārt esošajiem novadiem šo tirgus daļu nav 
iespējams aprēķināt, jo nav izejas datu par nakšņojumu skaitu. Pļaviņu novadam 
2013.gadā reģistrēti 2490 vietējo ceļotāju nakšņojumi, kas ir 0,14% no kopējā vietējā 
tūrisma tirgus. 

Veidojot stratēģiskas partnerības blakus esošo novadu ietvaros, vietējā tirgū ir 
daudz lielākas iespējas konkurēt ar citiem Latvijas galamērķiem, kamēr eksporta tirgū 
tas vēl aizvien var būt spēcīgs izaicinājums gan Rīgas ietekmes, gan tūrisma 
piedāvājuma kvalitātes dēļ – ne vienmēr novados esošo tūrisma pakalpojumu sniedzēji 
ir gatavi strādāt ar ārvalstu tirgu. Lai arī Koknese un apkārtējie novadi savstarpēji 
konkurē apmeklētāju piesaistē, savstarpēja sadarbība un mērķtiecīga pudurošanās 
(mikroklasteru veidošana) var nest labumu galamērķim – tie ir papildus resursi 
pakalpojumu veidošanai un iespējas vienota mārketinga aktivitāšu veikšanai galamērķa 
atpazīstamības veicināšanas nolūkos – resursu ekonomija un lielāka efektivitāte. Taču 
šādā situācijā Kokneses novadam daudz spēcīgāk jāattīsta savs pozicionējums, 
akcentējot identitāti un veidojot stabilu vietas zīmolvedības platformu. Svarīga ir arī 
pārējo iesaistīto novada identitātes un pozicionējuma stiprināšana, lai uz vienotiem 
mērķiem virzītais galamērķis tomēr nekļūtu vienveidīgi neizteiksmīgs un nesaistošs – 
tātad arī sava veida specializācija. 
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Iekļaušanās esošajā tūrisma plūsmā 

Tūrisma plūsmas virzīšanai Kokneses novadam būtiski ir „enkur-objekti” – tās 
tūristu piesaistes, kas veicina pilsētas vai novada atpazīstamību un pieprasījumu. 
Vērtējot Latvijas kopējo tūrisma resursu pieprasījumu pēc vidējiem apmeklētības 
rādītājiem tūrisma objektos un pasākumos laika posmā no 2009. līdz 2012.gadam, 
iezīmējas vairāki spēcīgi galamērķi (skat. 15.attēlu), kas ik gadu spēj piesaistīt vairākus 
tūkstošus ceļotāju. Izteikti dominē Rīga un Pierīga, spēcīgi ir Ventspils, Liepājas, Gaujas 
NP tūrisma klastera, Vidzemes jūrmalas, Daugavpils un apkārtnes, kā arī Bauskas 
galamērķi – tas sasaucas jau ar iepriekš skatīto Latvijas eksporta un vietējā tirgus 
sadalījumu pēc nakšņojumu procentuālā daudzuma (skat. 18.attēlu). „Enkur-objektu” 
esamība palīdz veicināt galamērķu atpazīstamību un no tās izrietošo tūrisma 
pakalpojumu izmantošanu. Pieprasījuma kartē starp populārākajām tūristu piesaistēm 
Latvijā iezīmējas arī Kokneses novads ar Kokneses pilsdrupām un Likteņdārzu, kas ik 
gadu piesaista vidēji 20-30 tūkstošus apmeklētāju (Likteņdārzam šis rādītājs šobrīd ir ar 
lielāku potenciālu). Tūrisma plūsmas kartē skaidri ieskicējas Daugavas un līdzās esošā 
ceļa nozīme. 

 

15.attēls. Latvijas tūrisma resursu pieprasījums pēc vidējiem apmeklētības rādītājiem 
2009.-2012.gadā. Kokneses novada iekļaušanās kopējā apmeklējumu plūsmā (teritorija 
iezīmēta ar sarkanu robežlīniju). 

Ne mazāk svarīga ir Kokneses atrašanās blakus dzelzceļa līnijai Rīga-Daugavpils – 
tā ir ne tikai alternatīva autoceļu plūsmai, bet arī instruments noteiktu mērķauditoriju 
piesaistei. Nereti pasaulē dzelzceļa transports tiek uzskatīts par ērtāko un drošāko 
ceļošanas veidu, kas papildus noteiktam komforta līmenim ļauj nesteidzīgi baudīt 
ainavu. Salīdzinājumā ar citiem  transportlīdzekļiem, vilciens ir ērtākais variants tiem 
velo tūristiem, kas atsevišķiem pārbraucieniem izmanto arī sabiedrisko transportu. 
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TAVA 2012.gada ārvalstu tūristu pētījumā dzelzceļš tiek pieminēts kā pirmais drošākais 
sabiedriskā transporta veids, lai ceļotu pa Latviju.11 

Likteņdārzs un Kokneses pilsdrupas Latvijas mērogā un tūrisma eksporta 
kontekstā uzskatāmi par Kokneses novada galvenajiem „enkur-objektiem”. Finanšu 
krīzes iespaidā apmeklējumu skaits pilsdrupām svārstījās, Likteņdārzam kopš 
atvēršanas 2008.gadā tas pastāvīgi audzis. Kopumā tiek saglabāta stabila apmeklētāju 
piesaistes tendence (skat. 16.attēlu). Šie objekti ierosina apmeklētāju plūsmu, sniedzot 
papildu iespēju nopelnīt arī citiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Ņemot vērā 
galamērķa dzīves cikla izpausmes, spēju ietekmēt apmeklētāju plūsmu un rosināt 
aktualitāti, prioritāte būtu piešķirama Likteņdārzam, kas var kalpot kā galvenais 
Kokneses novada karogs ne tikai viesu piesaistei, bet arī citu nozīmīgu mērķu 
sasniegšanai (skat. Zīmolvedības sadaļu). 

  
16.attēls. Galveno tūrisma objektu apmeklētības dinamika kopš 2004.gada (dati no 
Kokneses un Aizkraukles novadu TIC un preses relīzēm). 

Kopš 2011. Likteņdārzā apmeklējumu skaits pārsniedz Kokneses pilsdrupu 
rādītājus. Gan Kokneses pilsdrupās, gan Likteņdārzā visaptveroša apmeklētāju uzskaite 
netiek veikta, tādēļ norādītie skaitļi ir provizoriski, bet tiek domāts, kā šo jautājumu 
risināt. Tūrisma objektu apsaimniekotāju un tūrisma speciālistu aplēsēs Likteņdārza 
apmeklējumu skaits 2013.gadā jau ir mērāms ap simts tūkstošiem (kas vērtēts uz pusi 
vairāk nekā iepriekšējā gadā) – tik liels vērtējums gan varētu būt pārspīlēts. Tomēr 
potenciāls augt joprojām ir – svarīgāk par kvantitatīvu kāpinājumu ir prast šo plūsmu 
sasaistīt ar citām tūristu piesaistēm novadā un nodrošināt kvalitatīvu pieredzējumu, 
saistīto pakalpojumu pārdošanas kāpinājumu. Palielinoties Likteņdārza apmeklētāju 
skaitam, kāpināta arī Kokneses pilsdrupu apmeklētība. Citās tūristu piesaistēs (skat. 
17.attēlu) apmeklējumu skaits turējies esošās apmeklētāju plūsmas ietvaros un bijis 
stabils. 

                                                           
11

 http://www.tava.gov.lv/lv/petijumi 
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17.attēls. Statistikas apkopojums apskates objektos Kokneses novadā, salīdzinot 2012. 
– 2014.gadu (Avots: Kokneses TIC dati). 

A/S „Pasažieru vilciens” sadarbībā ar tūrisma vortālu atpūtasbāzes.lv ir 
nodrošinājuši interaktīvās Latvijas dzelzceļa tūrisma kartes izveidi. „Pasažieru vilciena” 
mājas lapā pieejamajā kartē atrodami tūrisma apskates objekti, naktsmītnes, 
ēdināšanas uzņēmumi un aktīvās atpūtas iespējas, kas ceļotājiem sasniedzamas, 
izmantojot dzelzceļa transportu. Papildus tam sadarbībā ar pilsētu un novadu tūrisma 
informācijas centriem  ir sagatavoti tūrisma ceļveži un pasākumu plāni. Lejupielādei 
pieejama arī Kokneses novada tūrisma informācijas centra veidotā karte dzelzceļa tūrei 
153 gadu garumā.  Šāda veida karte jau darbojas kā apzināts ceļotāju plūsmas virzītājs. 
Ļaujot ceļotājiem izvēlēties vilcienu ne tikai kā alternatīvu pārvietošanās līdzekli, bet arī 
veidojot tieši dzelzceļa transporta pakalpojumu izmantotājiem domātus piedāvājumus, 
galamērķiem ir iespēja ietekmēt šo plūsmu. Jo mērķtiecīgāk būs veidots piedāvājums 
atpūtai galamērķi, jo lielāka iespēja, ka ceļotājs tik tiešām izkāps noteiktajā stacijā. 
Viens piemērs dzelzceļa transporta sasaistei ar velo maršrutiem ir atrodams Latvijas 
riteņbraucēju apvienības un sadarbības pašvaldību iniciatīvā „Latvijas velo karte” – 
mājas lapā apvienoti veloceliņi, velo joslas, tūrisma un sporta maršruti Latvijā, tostarp 
maršruts, kuru savstarpēji savieno Aizkraukles un Kokneses dzelzceļa stacijas (skat. P-
4.attēlu). 

Krietni mazāk apmeklēti ir tūrisma objekti un tūrisma pakalpojumu sniedzēji Iršu 
un Bebru pagastos. Lai arī informācija par šīm tūristu piesaistēm ir pieejama gan 
Kokneses novada tūrisma informācijas mājas lapā, gan drukātajos materiālos, to 
apmeklētība ir desmitiem reižu mazāka nekā galvenajām novada piesaistēm. Tas 
saistīts gan ar objektu specifiku, gan ar piekļuvi objektiem (ceļa kvalitāte, informācijas 
un norāžu daudzums). Pašreizējā piedāvājumā galvenās piesaistes atrodas pagastu 
centros, savukārt ceļš starp tām ir tikai pārbrauciens. Pie ceļa P79, kas savieno 
Kokneses centru ar Iršiem un Vecbebriem, atrodas vairākas lauku saimniecības, kas 
piedāvā iegādāties saražoto produkciju, taču tūrisma nozarē iesaistījušās nav un 
pakalpojumus nenodrošina. Trūkst sasaistes starp Kokneses centrā un pagasta centros 
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esošajiem objektiem – turklāt pa ceļam uz Iršiem un Bebriem nav arī ēdināšanas 
uzņēmumu, kas varētu kalpot kā pieturvietas ceļotājiem, kas brauc no Ērgļu puses. Šo 
vietu galvenā plūsma būtu piesaistāma ar precīzām stratēģijām novada centrā un 
tematisku saikni ar enkur-objektiem, taču ne fragmentēti pa sevi. 

 

Nozīmīgākais attīstības virziens galamērķa mērogā ir tā sauktā tūrisma „enkur-objekta” 
– Likteņdārza potenciāla izmantošana visa novada attīstībai. Nav daudz tādu gadījumu 
citviet Latvijā, kur pamatā bez pašvaldības iniciatīvas un tieša atbalsta  – par ziedotiem 
līdzekļiem izdotos radīt jaunus vērienīgus objektus, kas spēj piesaistīt tūkstošiem 
apmeklētāju. Analogs ir Daugavpils un Marka Rotko mākslas centrs, Rēzeknes un Cēsu 
koncertzāles, Cinevilla, Tērvetes dabas parks, jauniedibinātu lielo pasākumu tradīcijas. 
Likteņdārzs ir ar augstu simbolisko vērtību, palīdz piešķirt aktualitāti galamērķa 
apmeklējumam, rada jaunu plūsmu un tematiski izceļ novada stiprās puses – Daugavu, 
ainaviskumu, nozīmīgus vēsturiskus notikumus. Jābūt piesardzīgiem ar interpretāciju un 
pieredzējuma veidošanu, jo šajā objektā ietverti nācijas pārdzīvojumi un satricinājumi, 
taču ar pārdomāti organizētu saturu un prasmīgu sasaisti ar apkārtējiem objektiem, 
pakalpojumiem iespējams panākt nozīmīgu atspērienu tūrisma attīstībai. Tas ietver 
sabiedrības aktualitāti ar tieci uz nemateriālo, post-modernismu, jaunu vērtību, 
pašaktualizācijas un meditācijas meklējumiem. Aktualitāte vēl vairāk pieaugs 
2018.gadā, atzīmējot Latvijas 100 gadi, to var izmantot ik gadu patriotiskās nedēļas 
ietvaros, kas dotu nozīmīgu pienesumu sezonalitātes ietekmes risinājumiem. Kokneses 
novadam jāspēj šis potenciāls izmantot, vienlaicīgi Likteņdārzam ar augstu nacionālo 
ambīciju jāspēj vairāk integrēties vietējā novada aktualitātēs un jāprezentē vietas īpašā 
identitāte. 

Iepriekšējā kontekstā ir būtiski panākt ceļotāju novadā pavadītā laika paildzināšanos. 
Tam jābūt saturīgam un kvalitatīvi piepildītam laikam. Ikvienas trīs stundas primārajās 
tūristu piesaistēs vai ceļā rada vajadzību pēc ēdināšanas, atpūtas pakalpojumiem. 
Centieniem ietekmēt ceļotāju plūsmas virzienu un intereses, būtiski ir kopīgo produktu 
veidošana (Likteņdārzs piešķir papildu aktualitāti Kokneses pilsdrupu apmeklējumam), 
vietējās sabiedrības un tūrisma pakalpojumu sniedzēju iepazīstināšana ar gūstamo 
pieredzi jaunajā objektā un savstarpējā piedāvājumu sasaiste, pārdomāta navigācija 
galamērķī un vienoti ar galvenajiem tranzīta plūsmas mezgl-punktiem. 

Īpaši jāakcentē Daugava un Daugavas ainava novada piedāvājuma veidošanā, tas 
joprojām ir galvenais pievilcības nodrošinātājs novadā, kas arī galvenajiem enkur-
objektiem piešķir papildu simbolisko nozīmi un aktualitāti. 

Svarīgi rast kopīgus attīstības mērķus ar apkārtējiem novadiem pie Daugavas vienota 
galamērķa virzīšanai, lai celtu visu šo novadu konkurētspēju, jo resursu ierobežotība var 
bremzēt lielāku attīstību salīdzinot ar citu novadu sadarbības iniciatīvām (Gaujas NP 
tūrisma klasteris, Saviļņojošās Vidzemes klastera iniciatīvas u.c.), kas ir regulārākas un 
pamanāmākas, nacionālajā tirgū skaidrāk pozicionētas nekā kopīgās reģiona 
veicināšanas aktivitātes Zemgalei vai Vidzemei. 

Ir pamatojums un potenciāls veidot velotūrisma piedāvājumus, kas apvienoti ar 
dzelzceļa transporta izmantošanu, tādējādi piesaistot velo tūristus ar dažādu fizisko 
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sagatavotību. Turklāt tas ir stabils risinājums velo nomas neesamībai Kokneses novadā 
– pārvietojot velo ar vilcienu garajos pārbraucienos, ceļotājiem ir iespēja izbraukt 
Kokneses novadu un Daugavas skaistākos posmus šķērsojošos velo maršrutos. Jārod 
atbalsts papildus tūrismu atbalstošās infrastruktūras veidošanai vai uzturēšanai un 
jārosina tematiski saistītu tūrisma piesaistu veidošanās, īpaši attālāk Iršu un Bebru 
pagastā. 

Iršu pagastā izmantot vides identitāti – vēsturisko resursu – vienīgā vācu kolonija Latvijā, kas ir 
ievērojams potenciāls vācu tūristu piesaistei. Kā svarīgs priekšnosacījums tūristu plūsmas 
palielināšanai Iršu pagastā ir  ceļa P79  kvalitātes uzlabošanai, esošo  grants segumu nomainot 
uz melno asfaltbetona segumu. Novada attīstības stratēģijā 2013. – 2037. gadam ceļš  ir 
plānots kā galvenais infrastruktūras koridors uz Ērgļiem un tālāk veidotu sasaisti ar jau Vidzemē 
esošiem tūrisma ceļiem.  Ceļu veidot ar nozīmīgu akcentu uz velotūrismu. 

Lai iekļautu tūrisma piedāvājumā Iršu pagasta esošos pilskalnus veikt izvērtēšanu par to 
pieejamību. 

Bebru pagastā tūrisma attīstībai īpaši akcentēt seno arodu – biškopību (vienīgais biškopības 
muzejs Latvijā). Senās biškopības prasmes , tradīcijas un materiālos resursus vērst uz izglītojošo 
un aktīvo programmu ar līdzdarbošanos ieviešanu muzeja apmeklētājiem. 

Tūrisma attīstībā iesaistīt profesionālās izglītības audzēkņus izstrādājot projektus par latviešu 
virtuvi, viduslaiku ēdieniem u.c. Veicināt audzēkņu profesionālās prasmes praktizējot novada 
viesu mājās un ēdināšanas iestādēs. 

Iršu un Bebru pagasta tūristu plūsmas palielināšanai iesaistīt lauku saimniecības, piedāvājot 
izzināt vidi ar līdzdarbošanos. 
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MĒRĶTIRGI UN MĒRĶAUDITORIJAS 

Mērķtirgu analīze un prioritāro mērķauditoriju segmentēšana tika veikta, 
balstoties uz nozīmīgāko Kokneses novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju (n= 8) 
sniegtajiem datiem par esošajām mērķauditorijām un pieprasījuma sadalījumu. Tas 
nebūtu uztverams kā absolūts, jo svarīgi ir nojaust galveno plūsmas radītāju (konkrētā 
situācijā Likteņdārzs un Kokneses pilsdrupas) auditorijas un turpmākos mērķus, ko var 
izmantot un pielāgot savu darbību arī nozīmīgāko objektu plūsmas apkalpošanai. 
Tūrisma pakalpojumu sniedzēji līdzšinējās un vēlamās mērķauditorijas sarindoja 
prioritārā secībā pēc to svarīguma, analizējot pēc dažādiem kritērijiem (izcelsmes vieta, 
ierašanās veids, ceļošanas kompānija, maksātspēja, dzīvesveids un uzvedība). 
Vizualizācijās ņemtas vērā vidējās visu sniegto datu vērtības vai izceltas atsevišķas 
grupas. 

Šobrīd par prioritārajiem mērķtirgiem uzskatāma Rīga un Pierīga, kā arī reģions 
plašākā nozīmē (skat. 18.attēlu) – tūrisma pakalpojumu sniedzēji norāda uz augstāku šo 
mērķgrupu vērtējumu prioritārajā esošo klientu sadalījumā. Izteikti maza prioritāte ir 
Lietuvas tirgum, tomēr nākotnes perspektīvā tā ir viena no mērķgrupām, kurai 
vērojams – lai arī neliels, bet prioritātes pieaugums. Līdzšinējās mērķgrupas potenciālā 
ziņā netiek uztvertas kā stratēģiski svarīgas perspektīvā, tām visām tiek saskatīts 
prioritātes samazinājums nākotnē. Par perspektīvu toties tiek uzskatīts tuvāko pilsētu 
un novadu tirgus, citu valstu klienti un sadaļā „citi” visbiežāk norādītie citu Latvijas 
novadu ceļotāji. Nākotnes perspektīvā Kokneses novada tūrisma pakalpojumu sniedzēji 
primāri pauž vēlmi orientējas uz vietējo tirgu, kas aptver tuvāko apkārtni un citus 
Latvijas novadus, kas nav Rīga un Pierīga. 

 

18.attēls. Kokneses novada tūrisma prioritārie mērķtirgi (jo tuvāk „1”, jo nozīmīgāka 
prioritāte). 

Ārvalstu tirgu sadalījumā dominējošās valstis šobrīd ir Krievija un Vācija – tās 
visbiežāk minētas kā 1. vai 2. prioritāte. Tāpat minētas Lielbritānija, Zviedrija, Itālija, 
Īrija un ASV, taču nākotnes perspektīvā uzsvars ir tikai dominējošajām valstīm. Par 
primāro ārvalstu tirgu tiek uzskatīts Krievijas tirgus, kas ir viens no nozīmīgākajiem 
eksporta tirgiem arī kopējā Latvijas griezumā, taču var krasi tikt ietekmēts ģeopolitiskās 
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situācijas ietekmē. Tādēļ tuvāko gadu laikā paļauties uz šī tirgus pieaugumu ir riskanti. 
Prioritārās mērķgrupas attiecībā uz piekļuvi galamērķim un pārvietošanos starp tūristu 
piesaistēm galvenokārt ir ceļotāji, kas ierodas ar savu auto vai organizētu autobusu 
(skat. 19.attēlu). Nākotnes perspektīvā tikpat augstu tiek vērtēts savs auto kā galvenais 
nokļūšanas veids uz Koknesi, taču būtisks pieaugums vērojams sabiedriskā transporta  
un velo izmantošanai. Aktualitāte līdz ar to vēl vairāk pieaugs velo infrastruktūras 
uzlabošanai un nodrošināšanai (velo novietnes, velo takas un maršruti ar alternatīvas 
iespējām – īpaši gar Daugavu, velo nomas punkti, precīza navigācija). 

 

19.attēls. Prioritārās mērķgrupas attiecībā uz piekļuvi galamērķim un pārvietošanos 
starp tūristu piesaistēm. 

Sava priekšrocība noteikti ir Kokneses atrašanās vietai blakus dzelzceļam – 
ceļotāji, kas nav raduši veikt lielākus attālumus ar velo, papildus pārbraucieniem var 
izmantot arī vilcienu, kurā ir pietiekami ērti pārvietot velosipēdus. Velomaršrutu 
piedāvājuma gar Daugavu attīstīšanā veicināma sadarbība ar blakus esošajām 
Lielvārdes, Skrīveru, Aizkraukles, Pļaviņu un Krustpils stacijām. Nākotnes perspektīvā 
vērts padomāt par kopēju Kokneses un tuvāko novadu velomaršrutu izstrādi un esošo 
maršrutu savienošanu – sasaistot velo ar dzelzceļa transporta iespējām, garāki tūrisma 
maršruti var kļūt pieejamāki arī mazāk rūdītiem velobraucējiem. Attiecībā uz 
pārvietošanos starp tūristu piesaistēm prioritātes pieaugums vērojams kājāmgājējiem, 
savukārt laivas gan līdzšinējā situācijā, gan nākotnes perspektīvā ieņem viszemāko 
pozīciju prioritāšu sadalījumā, lai arī laivu nomas iespējas Koknesē tiek piedāvātas 
vairākos uzņēmumos. Attiecīgi šis pakalpojums līdz šim ir vāji pozicionēts un tam nav 
skaidra pieprasījuma. 

Attiecībā uz ceļotāju kompāniju Kokneses tūrisma pakalpojumu sniedzēji vairāk 
strādā ar lielākām grupām – darba kolektīviem un organizētajām tūrisma firmu grupām, 
kā arī radu un draugu kompānijām (skat. 20.attēlu). Nākotnē gan izteiktāka ir virzība uz 
darbu ar nelielām grupām – visaugstākā prioritāte ir ģimenēm, pieaugums vērojams arī 
radu un draugu kompānijām. Grupu segmentā prioritāte pieaug vien skolēnu grupām, 
visbūtiskāk samazinās darba kolektīvu prioritātes vērtība. Tiekšanās uz darbu ar 
individuālo klientu segmentu lielākoties saistīts ar vietu kapacitāti – pēdējo 2-3 gadu 
laikā ir samazinājies naktsmītņu skaits, līdz ar to arī kopējais gultasvietu skaits vairs 
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neatļauj uzņemt tik lielas grupas. Pārējās atsevišķi nenosauktās mērķauditorijas 
prioritātes ziņā šobrīd vērtētas zemu, izmaiņas nav arī nākotnes perspektīvā. 

 

20.attēls. Prioritārās mērķgrupas attiecībā uz ceļošanas kompānijas struktūru. 

Prioritāro segmentu maksātspējas novērtējumā šī brīža nozīmīgākā mērķgrupa ir 
klienti ar vidēju maksātspēju. Nākotnes perspektīvā gan šie klienti, gan klienti ar zemu 
maksātspēju būtiski zaudē prioritāti, jo tūrisma pakalpojumu sniedzējiem ir lielāka 
vēlme strādāt ar augstas maksātspējas grupu, kā arī ar ļoti motivētiem klientiem, kas 
maksā vairāk, lai arī ne vienmēr atbilstoši saviem ienākumiem (skat. 21.attēlu). 
Attiecībā uz vēlamo ceļošanas kompāniju un maksātspēju zināmā mērā rodas pretruna 
– ir vēlme strādāt ar ģimenēm un skolēnu grupām, taču vietējo ceļotāju vidū abas šīs 
grupas neizceļas ar augstu maksātspēju. Tajā pašā laikā Kokneses tūrisma pakalpojumu 
sniedzēji ir gatavi strādāt ar labdarības segmentu, nodrošinot bezmaksas aktivitātes – 
lai arī šobrīd tas ir vismazāk novērtētais segments, nākotnes perspektīvā tam paredzēts 
prioritātes pieaugums. 

 

21.attēls. Prioritāro mērķgrupu maksātspējas dalījums un perspektīva. 

Vērtējot esošās un vēlamās mērķgrupas pēc to dzīves stila, izturēšanās un 
motivācijas sadalījuma, Kokneses pašreizējais ceļotājs lietišķais, racionālais reālists, kas 
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meklē vērtību par zemāku cenu (skat. 22.attēlu) – tas sasaucas ar iepriekš apskatīto 
maksātspējas kritēriju, arī tajā šobrīd dominējošie bija vidējās un zemās maksātspējas 
klienti. Nozīmīga grupa ir bez-aizspriedumaini kultūras tūristi, kas tiecas izmēģināt kaut 
ko jaunu – šai grupai arī nākotnes perspektīvā ir visaugstākā prioritāte. Tas saistīts gan 
Kokneses tūrisma piedāvājumu (liels kultūrvēsturisko piesaistu skaits), gan vēlmi radīt 
jaunus produktus ar esošajiem resursiem un piedāvāt tos attiecīgajai mērķauditorijai, 
kam prasīgums turklāt nav tik augsts kā citām no minētajām grupām. Līdzīgs redzējums 
ir arī par dabiskajiem, vienkāršajiem un uz eko orientētajiem klientiem, šī ir otra grupa, 
kas līdzās kultūras tūristiem nākotnes perspektīvā savu prioritāti kāpina, kamēr citas 
samērā spēcīgi zaudē. 

 

22.attēls. Prioritāro mērķgrupu dzīves stila, izturēšanās un motivācijas sadalījums. 

Lai arī Kokneses piedāvājumā ir tūrisma piesaistes, kas varētu būt saistošas 
rimtajiem un uz pagātni orientētajiem (Likteņdārzs, muzeji Iršu un Bebru pagastos, 
Kokneses parks un pilsdrupas), kā arī aizrautīgajiem sapņotājiem un romantiķiem (daba, 
kāzu piedāvājums), šīs mērķauditorijas prioritāte mazinās. Lai arī no izcelsmes vietas 
viedokļa prioritāte pieaug tuvākās apkārtnes ceļotājiem, nedz šobrīd, nedz nākotnē 
Kokneses tūrisma pakalpojumu sniedzēji savu piedāvājumu neredz kā mājās sēdētājiem 
un populārās kultūras baudītājiem piemērotu. 

Atsevišķi izceltas vēl vairākas citas klientu segmentēšanas pazīmes, kas Kokneses 
novada tūrisma pakalpojumu sniedzējiem ir būtiskas gan esošajos, gan potenciālajos 
klientus un kas pamatā saistās ar noteiktu motivāciju un mērķi, kādā nolūkā tiek 
izmantoti Koknesē pieejamie tūrisma piesaistu, naktsmītņu vai ēdināšanas uzņēmumu 
pakalpojumi. Starp šīm pazīmēm minēti: 

1) kāzas, dzimšanas dienu svinētāji, bēres un korporatīvie pasākumi; 
2) aktīvās atpūtas piekritēji: riteņbraucēji, laivotāji, nūjotāji, sportisti; 
3) salidojumi un ģimeņu tradīcijas; 
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4) jauniešu tematiskās nometnes vasarā. 

Te gan iezīmējas savdabīga tendence – attiecībā uz pārvietošanās līdzekli laivas 
gan šobrīd, gan nākotnes perspektīvā ieņēma zemāko prioritāti, tomēr šajā 
segmentēšanas pazīmju kopumā kā atsevišķa grupa parādās laivotāji. Tāpat arī attiecībā 
uz grupu lielumu – virzīšanās uz ģimeņu segmentu nākotnē neizslēdz to, ka tādas lielās 
svinētāju grupas kā kāzas, korporatīvie pasākumi un bēres noteiktiem uzņēmējiem vēl 
aizvien ir būtiskas (pamatā naktsmītnēm un ēdināšanas uzņēmumiem, kas savus 
pakalpojumus var nodrošināt arī izbraukumā banketu veidā – ļoti bieži sava uzņēmuma 
telpu kapacitāte neļauj uzņemt lielas grupas, bet kopējā ieņēmumu “grozā” banketu 
pasūtījumi veido būtisku daļu). 

Ja šobrīd tūrisma pakalpojumu sniedzēji Koknesē vairāk strādā ar Rīgas un 
Pierīgas klientiem, kam ir vidēja maksātspēja un kas pamatā ierodas ar savu auto, tad 
nākotnē prioritātes tiek virzītas tuvākās pilsētas un novada, kā arī ārvalstu (galvenokārt, 
Krievijas un Vācijas) ceļotāju virzienā, kas ierodas ar savām automašīnām, sabiedrisko 
transportu vai velosipēdiem un, kas vērtējami kā augstas maksātspējas grupa vai klienti, 
kas ir pietiekami motivēti, lai par saņemto pakalpojumu maksātu vairāk. Prioritāšu 
maiņa saistāma arī ar zināmiem priekšdarbiem, kas tika minēti jau iepriekš – 
piemērotas infrastruktūras izveidi un nodrošināšanu, konkrētu pakalpojumu 
piedāvājumu izstrādi vietējam tirgum un ārvalstniekiem (šeit potenciāls ir sadarbībai ar 
apkārtējiem novadiem vienota piedāvājuma veidošanai, lai kopējā galamērķi ceļotāju 
noturētu ilgāk) un pietiekami augstas pakalpojumu kvalitātes nodrošināšana, lai 
ceļotājs būtu gatavs par saņemto izdot arī attiecīgu naudas daudzumu. 

Tomēr svarīgi šo tūrisma pakalpojumu sniedzēju iecerēto salīdzināt ar lielākā un 
tuvākajos gados potenciāli nozīmīgākā tūrisma objekta – Likteņdārza auditoriju un 
plānoto piesaistāmo mērķgrupu. Īpaši tādēļ, ka vienotajā galamērķa sistēmā tie ir cieši 
saistīti. Likteņdārzs jau šobrīd rada jaunu apmeklētāju plūsmu, kas nākotnē turpinās 
augt. Vienlaicīgi tas pastiprina aktualitāti Kokneses galamērķim un raisa motīvu arī jau 
tradicionālo objektu vai citu tematiski saistītu objektu apmeklēšanai. 

Likteņdārza apmeklētājs (analizējot 2010.-2014. gada 1608 (!) apmeklētāju grupu 
pieteikumus) ir pamatā no Rīgas (27% no fiksētajām grupām), taču arī pārējiem Latvijas 
novadiem (Zemgale 10%, Vidzeme 8%, Kurzeme 6%, Latgale 5%). Nozīmīga mērķgrupa, 
lai arī skaitliski nelielākā – ir ārzemju latvieši (2%), kuri izceļojuši turp dažādos laika 
posmos, mazāk nozīmīgi līdz šim – citi ārvalstu tūristi (30 grupas), taču to īpatsvars 
varētu pieaugt, īpaši Latvijas 100-gades gadā (jau tagad tiek piedāvātas ekskursijas bez 
latviešu arī krievu, angļu un vācu valodās). Pamatā šīs ir organizētas grupas, kuru 
lielums svārstās no 4 līdz 20-40 cilvēkiem (vidējais cilvēku skaits grupā - 14). Dominējoši 
ierodas ar savu transportu. Galvenā interese vai ierašanās motīvs saistīts ar Likteņdārza 
būtību – reprezentēt to latviešu piemiņu, kuri kļuva par 20.gs. totalitāro režīmu 
upuriem – gan nostaļģija, gan tieša piederība, patriotisms, interese par vēsturi, paaudžu 
kopība un vienlaicīgi arī izkoptā ainava, ziņkāre par jauno iniciatīvu, iespēja piedalīties, 
īpaša vieta kāzu ceremonijām, nemateriālistisks skatījums un iedvesmas meklējumi. 
Aptuveni vērtējot, vidēji Likteņdārzā pavadītais laiks ir vismaz 2,5 stundas ar 
piebraukšanu un ekskursiju (tostarp, ietverot arī koka stādīšanu). Katras trīs stundas 
rada vajadzību papildu pakalpojumiem – kafijas pauzei un uzkodām, ēdināšanai, 
noteikti arī nepieciešamībai pēc kvalitatīviem labierīcību pakalpojumiem u.c. 



 29 

Likteņdārza apmeklētāji pirms vai pēc tam izmanto citas tūristu piesaistes, pērk 
pakalpojumus (īpaši ēdināšanas). No grupu maršrutiem pieminams: vikingu laivu 
brauciens Liepsalās Klintaines pag., „Skrīveru saldumi”, amatu centrs „Mazā kāpa”, 
safari parks, Kokneses gājēju taka, kā arī bieži uzdotie jautājumi par iespēju paēst vai 
iedzert kafiju. Organizēto un spontāni izlēmušo apmeklētāju (kas nav iepriekš 
pieteikušies, paši iebrauc) attiecība tiek vērtēta 50:50, kas norāda uz nopietnu 
pamatojumu šeit aktīvākās apmeklējuma sezonas laikā izvietot novada TIC. 

 

Galamērķa mērķtirgus un galvenās apmeklētāju plūsmas būtu lielā mērā jāsaskaņo ar 
Likteņdārzu un jauniem pakalpojumiem, kas varētu rasties gan ap to, gan arī netieši. 
Jaunradītās nacionālā mēroga tūrisma plūsmas īpatsvars ir apjoma ziņā ļoti nozīmīgs 
un stabils. Vienlaicīgi ieskicējas pretruna, ka pārējie tūrisma pakalpojumu sniedzēji 
neorientējas uz šai vietai nozīmīgāko auditoriju – neizmato šīs radītās plūsmas 
potenciālu. 

Tā būtu izmantojama kā stiprā puse, pozicionējot un piedāvājot arī pārējos 
pakalpojumus novadā. Lielāks akcents liekams uz Likteņdārza precīzāka vēstījuma 
formulēšanu  un pārējo pakalpojumu sasaisti papildinošā piedāvājumā. 

Nesezonas periodā būtu pārskatāma pasākumu organizēšanas aktualitāte (īpaši 
patriotiskā nedēļa Likteņdārzā), darba kolektīvu un korporatīvo pasākumu prioritātes 
celšana – darījumu tūrisma organizēšana (semināri u.c.) var aizpildīt gultasvietas un 
sniegt papildus ienākumus ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem. Vasaras sezonā 
perspektīvie virzieni saistās ar kultūras tūrismu, uz vietējiem tūristiem orientēti upes 
kruīzi, sporta spēļu (sadarbībā ar Kokneses sporta centru) un jauniešu nometņu 
uzņemšana. Tam ir nepieciešamie nosacījumi: pieredze, zināšanas, infrastruktūras 
iespējas. Darījumu tūrismā jāorientējas uz lielāko reģiona pilsētu tuvumu, piedāvājumu 
veidojot ar lauku tūrisma akcentējošām priekšrocībām (Rīga, Jēkabpils un Jelgava) un 
izmantojot Likteņdārza aktualitāti. 

  

POTENCIĀLĀS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS 
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TŪRISMS UN NOVADA ZĪMOLVEDĪBAS KONTEKSTS 

Kokneses novads atrodas valsts vidusdaļā un sevi dēvē par „Latvijas sirdi”. 
Vienlaicīgi vietas identitātes uztvere nav tik viennozīmīga. Latvijas tūrisma reģionu 
dalījumā Kokneses novads atzīmēts kā viens no tiem, kam piederība vienam konkrētam 
reģionam ir strīdīga. Administratīvi tas šobrīd ir Zemgales plānošanas reģiona sastāvā, 
vēsturiski viduslaikos saistījās ar vienu no spēcīgākajiem seno latgaļu valstiskajiem 
veidojumiem, bet pēdējos gadsimtos nostiprinājies kā apvidus Vidzemē un arī 
ģeogrāfiski Daugavas labā krasta novadi ietilpst Vidzemes tūrisma reģionā (skat. 
23.attēlu). 

 

23.attēls. Pudurošanās piemēri konkurētspējas paaugstināšanai Latvijas tūrisma 
reģionos. 

Mērķtiecīga starpnovadu sadarbība un uzņēmēju pudurošanās (mikroklasteris 
vienota galamērķa veidošanai) var nest labumu Kokneses novada attīstībai – papildu 
resursi pakalpojumu veidošanai, iespējas vienotai tirgvedībai un galamērķa 
atpazīstamības veicināšanai. Tādā situācijā Kokneses novadam daudz spēcīgāk jāattīsta 
savs pozicionējums, akcentējot īpašo identitāti un veidojot stabilu vietas zīmolvedības 
platformu. Līdzās svarīga būs pārējo iesaistīto novadu identitātes izcelšana un 
pozicionējums. 

Nepārprotamas identitātes un stingras piederības sajūtas vienam konkrētam 
reģionam nav arī vietējo iedzīvotāju un tūrisma pakalpojumu sniedzēju vidū. Vietējie 
iedzīvotāji gandrīz vienlīdz piederīgi jūtas gan Vidzemei, gan Zemgalei, tūrisma 
uzņēmēju vidū izteiktāka ir piederība Vidzemes tūrisma reģionam – divas trešdaļas 
(67,7 %) savās atbildēs (skat. 24.attēlu) norādīja, ka jūtas ļoti piederīgi Vidzemei un 
neviens šo atbildi nav norādījis attiecībā uz Zemgali. Lai arī reģiona attīstības, 
koordinācijas, uzraudzības un sadarbības veicināšanas funckijas attiecībā uz Kokneses 
novadu veic Zemgales plānošanas reģions, lielāka piederība saistās ar Vidzemi. Tūrisma 
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uzņēmēju vidū secīgi izteiktāka piederība pēc Vidzemes ir Latgalei, nevis Zemgalei. Tas 
daļēji skaidrojams ar Daugavu kā vienmēr vēsturiski pastāvējušu robežšķirtni dabas 
procesiem un kultūras izpausmēm. 

 

 

24.attēls. Vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju piederība reģionam / novadam (vērtējumā 
no 1 līdz 5, kur 1 – vispār nejūtos piederīgs, 5 – jūtos ļoti piederīgs). 

Taču kā šo daudznozīmīgo vēsturisko apstākli izmantot, kā pārvērst upi, kas 
ilgstoši bijusi robeža, par upi, kas vieno un palīdz attīstībai? Mērķtiecīgi veidojot novada 
zīmolvedību. Tūrismam ir būtiska nozīme, ne tikai kā ekonomiskai pakalpojumu nozarei, 
bet vienlaicīgi arī kā novada „vēstniecībai” ārpusē, Kokneses vārda atpazīstamības 
veidotājam un instrumentam citu attīstības mērķu sasniegšanai. Kokneses novada 
tūrisma galamērķim, tāpat kā visa novada pievilcības veicināšanai, ir nepieciešams 
spēcīgs sava novada pozicionējums, kas balstīts uz īpašo identitāti un sasaistīts ar 
progresīvu vēstījumu galvenajām mērķgrupām. 

Tas līdzīgi paredzēts attīstības programmā ar mērķi U1.2. „Veicināt pozitīva 
novada tēla veidošanu”, lai plānveidīgi attīstītu novada piedāvājumu, kurā novads ir 
attēlots kā piemērota vide dzīvošanai, strādāšanai, pakalpojumu saņemšanai, brīvā 
laika pavadīšanai utt.12 

Kokneses novada pašvaldība stratēģijā noteikto vīziju simboliski nosaukusi: 
„vieta, kur likteni veidojam paši!”, iezīmējot gan turpmāko attīstības ceļu, gan arī 

                                                           
12

 
12

   Kokneses novada attīstības programma 2013-2019. Izstrādātājs: SIA „Metrum” 
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izceļot „Likteņdārzu” kā novada atpazīstamības vietu Latvijas mērogā. Akcentēta arī 
pašvaldības gatavība aktīvi un radoši strādāt (un demokrātiskuma vērtība: pašvaldība kā 
mūsu pašu valdība), kā arī ikviena novada iedzīvotāja un uzņēmēja loma novada kopējā 
attīstībā13. Kā galvenie stratēģiskie attīstības mērķi, kas vērsti uz esošajiem un 
potenciālajiem novada iedzīvotājiem, noteikti: moderna un efektīva pārvalde, 
uzņēmējdarbībai labvēlīga vide, izglītības, kultūras un sporta iespējām bagāta vide, 
droša, sakārtota un veselīga vide. Novada izaugsmei svarīgās mērķgrupas ir savstarpēji 
cieši saistītas. Tas, kas tiek dēvēts par pievilcīgu tūrisma objektu viesiem, vienlaicīgi var 
būt simboliska vieta vietējiem – ļauj justies īpašiem, piederīgiem, pastiprina lepošanos 
ar savu novadu. Potenciālie iedzīvotāji vai uzņēmēji bieži sākotnēji ierodas kā novada 
viesi vai laba pakalpojumu vide mazpilsētā veicina citu uzņēmējdarbību attīstīšanos. Ja 
viens no lielākajiem izaicinājumiem attīstības programmā tiek minēta iedzīvotāju skaita 
samazināšanās, tad zīmolvedības prasmīga izmantošana ir viens no risinājumiem, kas 
ciešāk saistīts arī ar tūrisma jomu. 

Lai to nostiprinātu, nepieciešams Kokneses novada publiskā tēla un novada 
vērtību audits, lai konkrētāk ieskicētu novada īpašo identitāti. Būtiski ir novada viedokļu 
līderu vienošanās par prioritāri svarīgākajām simboliskajām vietām, nozīmīgākajiem 
vēsturiskajiem notikumiem, galvenajām personībām, identitāti ietverošajiem 
produktiem un pakalpojumiem. Tālāk saistībā ar galvenajiem attīstības mērķiem un 
lielākajiem izaicinājumiem, veidojas vēstījums – kā šīs vērtības un īpašā vietas identitāte 
palīdz to sasniegt.  

Par zināmu apjukumu liecina Kokneses novada mājas lapas galvenā titulbilde 
(skat. 25.attēlu), kas ir mainīga14 un attiecas uz visām mājas lapas tematiskajām 
sadaļām, izņemot tūrismu. Četrās no septiņām mainīgajām bildēm attēlotas Kokneses 
pilsdrupas, pārējās Daugavas ieleja dažādās sezonās, tostarp ietverot Kokneses baznīcu. 
Vai tās ir nozīmīgākās simboliskās vietas? Vai nav neviena īpaša vieta, ko izcelt Bebru 
vai Iršu pagastā? Bilžu izvēle nevar būt nejauša, protams, tas ir arī tikai viens elements 
nozīmīgākā zīmolvedības procesā, taču norāda uz zināmu nekonsekvenci (atšķirīgām 
pieejām starp vīzijā pausto, attēloto un tūrisma piedāvājumā izcelto). 

Zīmolvedība palīdz lēmumu pieņēmējiem orientēties pēc kopīgi atzītām vērtībām 
un prioritātēm, palīdz savienot tūrisma attīstības jomu ar Kokneses novada un pilsētas 
galvenajiem attīstības mērķiem, vērtībām un mērķgrupām. Tas savukārt palīdz 
sinhronizēt arī pārējo jomu darbību, kas pastiprina tūrisma piedāvājumu (pašvaldības 
attīstības, sabiedrisko attiecību, kultūras, sporta un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa, 
sabiedriskās organizācijas). Zīmolvedības pamatne rada emocionālu saikni un pastiprina 
vietējo iedzīvotāju lojalitāti, palīdz novadam izaugt. 

Tūrisma sadaļā ir cits vēstījums: Koknese – Latvijas sirds un atšķirībā no kopējās 
mājas lapas titulbildes, šajā sadaļā ir ziemas sezonas aktualitātei atbilstošs vizuālais 
noformējums. Tajā pašā lapā zemāk parādās arī cits vēstījums: Kokneses novads – 
pozitīvo emociju vieta. Galvenajā mājas lapā pie apraksta par novada būtību tiek 
izcelts: Būsiet gaidīti Kokneses novadā – Daugavas krastā, vienā no skaistākajiem 
novadiem Latvijā (skat. 26.attēlu). 

  
                                                           
13

   Kokneses novada attīstības programma 2013-2019. Izstrādātājs: SIA „Metrum” 
14

 Kokneses novada pašvaldība (2010-2015) http://koknese.lv/. Bildes iegūtas 07.01.2015. 

http://koknese.lv/
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25.attēls. Kokneses novada pašvaldības galvenās saziņas platformas titulbilde (7 
mainīgajās versijās) ar novada identitātei raksturīgajiem elementiem – dominējoši Kokneses 
pilsdrupām un Daugavas ainavu. 
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26.attēls. Kokneses novada pozicionējums un īpašo vērtību izcelšana, piedāvājuma 
dalījums novada mājas lapas tūrisma sadaļā. 

Būtu skaidri precizējamas Kokneses novada izaugsmei prioritārās mērķgrupas, kas 
veidojamas ar konkrētāku apakšiedalījumu zem katras no tām: iedzīvotāji, uzņēmēji, 
viesi un citas īpašās grupas (ja tādas ir, piemēram, arodvidusskolu audzēkņi u.c.). 
Jāidentificē pamata vērtības, izceļot pagātnes stiprās puses un nākotnes attīstības 
ambīcijas, skaidri izceļot savu novadu starp citiem. Bez funkcionālajiem labumiem – 
svarīgi ir arī emocionālie – kā Koknese liek justies saviem viesiem, iedzīvotājiem, 
uzņēmējiem. Jānoformulē zīmola vēstījums cilvēciskā raksturā un jānoslēdz ar Kokneses 
novada ideju – zīmola kodolu. 

Piemēram, šobrīd Kokneses novads maz izmanto potenciālu, ko varētu dot 
Likteņdārza aktīvāka iesaiste novada izaugsmei nozīmīga vēstījuma veidošanā. To līdzīgi 
kā Kokneses pilsdrupas nevar uztvert tikai kā tūrisma objektu, kam būtu nepieciešama 
uzturēšana un noteikta ekonomiskā atdeve. Tam ir ļoti augsta simboliskā vērtība un 
sabiedriskā aktualitāte, saistot kopā nācijas eposā īpaši izcelto likteņupi Daugavu ar 
zem ūdens pazudušajām pagātnes ainavas vērtībām, kas vienlaicīgi ieskicē 20.gs. karos 
un sekojošajās represijās izdzisušo senču dzīvības. Pats objekts ir interpretējams 
uzmanīgi, lai neradītu pārāk lielu nomāktību un daudz negatīvu vai sāpīgu 
pārdzīvojumu. Vēsturiski patiesie fakti ir pastiprināti ar simboliskajām darbībām – koku 
stādīšanu vai akmeņu nolikšanu. Taču secīgi nozīmīga ir tagadnes un nākotnes 
ieskicēšanas, iedvesmas gūšanas iespēja, kā pārdzīvot pagātni, tiekties uz izaugsmi 
nākotnē. Lai šo apmeklētāju pieredzējumu noslēgumā saistītu ar pozitīvu noskaņu, 
nepieciešama prasmīgi veidota interpretācija, noteikta apmeklējuma dramaturģija un 
progress kopīgajā vēstījumā. Tāpat Likteņdārzā paralēli nācijas ambīcijām būtu vieta 
eksponēt Kokneses novada stāstu un personificēt vietu, padarīt to par savējo vietējai 
sabiedrībai. Tas palīdzētu lepoties ar to, identificēt Koknesi ar vienu no mūsdienīgi 
drosmīgiem un latviešiem ļoti nozīmīgiem novadiem. 
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Piemērs no Google.trends meklējumu aktualitātes norāda uz Likteņdārza spēju 
ietekmēt sabiedrisko domu un ciešā veidā saistīt to ar Koknesi. Ikreiz, kad Likteņdārzā 
notikušas lielākas kampaņas vai pasākumi – strauji audzis arī Kokneses vārda 
meklējums (skat. 27.attēlu) – reizēm pat vairāk nekā divkārt. Tajā pašā laikā Kokneses 
pilsdrupu aktualitāte ir daudz reižu zemāka, kaut saglabā stabilu apmeklētāju skaitu. 
Tas liecina par daudz plašāku iespēju šo īpašo vietu izmantot visa novada zīmolvedība. 
Lai to prasmīgi veiktu, jānosaka, kuras vērtības un vēstījums sakrīt ar novadam 
nozīmīgiem attīstības mērķiem, tie jāsasaista un jāpastiprina vienotā vēstījumā. 
Tuvojoties valsts simtgadei šī aktualitāte vēl vairāk kāps un vispārdomātāk, lai tas 
notiek vienoti ar novada pašvaldības tiešu ietekmi. 

 

27.attēls. Sabiedrības interese par Koknesi, Likteņdārzu un Kokneses pilsdrupām Google 

meklētājā.15 

Likteņdārzs var kļūt par mērķtiecīgi nostiprinātu simbolisku vietu, kur atrašanās 
seno tautu krustcelēs starp Latgali, Zemgali, Vidzemi un Sēliju dod priekšrocības pret 
citiem novadiem – runāt par tautas un nācijas veidošanos, par svarīgākajiem likteņa 
pagriezieniem un ko ar to iesākt turpmāk. Zināma brīvība no tieša kultūrvēsturiskā 
mantojuma (tas nav brīvdabas muzejs ar ierobežotas eksponēšanas iespēju 
artefaktiem) ļauj piesaistīt uz nākotni vērstas idejas, ļauj interpretēt Latvijas un 
Kokneses likteņa nozīmīgākos pagriezienus paralēlēs interaktīvā un jaunajām paaudzēm 
saistošā veidā. Vienota tematiska saistīšana ar eposa izcelsmes vietu – Lielvārdi var 
ieskicēt Daugavas galamērķa īpašo vietu Latvijas ceļotājiem un pacelt abu novadu 
konkurētspēju daudz augstāk, kā tas ir izdevies līdz šim. Lielvārdes publicitāte ir 
aktīvāka (skat. 28.attēlu) un ar precīzu pozicionējumu Kokneses novads iegūtu pat 
vairāk šādā stratēģiskā partnerībā. 

                                                           
15

 https://www.google.lv/trends 



 36 

 

28.attēls. Sabiedrības interese par Koknesi, Likteņdārzu un Lielvārdi Google meklētājā.16 

Vienlaicīgi Google pārlūka attēlu meklējumos (skat. 29.attēlu) par vizuālo 
Kokneses simbolu līdz šim dominē Kokneses pilsdrupas. Tās ir izcili ainaviskas, taču kopš 
800.gades svinībām trūkst regulāras aktualitātes, lai ārpus tūrisma konteksta celtu tās 
pamanāmību sabiedrībā. Taču vienotu piedāvājuma izveide pastiprinātu gan esošos, 
gan jaunizveidotos simbolus, ko jāsasaista vienotā vēstījumā un jābalsta ar konkrētām 
vērtībām, citādi sirds un pozitīvo emociju vieta vai vieta, kur likteni veidot pašiem paliek 
bez stingrāka vērtību pamata. Taču noteikti ir citas neminētas vērtības – piemēram, 
Daugavas sami, kas jau iedzīvināti īpašā pasākumā – „Sama modināšanas svētkos” un ar 
veiksmīgu scenāriju un labu saturisko izpildījumu attīstāmi tālāk kā augstas raudzes 
identitāti ietveroši un Latvijā unikāli pasākumi, kas iekļaujas novada vēstījuma tālākā 
popularizēšanā. Nav pasākuma, kas notiktu tikai tūristiem vai tikai vietējiem – 
savstarpējā saskaņotība ir panākama ar vienotu mērķu izpratni un prasmīgu 
koordināciju. 

 

29.attēls. Attēlu izlase, kas parādās kā pirmā Google attēlu meklētājā.  

                                                           
16

 https://www.google.lv/trends 
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Novada pozicionējums un vēstījums apspriežams saistībā ar vizualizēto formu un 
saikni ar vērtībām un attīstības mērķiem. Tas var atšķirties novadam, novada tūrisma 
piedāvājumam vai tūrismam plašākā galamērķī (vairākos novados), taču tiem jābūt 
savstarpēji papildinošiem un saskanīgiem. Turpinājumā ir radošs mākslinieciskā dizaina 
darbs, kā to labāk pasniegt, efektīvāk izcelt pozicionējumu un darbināt to ilgtermiņā. 

Gan novada pašvaldības lēmuma pieņēmēju un attīstības speciālistu, gan tūrisma 
pakalpojumu sniedzēju un citu iesaistīto pušu atbildībā ir zīmolvedības aizmetņi, kurus 
iespējams attīstīt progresīvā turpinājumā – kā mēs novada atbildīgie vēlētos redzēt, lai 
par mums domā citviet Latvijā vai Baltijā. Tas visciešāk ir saistīts ar novada izaugsmi un 
to nedrīkst atstāt pašplūsmā. 
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GALVENIE TŪRISMA ATTĪSTĪBAS MĒRĶI 

Galvenie Kokneses novada tūrisma attīstības mērķi 2015.-2020.gadam noteikti, 
balstoties uz ziņojumā raksturotās situācijas analīzi, potenciāla izvērtēšanu un 
galvenajiem risinājumiem atbildot uz lielākajiem izaicinājumiem. Tas veikts plašākā 
kontekstā, pārzinot tūrisma attīstības situāciju citos Latvijas tūrisma galamērķos un 
precīzāk identificējot Kokneses novada tūrisma galamērķa galvenās konkurētspējīgās 
priekšrocības un stiprās puses, kas būtu akcentējamas vēl vairāk: 

1. Ērti piekļūstams tūrisma galamērķis ar izdevīgu novietojumu attiecībā pret Rīgu un 
citām nozīmīgām Latvijas reģionālajām pilsētām ar diviem starptautiskas nozīmes 
ceļiem, dzelzceļu un ūdens ceļa potenciālu. 

2. Ainavisks novietojums Daugavas senlejā, senas tūrisma tradīcijas un pozitīvs 
tūrisma galamērķa tēls. 

3. Jaunizveidota nacionāla mēroga apmeklētāju piesaistes vieta – Likteņdārzs, kas 
veicinājis plašu sabiedrības aktualitāti un spējis piesaistīt ļoti nozīmīgu 
apmeklētāju plūsmu, saglabā lielu potenciālu nākotnē un kā seno tautu un 
novadu saskarsmes vieta var kļūt par atbilstošāko Latvijā nācijai nozīmīgu likteņa 
pagriezienu izpratnei un nākotnes attīstības iedvesmošanai. 

4. Tematiski saistītu kultūrvēsturiski nozīmīgu un spēcīgu objektu koncentrēšanās 
pie Daugavas – Kokneses pilsdrupas, Likteņdārzs, Staburaga vieta, vikingu laivu 
brauciens Liepsalās, Lielvārdes parks un pilsdrupas, „Lāčplēša” eposa norises 
vietas u.c., kas ļauj veidot mērķtiecīgu ilgtermiņa sadarbību plašāka galamērķa 
ietvaros ar blakus novadiem un tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. 

Izstrādāts rīcību plāns, kurā norādīti veicamie uzdevumi, to īstenošanai 
provizoriski paredzamo finanšu līdzekļu apjoms, īstenošanas laiks un atbildīgā 
organizācija. Izvirzītie mērķi un to sasniegšanai nepieciešamās rīcības uzsver galvenās 
prioritātes, kas nepieciešamas tūrisma attīstībai Kokneses novadā un vietējo uzņēmēju 
sadarbības veicināšanai novada un plašākā reģiona mērogā. Tūrisma mērķu noteikšanā 
ņemtas vērā arī Kokneses novada attīstības programmā 2012.-2019. ietvertās rīcības 
plāna aktivitātes, kuru īstenošana paredzēta laika periodā no 2015. līdz 2020.gadam.  

Virsmērķis – viesu uzturēšanās laika paildzināšana Kokneses novadā, piepildot 
to ar kvalitatīvu pieredzējumu un papildu pakalpojumiem, koncentrējoties uz jaunu 
viesu piesaisti, taču īpaši akcentējot esošo apmeklētāju lojalitātes veicināšanu. 

Kokneses novada tūrisma attīstības veicināšanai turpmāko 5 gadu periodā tiek 
noteikti šādi pieci galvenie mērķi, kas cieši saistīti ar novada kā tūrisma galamērķa 
konkurētspējas kāpināšanu, vērsti uz rezultātu nesošām darbībām virsmērķa 
izpildīšanai un galvenajiem virzieniem, kā tas būtu panākams. 

1. Atšķirīguma pastiprināšana, kāpinot Kokneses novada kā tūrisma galamērķa 
atšķirīgumu un īpašo identitāti starp citiem Latvijas tūrisma galamērķiem, 
stiprināt novada zīmolvedību. 

2. Kvalitātes pastiprināšana vairākos virzienos:  

2.1.infrastruktūra,  
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2.2.apmeklētāju pieredzējums un pakalpojumu dizains,  

2.3.informācijas aprite. 

3. Efektivitātes pastiprināšana, ietverot vietējo tūrisma pakalpojumu sniedzēju 
mērķtiecīgu sadarbību, veicinot tūrisma attīstību ar kopēju tematiski saistītu 
piedāvājumu veidošanu, vienotām tirgvedības rīcībām precīzi pozicionētā 
Kokneses novada un plašāk –  Vidusdaugavas ((Lielvārde)-Skrīveri- Aizkraukle-
Koknese-Pļaviņas) tūrisma galamērķī. 

4. Ceļotāju atsaucības pastiprināšana, kas vērsta uz klientu iesaisti pozitīvu 
atsauksmju veidošanā, lojalitātes stiprināšanā, rosinot apmeklēt Koknesi 
atkārtoti un vairākkārt. 

5. Inovāciju ieviešana, kas vairāk saistīta ar lielajiem tūrisma objektiem, kur no to 
ieviešanas sagaidāma lielāka atdeve ieguldītajām investīcijām.  

Rīcību sadaļa ir papildināma ar citām konkrētām rīcībām, kas jau noformulējušās 
vietējās rīcības grupās vai citos plānos un saskanīgi atbilst kopējiem attīstības 
virzieniem. Tas konkretizēsies arī saistībā ar budžeta plānošanu, ņemot vērā iespējas 
rīcības īstenot. Atsevišķas no tām uztveramas kā ilgtermiņa darbības un dažas var palikt 
vēlamo ideju līmenī ar iespējamu īstenošanu vēlākā periodā, ja kapacitāte vai resursi to 
neļauj īstenot. 
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TŪRISMA ATTĪSTĪBAS VEICINĀŠANAS RĪCĪBU PLĀNS 2015-2020 

RĪCĪBA LAIKS BUDŽETS, EUR FINANSĒJUMA AVOTS / 

INSTRUMENTS 

ATBILDĪGĀ ORGANIZĀCIJA 

1.Mērķis: GALAMĒRĶA ATŠĶIRĪGUMA PASTIPRINĀŠANA 

1. Kokneses novada zīmolvedības vērtību audits un saskaņošana 
ar ilgtermiņa attīstības mērķiem, vēstījuma saturu 
nozīmīgākajām mērķgrupām. 

2015 februāris esošo darba 
pienākumu 
ietvaros 

Pašvaldības budžets Kokneses novada TIC 
sadarbībā ar Sabiedrisko 
attiecību nodaļu 

2. Zīmolvedības koncepcijas izstrāde kontekstā ar attīstības un 
mārketinga mērķiem. 

2015 marts-jūnijs precizējams Pašvaldības budžets Sabiedrisko attiecību 
nodaļa koordinē, 
ārpakalpojums 

3. Saskaņota un zīmolvedības koncepcijai atbilstoša vienota 
korporatīvā dizaina izveide un ieviešanas uzsākšana visos 
pašvaldības saziņas kanālos. 

2015 jūlijs-
septembris 

precizējams Pašvaldības budžets Sabiedrisko attiecību 
nodaļa koordinē, 
ārpakalpojums 

4. Simbolisko vietu (Likteņdārzs, Kokneses pilsdrupas, Daugava, 
u.c.) vēstījuma un ikdienas saziņas satura sasaiste ar novadam 
nozīmīgajiem attīstības mērķiem, identitātes un pozicionējuma 
stiprināšana, integrēta ieviešana. 

Secīgi pēc 
zīmolvedības 
koncepcijas 
ieviešanas 

precizējams Pašvaldības budžets Sabiedrisko attiecību 
nodaļa un Kokneses 
novada TIC koordinē, 
ārpakalpojums 

5. Augstas raudzes pasākumu veidošana, kas izceļ un pastiprina, 
palīdz veidot saziņu par vietējo identitāti. Piemēram, Daugavas 
sama modināšanas svētki Koknesē u.c. 

regulāri esošo darba 
pienākumu 
ietvaros 

Kultūras pasākumu 
budžets (pašvaldības 
vai ārējo piesaistīto 
organizatoru, 
sponsoru) 

Pasākumu organizatori – 
pašvaldības struktūras un 
ārējie piesaistītie 
pasākumu organizatori 

6. Novembrī izvērst patriotiskā tūrisma mēnesi, rosinot apmeklēt 
Likteņdārzu ciešā kontekstā ar Koknesi, saistot to ar Latvijas 
valsts izcīnīšanu, cīnītāju par neatkarību godināšanu un 
noteiktu simbolisko darbību veikšanu. 

2015.novembris 
un turpmāk 

precizējams precizējams Likteņdārza 
apsaimniekotāji sadarbībā 
ar Kokneses pašvaldību un 
piesaistītiem 
ārpakalpojumiem 

7. Hanzas laika notikumu simboliskās nozīmes izcelšana, 
akcentēšana Kokneses pilsētas zīmolā. Citu notikumu un vietas 
atribūtu akcentēšana saskaņā ar zīmolvedības koncepciju. 

2015.februāris precizējams 
attiecībā uz 
iekļaujamajām 
aktivitātēm – 
daļēji no šī 

CentralBaltic – vienoti 
ar citiem Latvijas un 
starptautiskiem 
partneriem 

Kokneses TIC, 
pašvaldības projektu 
speciālists 
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plāna 

8. Ražots Koknesē – kvalitatīvu pārtikas un citu vietējo ražojumu 
apzināšana un izcelšana, iekļaušana novada identitāti 
reprezentējošā izlasē, līdzvērtīgi ēdamiem suvenīriem vai 
komercializējamiem amatniecības tradīciju izstrādājumiem. 
Tūrisma plašāka sasaiste ar citām nozarēm, svarīgs akcents 
dizainam. 

2015.februāris-
marts 

esošo darba 
pienākumu 
ietvaros 

Pašvaldības budžets, 
dalīti ar iesaistītajiem 
uzņēmējiem 

Kokneses novada TIC 
sadarbībā ar 
uzņēmējdarbības 
veicināšanas speciālistu 
pašvaldībā 

9. Īpašo vēsturisko faktu interpretēšana un stāstu izcelšana, lai 
padarītu piedāvājumu emocionāli atšķirīgu, mērķtiecīgi 
sasaistītu ar zīmolvedības koncepciju. 

regulāri honorārs 
atbilstoši darba 
stundām vai 
esošo darba 
pienākumu 
ietvaros 

Pašvaldības budžets Kokneses novadam 
lojāli vēsturnieki 
sadarbībā ar Kokneses 
novada TIC 

2.Mērķis: KVALITĀTES PASTIPRINĀŠANA 

2.1. INFRASTRUKTŪRA 

1. Turpināt dabas takas izveidi un labiekārtošanu posmā no 
Kokneses pilsdrupām Likteņdārza virzienā gar Daugavu līdz 
robežai ar Pļaviņu novadu*. 

2015 - 2017 20 000 EUR 

(noņemot summu, 
kas jau iztērēta 
laika posmā no 
2013. līdz 
2015.gadam) 

ES un citu ārējo fondu 
finansējums 

Kokneses novada 
pašvaldība sadarbībā ar 
Kokneses novada 
pašvaldības aģentūru 
„Kokneses tūrisma 
centrs” 

2. Izbūvēt velosipēdistu celiņu posmā „Koknese – Likteņdārzs” 
(ar turpinājumu līdz Pļaviņu novadam)*. 

2015 - 2020 precizējams   

3. Izbūvēt gājēju tiltu Daugavas ūdenskrātuves posmā „Kokneses 
luterāņu baznīca - Likteņdārzs”*. 

2015 - 2020 precizējams ES un citu ārējo fondu 
finansējums 

Kokneses novada 
pašvaldība sadarbībā ar 
Kokneses fondu 

4. Izbūvēt un labiekārtot Likteņdārza apmeklētāju funkcionālo 
centru, attīstīt un uzturēt projektā paredzēto infrastruktūru. 

2015 – 2020 – 
vairākās kārtās 

precizējams Kokneses Fonda 
finansējums, jāmeklē 
iespējas ES un citu 
ārējo fondu 
finansējumam 

Kokneses Fonda 
administrācija 
sadarbībā ar Kokneses 
novada pašvaldību 

5. Pilnveidot Daugavas pasažieru ūdens transporta – upes kruīza 
starp Likteņdārzu un Kokneses pilsdrupām, parku – 
infrastruktūru. 

2016 precizējams Kokneses Fonda 
finansējums, jāmeklē 
iespējas ES un citu 
ārējo fondu 

Kokneses Fonda 
administrācija 
sadarbībā ar Kokneses 
novada pašvaldību 
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finansējumam 

6. Integrēt Kokneses dzelzceļa staciju (pienākšanas laiki, 
informatīvā platforma, virzienu norādes, veloceliņa iesākums) 
ar nozīmīgākajiem galamērķa tūrisma objektiem, divām 
tuvākajām blakus novadu dzelzceļa stacijām, galvenajiem 
tūrisma pakalpojumiem. 

2015 - 2020 precizējams precizējams Pašvaldība sadarbībā ar 
AS Pasažieru vilciens un 
AS Latvijas Dzelzceļš 

7. Investēt valsts nozīmes kultūras mantojuma (materiālā un 
nemateriālā) saglabāšanai un uzturēšanai. 

2015 - 2020 precizējams Kultūrkapitāla fonds, 
Kultūras ministrijas 
administrētais ES 
finansējums, privātie 
resursi. 

Objekta 
apsaimniekotāji, 
nemateriālā 
mantojuma tradīciju 
uzturētāji 

8. Uzturēt un labiekārtot jau esošo vai trūkstošo tūrisma 
pakalpojumus atbalstošo infrastruktūru. Plānot universālā 
dizaina pielietojumu ērtākai piekļuvei ikvienam jaunam 
infrastruktūras vai novada / pilsētvides labiekārtošanas 
projektam, kas var būt saistīts ar apmeklētājiem. 

regulāri precizējams Pašvaldības, t.sk. ES un 
citu ārējo fondu 
finansējums 

Projektu plānošanas 
speciālists pašvaldībā, 
infrastruktūras 
apsaimniekotāji 

9. Pilnveidot Kokneses pilsdrupu un Likteņdārza apmeklētāju 
uzskaites sistēmu (elektroniskie skaitītāji) precīzākai 
apmeklējumu plūsmas monitorēšanai (vienoti ar apmeklētāju 
apmierinātības aptauju galvenajos apmeklējuma objektos). 

2015 ap 800 EUR 
viena iekārta 

Iekļaut kādas lielākas 
aktivitātes rīcībās - ES 
un citu ārējo fondu 
iespējas 

Objektu 
apsaimniekotāji 

10. Izveidot velo nomas punktus (pašapkalpošanās velo nomas 
punktu princips – ar iespēju velo iznomāt  un atstāt jebkurā no 
iesaistītajiem uzņēmumiem / objektiem), par pamata novietni 
un nomas punktu nosakot Kokneses TIC vai saistīt to ar AS 
Pasažieru vilciens un staciju integrēšanu kā galveno velo-vārtu 
punktu galamērķa iepazīšanai. 

2017 precizējams ES un citu fondu ārējais 
finansējums 

Pašvaldības atbalsta 
finansējums 

Kokneses novada TIC, 
iesaistītie tūrisma 
uzņēmumi vai tūrisma 
objektu (piesaistu) 
vadītāji, AS Pasažieru 
vilciens 

 

2.2. APMEKLĒTĀJU PIEREDZĒJUMS UN PAKALPOJUMU DIZAINS 

1. Izstrādāt un ieviest vienkāršas vadlīnijas un kvalitātes kritērijus 
pakalpojumu sniedzējiem par minimālajiem kvalitātes 
standartiem pakalpojuma iekļaušanai novada tūrisma tīmekļa 
vietnē, popularizēšanai tūrisma piedāvājumā. 

2015 precizējams Precizējams vai esošo 
resursu ietvaros 

Kokneses novada TIC 
sadarbībā ar 
profesionālajām 
tūrisma nozares 
asociācijām, TAVA, 
Vidzemes Augstskolu 

2. Izglītot un individuāli konsultēt tūrisma pakalpojumu 2015 precizējams precizējams Kokneses novada TIC 
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sniedzējus par pakalpojumu kvalitāti, tās izpratni un Kokneses 
novada nepieciešamību kopējās galamērķa kvalitātes celšanai. 

sadarbībā ar 
ārpakalpojumu 
sniedzējiem 

3. Izglītot tūrisma pakalpojuma sniedzējus par pakalpojuma 
dizaina nozīmi uzņēmējdarbības konkurētspējas celšanā, 
motivēt investēt pakalpojuma dizaina pilnveidē, apmeklētāju 
līdziesaistē produkta radīšanā, pilna pieredzējuma cikla 
kvalitatīvā nodrošināšanā. 

2016 precizējams precizējams Kokneses novada TIC 
sadarbībā ar 
ārpakalpojumu 
sniedzējiem 

4. Atbalstīt (ar konsultēšanu) un rosināt jaunu tūrisma produktu 
izveidi, kas tematiski papildina un kvalitatīvi paspilgtina 
apmeklētāju pieredzējumu (upes kruīzs pa Daugavu ar 
tematisku dramaturģiju starp Likteņdārzu un Kokneses 
pilsdrupām, Pērses ieteku Daugavā; Latvijas nācijas veidošanās 
un paralēlēs Kokneses attīstības svarīgāko likteņa pagriezienu 
interaktīva ekspozīcija Likteņdārzā, patriotiskais maršruts gar 
Daugavu u.c.) 

Regulāri, ar 
proaktīvu rīcību 

precizējams precizējams Kokneses novada TIC 
sadarbībā ar privātās 
sfēras uzņēmējiem, 
blakus novadu 
pašvaldībām 

5. Organizēt pieredzes apmaiņas braucienu Kokneses novada 
uzņēmējiem vai galamērķa pārvaldītājiem uz labākajiem 
salīdzinošajiem piemēriem – zinātības, labās prakses 
pārņemšanai, kas vērsta uz kvalitātes kāpināšanu. 

2015 – 2017 

1 reizi gadā 

400 – 500 EUR Kokneses novada 
pašvaldība (transports) 

Dalībnieku personiskais 
finansējums (dalības 
maksa) 

Kokneses novada TIC,  

sadarbības novadu TIC 

6. Rosināt tūrisma pakalpojuma sniedzējus iesaistīties Q-Latvija 
nacionālajā tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmā. Rosināt 
tos iziet citu nacionālo un starptautisko asociāciju 
standartizāciju kvalitātes celšanas nolūkos (kvalitātes atzīšanas 
sertifikāti, zaļie sertifikāti u.c.) 

Regulāri, ar 
proaktīvu rīcību 

precizējams precizējams Kokneses novada TIC 
sadarbībā ar 
uzņēmējiem 

7. Paplašināt interaktīvajā piedzīvojumu spēlē „Misija Koknese” 
iekļauto objektu daudzumu un uzdevumu klāstu (aptverot arī 
citas piesaistes, ne tikai pilsdrupas), taču precīzi saglabājot 
galveno mērķgrupu 

2016 esošo resursu 
ietvaros 

Pašvaldības budžets Kokneses novada TIC 
sadarbībā ar brīvdienu 
piestātni „Pērsejas” 

8. Kokneses pilsdrupās veidot scēnisko interpretāciju un lomu 
spēles iesaistes Koknesei nozīmīgu vēsturisku notikumu gaitas 
rekonstrukcijai ar apmeklētāju līdziesaisti. Paralēli sagatavot 
videoklipus ar vēsturisko notikumu rekonstrukcijām, ko tālāk 
var popularizēt ar integrētā mārketinga pieeju. 

2015 precizējams precizējams Kokneses pilsdrupu 
apsaimniekotājs 
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9. Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem veidot un uzturēt 
Kokneses novada un Daugavas reģiona ar ēdieniem un 
dzērieniem saistītās tradīcijas, rast inovatīvus risinājumus 
jaunu garšu un vietējo sezonas izejmateriālu kombinācijām un 
to piedāvājuma viesiem. 

2015, regulāri nav limitēts Privātais finansējums Ēdināšanas 
pakalpojumu sniedzēji 

2.3. INFORMĀCIJAS APRITE 

1. Izstrādāt un ieviest informācijas efektivitātes sistēmu atbilstoši 
apmeklētāju piesaistei (atbilstoši lēmumu pieņemšanas 
etapiem), galvenajām mērķgrupām un atdevei no 
ieguldītajiem resursiem attiecīgajā saziņas kanālā. 

Nekavējoties, 
turpmāk izmantot 

kā sistēmu 

TIC darbības 
ietvaros 

Kokneses pašvaldības 
piešķirtais finansējums 
TIC darbībai 

 

Kokneses TIC 

2. Precīzāk veidot tūrisma produktu kategorijas, vadoties pēc 
orientēšanās uz ceļotāju vadošajām interesēm un pieeju uz 
klienta vajadzībām, paradumiem, nevis uz organizatorisko 
ērtību un orientēšanos uz produktu. 

2015 TIC darbības 
ietvaros 

Kokneses pašvaldības 
piešķirtais finansējums 
TIC darbībai 

 

Kokneses TIC 

3. Izmantot kvalitatīvus attēlus, video un skaņu ierakstus 
informācijai, reklāmai un mārketingam saziņai ar  
apmeklētājiem, padarot tos interaktīvus. Organizēt kvalitatīva 
vizuālā materiāla iegūšanu (konkurss) vai organizēt 
mērķtiecīgu ārpakalpojumu. 

2015 TIC darbības 
ietvaros 

Kokneses pašvaldības 
piešķirtais finansējums 
TIC darbībai 

 

Kokneses TIC, 
sadarbībā ar 
ārpakalpojumu 
sniedzēju (vai 
sabiedrisko attiecību 
speciālistu un 
sabiedrību 

4. Izveidot jaunu Kokneses novada tūrisma informācijas mājas 
lapu, kurā ir iespējams ievietot apjomīgāku un strukturizētāku  
informatīvo un vizuālo saturu par Kokneses novada un 
vienotajiem tematiskajiem piedāvājumiem reģionā. 

2018-2019 400-700 EUR Kokneses pašvaldības 
piešķirtais finansējums 
TIC darbībai 

Sadarbības pašvaldību 
finansējums līguma 
ietvaros 

Kokneses novada 
pašvaldība 

Sadarbības novadu 
pašvaldības (Lielvārde, 
Skrīveri, Aizkraukle, 
Pļaviņas, Jaunjelgava, 
Ērgļi)  

5. Izvietot informāciju par aktuālajiem pasākumiem Kokneses 
novada (koknese.lv), Kokneses tūrisma (turisms.wix.com) 
mājas lapās un saistītajos sociālo tīklu kontos. 

2015-2017 TIC darbības 
ietvaros 

Kokneses pašvaldības 
piešķirtais finansējums 
TIC darbībai 

Kokneses novada TIC 

6. Veikt Kokneses novada tūrisma informācijas vietnes 
turisms.wix.com auditu:   

2015 – 2017 

Ik pēc 6 mēnešiem 

TIC darbības 
ietvaros 

Kokneses pašvaldības 
piešķirtais finansējums 

Kokneses novada TIC 
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- veidot vienota stila informāciju visiem vienas kategorijas 
uzņēmumiem; 

- no piedāvājuma izņemt tos tūrisma objektus, kuru piekļuve ir 
ierobežota / kvalitāte nav atbilstoša / kas paši izteikuši vēlmi 
neatrasties kopējā Kokneses novada tūrisma piedāvājumā. 

TIC darbībai 

7. Aktualizēt Kokneses novada tūrisma informācijas kontus 
sociālajos tīklos, sasaistīt sniegto informāciju visos kontos un 
pārskatīt esošo kontu lietderību, nepieciešamības gadījumā 
deaktivizējot neaktuālos / maz izmantotos kontus (Twitter) . 

regulāri TIC darbības 
ietvaros 

Kokneses pašvaldības 
piešķirtais finansējums 
TIC darbībai 

Kokneses novada TIC 

8. Pārskatīt un sagatavot kontrolējamos resursos  tūrisma 
informāciju atbildīgi, precīzāk strukturējot un kārtojot 
informāciju pēc tās nozīmīguma (cenšoties vispirms raksturot 
objekta būtību, norādot gan uz tā izcelsmi, gan izceļot vizuālās 
prioritātes un tā nozīmīgumu salīdzinājumā ar līdzīgiem 
objektiem dažādā mērogā). 

regulāri TIC darbības 
ietvaros 

Kokneses pašvaldības 
piešķirtais finansējums 
TIC darbībai 

 

Kokneses novada TIC 

9. Celt tūrisma informācijas interpretācijas kvalitāti, balstīšanos 
uz vēsturiski precīziem faktiem. Veidot ieinteresējošus stāstus, 
izcelt to būtību un iegūstamos labumus galvenajām 
mērķgrupām,  ne tik daudz tehniskus aprakstus. Censties 
ievērot saskanīgu dabas un kultūras mantojuma 
interpretācijas lietojumu. 

regulāri TIC darbības 
ietvaros 

Kokneses pašvaldības 
piešķirtais finansējums 
TIC darbībai 

 

Kokneses novada TIC 

10. Aktualizēt operatīvo tūrisma informāciju, regulāri ieviešot 
izmaiņas par darba laikiem, cenām, barjerām piekļuvei u.tml., 
nodrošinot ceļotāju informētību un lielāku apmierinātību. 

regulāri TIC darbības 
ietvaros 

Kokneses pašvaldības 
piešķirtais finansējums 
TIC darbībai 

Kokneses novada TIC 

11. Izskatīt iespēju strādāt ar trijām valodām, taču iespējami 
operatīvi un kvalitatīvi – latviešu, angļu un vācu. 
Nepieciešamības gadījumā var papildināt ar krievu valoda, taču 
līdzšinējā tūrisma plūsma un tās sastāvs nerada vajadzību 
izvērts plašāku svešvalodu lietojumu. Pozicionēt saturu 
atbilstoši ceļotāju izcelsmei, nevis tulkot burtiski vienādu 
piedāvājumu latviski un svešvalodā. 

regulāri TIC darbības 
ietvaros 

Kokneses pašvaldības 
piešķirtais finansējums 
TIC darbībai 

 

Kokneses novada TIC 

12. Izgatavot Likteņdārza un Kokneses pilsdrupu aero fotogrāfijas 
un reklāmas stendu veidā izvietot uz autoceļiem A6 un P80. 

2015 250 -300 EUR 
(aero foto 
uzņemšana) 

lielformāta 

Kokneses novada 
pašvaldības 
finansējums / publiskie 
iepirkumi 

Kokneses novada 
pašvaldības Attīstības 
nodaļa sadarbībā ar 
pašvaldības aģentūru 
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plakātu 
drukāšana 

„Kokneses tūrisma 
centrs” 

13. Izveidot Kokneses novada tūrisma piedāvājuma kartes / vides 
reklāmas plakātus, izvietot pilsētā uz autoceļiem A6 un P80. 

2015 lielformāta 
plakātu 
drukāšana 

Kokneses novada 
pašvaldības 
finansējums / publiskie 
iepirkumi 

Pašvaldības Attīstības 
nodaļa sadarbībā ar 
pašvaldības aģentūru 
„Kokneses tūrisma 
centrs” 

14.  Sagatavot un izdot vienotus informācijas materiālus par 
piedāvājumu konkrētām mērķauditorijām, nodrošināt šo 
materiālu elektronisko versiju izdrukām. 

regulāri TIC darbības 
ietvaros 

Kokneses novada un 
sadarbības pašvaldību 
finansējums līguma 
ietvaros 

Kokneses novada 
pašvaldība un 
Sadarbības novadu 
pašvaldības 

15. Izstrādātos maršrutus sagatavot potenciālajai mērķauditorijai 
viegli pieejamā un lietojamā veidā (maršrutu pdf lapas ar 
lietišķu informāciju, kas ikvienam pieejamas brīvi e-vidē, 
atbalsta sistēmām viedtālruņos un tīmekļa vietnēs, ar QR 
kodiem pie vides objektiem par operatīvi nozīmīgo 
informāciju). 

regulāri TIC darbības 
ietvaros 

Kokneses novada un 
sadarbības pašvaldību 
finansējums līguma 
ietvaros 

 

16. Attīstīt sadarbību ar pētniecības un izglītības centriem, 
akcentējot Vidzemes Augstskolas tūrisma virzienu, piedāvājot 
tēmas studentu gada projektiem, bakalaura un maģistra 
darbiem un atbalstot izstrādāto produktu ieviešanu, 
konsultatīvā veidā sadarbojoties ar pētniekiem, 
akadēmiskajiem spēkiem. 

regulāri TIC darbības 
ietvaros 

precizējams Kokneses novada TIC 
un Vidzemes 
Augstskola 

17. Efektivizēt galamērķa digitālā mārketinga darbību un pievērst 
īpašu uzmanību atdeves mērījumiem (t.s. konversijas likme), 
identificējot un mērķtiecīgi lietojot izdevīgākos risinājumus. 
Darboties, lai šī efektivitāte palielinātos. Kontekstā ar to 
meklēt radošas, oriģinālas, inovatīvas reklāmas un mārketinga 
formas – īpaši tīmekļa vietnes meklēšanas optimizēšanā, 
precīzāku atslēgas vārdu noteikšanā, kas taktiski pielāgojamas 
stratēģisko mērķu sasniegšanai un saziņai ar prioritārajām 
mērķauditorijām. 

2015-2016 TIC darbības 
ietvaros 

Pašvaldības budžets Ārpakalpojums, 
sadarbība ar Kokneses 
novada TIC 
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Informācijas saziņas kanālu efektivitātes izvēlei vadīties pēc zemāk iekļautajā attēlā norādītajiem secīgajiem ceļotāju lēmumu pieņemšanas etapiem, lai 
lielākā daļa rīcību nebūtu koncentrētas tikai uz maršruta koriģēšanas sadaļu, kas varētu būt nozīmīgākā aktualitāte, ja plūsma ir liela, regulāra un ar brīvāku 
laika plānojumu. Svarīgs ir sadarbības princips ar reģiona tūrisma asociāciju (gan Vidzemes, gan Zemgales), gan savas pozīcijas skaidra izcelšana 
Latvia.travel. Ikvienai darbībai, kas vērsta uz apmeklētāju piesaisti (jaunu vai atkārtotu) jāveic ieguldīto resursu un atdeves izvērtējums – cik apmeklētājus 
izdevās piesaistīt. 

 

  

PĒC-CEĻOJUMA 
ATMIŅAS, 

ATTIECĪBAS 

•SOCIĀLIE TĪKLI 

•IETEIKUMI DRAUGIEM 

•REKOMENDĀCIJU VIETNES 
u.c. 

MARŠRUTA 
KORIĢĒŠANA 

•REKLĀMAS BUKLETI 

•TIC APMEKLĒJUMS 

•NORĀDES ZĪMES UZ 
OBJEKTIEM 

•TŪRISMA PAKALPOJUMU 
SNIEDZĒJU IETEIKUMI 

•VIEDTĀLRUŅU LIETOTNES 

•INFORMĀCIJAS STENDI u.c. 

MARŠRUTA 
PLĀNOŠANA 

•DRAUGU IETEIKUMI 

•CEĻVEŽI  

•KOKNESES NOVADS 
LATVIA.TRAVEL 

•TŪRISMA AĢENTU PADOMI 
(t.sk.TŪR. IZSTĀDES) 

•KOKNESES VĀRDS TŪRISMA 
AĢENTŪRU BUKLETOS 

•VIESNĪCU PASŪTINĀŠANAS 
SISTĒMAS 

•ATTĀLINĀTĀ SAZIŅA AR TIC 

•GALAMĒRĶA TĪMEKĻA 
VIETNE 

•KARTOGRĀFISKIE RESURSI 
u.c. 

GALAMĒRĶA 
SĀKOTNĒJĀ 
APSKATE, 

ALTERNATĪVU 
APSVĒRŠANA 

•INTERNETA MEKLĒTĀJ-
PROGRAMMAS (GOOGLE 
u.c.) 

•DRAUGU IETEIKUMI 

•IEPRIEKŠĒJĀ VIZĪTE 

•SOCIĀLIE TĪKLI (FB, TWITTER, 
TRIPADVISOR) 

•KOKNESES NOVADA 
PĀRSTĀVNIECĪBA 
SPECIALIZĒTĀS INTEREŠU 
RESURSU VIETNĒS u.c. 

MOTIVĀCIJA, 
IDEJAS UN 
STEREOTIPI 

• MEDIJU IETEKME (TV, RADIO, 
LAIKRAKSTI, ŽURNĀLI), 
galvenajām mērķauditorijām 
nozīmīgu žurnālistu vizītes 

• VĒSTNEŠI AR KOKNESES 
NOVADA IDENTITĀTI 
(SABIEDRĪBĀ ZINĀMAS 
PERSONĪBAS, KULTŪRAS 
DARBINIEKI, SPORTISTI, u.c.) 
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3.Mērķis: EFEKTIVITĀTES PASTIPRINĀŠANA 

1. Pārcelt Kokneses novada Tūrisma informācijas centru 
tūristiem piekļūstamākā vietā* - ciešā saiknē ar lielāko 
apmeklētāju plūsmu. 

2015 - 2020 20 000 EUR ES un citu ārējo fondu 
finansējums 

Kokneses novada 
pašvaldība sadarbībā ar 
pašvaldības aģentūru 
„Kokneses tūrisma 
centrs” 

2. Vienoties par tūrisma informācijas punktu izveidi un 
nodrošināt regulāru aktuālās informācijas papildināšanu 
Liepsalu, Klidziņas un potenciāli nozīmīgākā un Koknesei 
tuvākā E22 ceļa kvalitatīvākajā sabiedriskās ēdināšanas vietā. 

2015 precizējams Dalīts pašvaldības un 
privātais 

Privātās organizācijas 
sadarbībā ar Kokneses 
novada TIC 

3. Izveidot iekšējo novada tūrisma pakalpojumu sniedzēju un 
saistīto pušu kontaktu, kas ir pieejama visiem dalībniekiem un 
regulāri tiek atjaunināta, lai veicinātu novada uzņēmēju 
savstarpējo sadarbību un neformālo kontaktēšanos. 

2015 TIC darbības 
ietvaros 

Kokneses pašvaldības 
piešķirtais finansējums 
TIC darbībai 

Kokneses novada TIC 

4. Nodrošināt pašvaldības struktūrvienību saskanīgu sadarbību, 
kas novadā atbildīgas par jomām, kas saistās ar tūrismu – 
kultūras un sporta organizatori, attīstības un projektu 
speciālisti, sabiedrisko attiecību speciālisti, Kokneses novada 
TIC un citas iesaistītās puses.  

2015 esošo resursu 
ietvaros 

Pašvaldības budžets Pašvaldības iesaistīto 
struktūrvienību līderi 

5. Ar sadarbības pašvaldību tūrisma speciālistiem plānot un 
saskaņot ikgadējo vienoto pasākumu kalendāru, lai 
nodrošinātu resursu koordinēšanu un mērķtiecīgāku tūrisma 
plūsmas vadību. 

2015-2020 TIC darbības 
ietvaros 

Kokneses pašvaldības 
piešķirtais finansējums 
TIC darbībai 

Sadarbības pašvaldību 
finansējums līguma 
ietvaros 

Kokneses novada 
pašvaldība 

Sadarbības novadu 
pašvaldības (Lielvārde, 
Skrīveri, Aizkraukle, 
Pļaviņas, Jaunjelgava, 
Ērgļi)  

6. Organizēt regulāras Kokneses novada tūrisma uzņēmēju 
tikšanās (rotācijas kārtībā dažādās tūrisma piesaistēs / 
viesmīlības uzņēmumos), sanāksmi apvienojot ar konkrētā 
uzņēmuma / piesaistes piedāvājuma kopīgu iepazīšanu. 

2015 – 2017 

Ik pēc 2 – 3 
mēnešiem 

nav noteikts Rotācijas kārtībā katrs 
iesaistītais uzņēmums / 
tūrisma piesaiste 
(piemēram, kafijas 
pauzes nodrošināšana) 

Kokneses novada TIC, 
iesaistītie tūrisma 
uzņēmumi vai tūrisma 
objektu (piesaistu) 
vadītāji 

7. Uzrunāt Skrīveru, Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu, Lielvārdes un 
citu apkārtējo novadu pašvaldību pārstāvjus un tūrisma 
nozares speciālistus par potenciālās sadarbības iespējām 
Vidusdaugavas galamērķī.  

2015 TIC darbības 
ietvaros 

Kokneses pašvaldības 
piešķirtais finansējums 
TIC darbībai 

Kokneses novada TIC 
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8. Izstrādāt vienotu saturu par Vidusdaugavas galamērķa 
piedāvājumu un publicēt to katras iesaistītās pašvaldības 
mājas lapas sadaļā „Tūrisms” un tūrisma informācijas mājas 
lapās. 

  Kokneses novada un 
sadarbības pašvaldību 
finansējums līguma 
ietvaros 

Kokneses novada 
pašvaldība 

Sadarbības novadu 
pašvaldības 

9. Izstrādāt vienotas GPS koordinātas apskates objektiem, ko 
norādīt jaunākajās publikācijās, vietējo objektu līmenī daudz 
plašāk izmantot Balticmaps.eu pieejamo bezmaksas 
risinājumu savas vietas norādei, kas ir daudz precīzāks. 

2015 esošo resursu 
ietvaros 

Pašvaldības budžets, 
uzņēmēju resursi 

Kokneses novada 
pašvaldība, 

uzņēmēji 

10. Apspriest NVO, kas balstīta uz pudura (mikroklastera) darbības 
principiem, izveides nepieciešamību vienota Vidusdaugavas 
galamērķa darbības koordinēšanai, pilnvaru sadalei un 
finansējuma sadalei pašvaldību līmenī. 

2015 nav noteikts Sadarbības pašvaldību 
finansējums līguma 
ietvaros. Potenciāli LIA 
/ EM finansējums 
klasteru darbībai 

Kokneses novada 
pašvaldība. Sadarbības 
novadu pašvaldības 
(Lielvārde, Skrīveri, 
Aizkraukle, Pļaviņas, 
Jaunjelgava) 

11. Organizēt Kokneses un apkārtējo novadu pašvaldību tūrisma 
speciālistu tikšanos, potenciālās sadarbības iespēju 
apspriešanai, kā arī kopīgi veidojamo tematisko piedāvājumu 
un vienotas informācijas veidošanai.  

2015 

Atkārtoti visā 
rīcības plāna 

darbības laikā ik 
pēc 4-6 

mēnešiem 

nav noteikts Rotācijas kārtībā katra 
iesaistītā pašvaldība 
(piemēram, kafijas 
pauzes nodrošināšana, 
katrai pašvaldībai 
atsevišķi – transporta 
izmaksas) 

Kokneses novada TIC 

Sadarbības novadu 
pašvaldību tūrisma 
speciālisti un attīstības 
nodaļu vadītāji 

12. Piedalīties ikgadējās Latvijas un starptautiskajās tūrisma 
izstādēs ar vienota galamērķa stendu (sadarbojoties ar 
Zemgales plānošanas reģionu, Vidzemes tūrisma asociāciju un 
TAVA). 

2016-2020 precizējams Kokneses novada un 
sadarbības pašvaldību 
finansējums līguma 
ietvaros 

Kokneses novada 
pašvaldība 

Sadarbības novadu 
pašvaldības 

13. Izdot kopējo Vidusdaugavas tūrisma galamērķa karti ar 
ceļošanai nozīmīgāko aktuālo informāciju (aktualizēt 
2014.gadā izdoto karti ar jauniem piedāvājumiem). Tirāža: 
15 000  - divās valodās (latviešu un angļu). 

2016 precizējams Kokneses novada un 
sadarbības pašvaldību 
finansējums līguma 
ietvaros 

Kokneses novada 
pašvaldība 

Sadarbības novadu 
pašvaldības 

14. Izstrādāt un izdot tūrisma informācijas materiālus par vienoto 
piedāvājumu, nodrošināt šo piedāvājumu pieejamību 
elektroniskā formātā. 

2015-2016 precizējams pašvaldība Kokneses novada TIC, 
iesaistītie tūrisma 
uzņēmumi vai tūrisma 
objektu (piesaistu) 
vadītāji 

15.  Regulāra aktuālo datu iesniegšana (reizi gadā vai biežāk, ja regulāri esošo resursu Pašvaldības budžets un Kokneses novada TIC 
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tiek nolemts kādu kampaņu ietvaros - vienota veidlapa 
aizpildīšanai) par apmeklējumu skaistu un raksturu 
(nakšņotāji, ekskursanti u.c.) attīstības veicināšanas 
efektivitātes monitorēšanai un precīzāku mārketinga mērķu 
sasniegšanai, taktikas koriģēšanai. 

ietvaros uzņēmēju resursi sadarbībā ar tūrisma 
pakalpojumu 
sniedzējiem 

4.Mērķis: CEĻOTĀJU ATSAUCĪBAS PASTIPRINĀŠANA 

1. Darba grupu ietvaros izstrādāt vienotu tūrisma piedāvājumu 
noteiktām mērķauditorijām (kāzinieki, makšķernieki, velo 
braucēji, laivotāji), tajās iekļaujot dažādu tūrisma uzņēmumu 
pakalpojumus par vienotu cenu. 

2015-2016 nav noteikts Iesaistīto uzņēmumu 
finansējums. ES un citu 
fondu ārējais 
finansējums. 
Pašvaldības atbalsta 
finansējums 

Kokneses novada TIC, 
iesaistītie tūrisma 
uzņēmumi vai tūrisma 
objektu (piesaistu) 
vadītāji 

2. Nodrošināt klientu atsauksmju sistēmas ieviešanu – digitālajā 
vidē ar atgriezenisko saikni par pieredzējuma kvalitāti, 
vienkāršotu vadlīniju izstrādi par viesu grāmatu pielietojumu 
šim nolūkam. 

2015 precizējams pašvaldības Kokneses TIC sadarbībā 
ar uzņēmējiem 

3. Radīt ilgtermiņa lojalitātes veicināšanas sistēmu apkārtnes 
iedzīvotājiem, bijušajiem koknesiešiem un apmeklētājiem – 
atkārtotam objektu un pasākumu apmeklējumam. To var 
pastiprināt ar īstermiņa kampaņām. Atlaižu vietā – jaunu 
produktu izmēģinājums – pievienotā vērtība. 

2015 un regulāri 
turpmāk 

precizējams pašvaldības Kokneses TIC sadarbībā 
ar uzņēmējiem 

4. Organizēt integrētu pieeju sociālajos tīklos un tīmekļa vietnēs 
dalīties ar klientu uzņemto vizuālo saturu. 

2015 un regulāri 
turpmāk 

precizējams pašvaldības Kokneses TIC 

5. Mērķis: INOVĀCIJU IEVIEŠANA 

1. Digitalizēt un ieviest lielformāta vizualizācijas ar zudušajām 
ainavām un simboliskajiem objektiem no grāmatas „Atmiņu 
Daugava” – integrējot to Likteņdārzā vai Kokneses pilsdrupās, 
līdzās esošajā Kokneses parkā. 

2016-2017 nav noteikts 

(atkarībā no 
skaita) 

ES un citu ārējo fondu 
finansējums 

Kokneses novada 
pašvaldības aģentūra 
„Kokneses tūrisma 
centrs” 

2. Izstrādāt un ieviest papildinātās realitātes objektus, kas varētu 
būt saistīti ar Pērses ūdenskrituma, Kokneses viduslaiku 
cietokšņa, Staburaga u.c. objektu iedzīvināšanu specifiskā 
veidā. 

Līdz 2020 precizējams ES un citu ārējo fondu 
finansējums – paredzēt 
kā nozīmīgu rīcību  
projekta pieteikumā 

Kokneses novada 
pašvaldība sadarbībā ar 
ārpakalpojumu 
sniedzēju 

3. Radīt Pļaviņu ūdenskrātuves zaudēto kultūrvēsturisko vērtību 
virtuālo modeli precīzā mērogā un tā analogu kvalitatīvā 

Līdz 2020 precizējams ES un citu ārējo fondu 
finansējums 

Kokneses un blakus 
novadu pašvaldības, 
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izpildījumā un eksponējamā veidā. iesaistītās puses 

4. Atbalstīt inovatīvu ideju ieviešanu, mērķtiecīgi ievirzīt ar 
stipendijām talantīgākos novada jauniešus sadarbībā ar 
reģiona inkubatoriem, lai izstrādātās inovācijas atgrieztos 
novadā. 

2016 precizējams Pašvaldība, mecenāti – 
bijušie koknesieši 

Kokneses pašvaldība 

* Kokneses novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam rīcības plānā iekļautās rīcības, kas attiecināmas uz tūrisma nozares attīstību un 
veicināšanu un kuru īstenošanas laiks sakrīt ar Kokneses novada tūrisma attīstības rīcības plāna darbības laika posmu 
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TŪRISMA ATTĪSTĪBAS INDIKATORI 

Tūrisma attīstības un stratēģijas īstenošanas efektivitātes kontrolei un taktikas precizēšanai katram turpmākajam gadam izveidota 21 
kvantitatīvi izmērāmus kritērijus ietveroša pārskata tabula (sk. 3.tabulu). Konkrētas taktikas mērījumiem īstermiņā var tikt izvirzīti papildu 
izmērāmie kritēriji, kas pielāgojami veicamās aktivitātes mērķiem. 

3.tabula. Tūrisma attīstības veicamā monitoringa indikatori 

Nr. Kritērijs Mērvienība 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tūrisma izaugsmes rādītāji 

1 Nakšņojumi galamērķa tūristu mītnēs skaits         

2 Tūristu mītnēs apkalpotās personas skaits         

3A Vidējais tūristu uzturēšanās ilgums – vietējie dienas (viesnakšu 
skaits/apkalpoto 
personu skaits) 

        

3B Vidējais tūristu uzturēšanās ilgums – ārzemnieki         

4A Tirgus daļa Latvijā – vietējais tirgus (%) – tiek aprēķināta no 
viesnakšu skaita 
proporcijas 

        

4B Tirgus daļa Latvijā – eksporta tirgus         

4C Tirgus daļa Zemgales plānošanas reģionā         

5A Apmeklējumu skaits tūristu piesaistēs – objekti skaits (kopējā summa 
gadā) 

        

5B Apmeklējumu skaits tūristu piesaistēs – pasākumi skaits (kopējā summa 
gadā) 

        

6 Galamērķa tūrisma pakalpojumu sniedzēju 
kopējais apgrozījums 

EUR         

Kvalitātes rādītāji 

1 Vidējais vērtējums par tūristu mītnēm 
Booking.com rezervēšanas sistēmā 

balles (1-10) – tiek 
aprēķināts no visām 
galamērķa tūristu 
mītnēm 

        

tūristu mītņu skaits 
Booking.com 
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2 Sūdzību skaits par galamērķa tūrisma 
pakalpojumu sniedzējiem, norādes uz nepilnībām 

Kvalitatīvs kritērijs (tiek 
monitorēti elektroniskie 
mediji: Sudzibas.lv; 
Tripadvisor.com u.c.) 

        

3 LVS standartam atbilstoši sertificētās tūristu 
mītnes galamērķī 

skaits         

4 Q-Latvia kvalitātes zīmi saņēmušie uzņēmumi skaits (te var būt arī citi 

kvalitātes apliecinājumi) 
        

Ilgtspējības rādītāji 

1 Viesu attiecība pret vietējiem iedzīvotājiem %         

2 Tūristu mītnēs apkalpotās personas skaits         

3 Dabas un kultūras mantojuma vērtību saglabāšana 
– nav konstatēta tūrisma darbību degradācija  

kvalitatīvi vērtējams         

Mērķtiecīgas tūrisma veicināšanas kritēriji 

1 Kokneses TIC reģistrētie pieprasījumi 
(apmeklējumi) 

skaits         

2 turisms.wix.com apmeklētāju skaita dinamika apmeklējumu skaits         

3 Krievijas un Vācijas kā primāro ārvalstu tirgu 
īpatsvars kopējo nakšņotāju skaitā 

%         

4 Kokneses Facebook konta reitings vieta LV reitingā         

Ieguldīto resursu un saziņas efektivitātes kritēriji 

1 Konversijas likme veicināšanas darbībām – cik % 
liela atdeve (reālo apmeklētāju skaits pret 
uzrunātajiem / ieinteresētajiem vēstījuma 
uztvērējiem) 

%         

2. Konversijas likme, mērot ieguldīto darbu un 
iztērētos finanšu resursus 

EUR, cik maksāja 
viena apmeklētāja 
piesaiste 
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PIELIKUMS
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P-1.attēls. Kokneses novada tūrisma resursu telpiskais izvietojums. 
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P-2.attēls. Apmeklētāko Kokneses novada un apkārtnes tūristu piesaistu telpiskais izvietojums (pēc vidējiem apmeklētāju datiem 2009.-2013.gadā). 
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P-3.attēls. Centrālā Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA programmas projekta Central Baltic Cycling izveidotā velomaršruta karte "Velomaršrutu karte. 
Zemgales reģions", kurā iekļauts arī Kokneses novadu ietverošais Daugavas ielejas maršruts. 
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P-4.attēls. Latvijas riteņbraucēju apvienības iniciatīva „Latvijas velo karte”. Velomaršruts no Aizkraukles līdz Kokneses stacijai. 
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P-5.attēls. Kokneses iedzīvotāju aptaujas respondentu profils, n=102. 
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P-6.attēls. Kokneses novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam rīcības plānā 
iekļautās aktivitātes, kas  saistītas ar tūrisma nozares attīstību un veicināšanu.  


