
Likteņdārzā paveiktais un 2011. gadā 

plānotais 

 

Viesturs Cīrulis 

Latvijas Pašvaldību savienības 22. kongress  

2011. gada 20. maijā Koknesē  

 



Likteņdārza īstenotājs – “Kokneses fonds” 

“Kokneses fonda” dibinātāji Fonda dibināšanas 

brīdī uz salas Likteņdārzā 07.06.2005.  

Daļa no Fonda dibinātājiem, padomes un valdes 

locekļi kopā ar Likteņdārza aizbildni, Valsts 

prezidentu Valdi Zatleru un Lilitu Zatleres kundzi 

un pianistu Vestardu Šimkus labdarības pasākumā 

Mazajā Ģildē 21.03.2011.  



Likteņdārzs top 22 ha platībā uz 

Kokneses pašvaldībai piederošas zemes    

Sala Daugavā,  kur tiek īstenots Likteņdārzs / 2005. gads  



Likteņdārzs tiek īstenots pēc Shunmyo Masuno projekta / 2008. gads 



Likteņdārza īstenošana - līdz šim 

paveiktais   

• Projekta realizācija sadalīta desmit kārtās.  

 

• Projektu plānots īstenot līdz 2018. gadam – līdz Latvijas 
100 gadu jubilejai 

 

• 2008. gadā  
– iestādīta ābeļu aleja 

– izstrādāts dārza skiču projekts 

 

• 2009. gadā 
– izbūvēts perimetrālais ceļš /par saziedotajiem līdzekļiem 

– izstrādāts daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkas tehniskais 
projekts/daļa par “Norvēģijas finansu instrumenta” līdzekļiem 



Izstrādātie projekti 

   SIA “Projektēšanas 

birojs ARHIS” 

/arhitekti A. Kronbergs 

un R. Saulītis/ izstrādāts 

Likteņdārza 

daudzfunkcionālās 

sabiedriskās ēkas 

tehniskais projekts /daļa 

darbu – ziedojums 

Fondam/ 

 

Arhitekts Andris Kronbergs   



Likteņdārza daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkas vizualizācija – SIA “Projektēšanas birojs ARHIS” 

 2009. gads   



Likteņdārza daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkas vizualizācija – SIA “Projektēšanas birojs ARHIS” 

 2009. gads   



2010. gadā Likteņdārzā paveiktais 

Likteņdārzs 2010. gada septembrī. “Baltijas Helikopters” aerofoto.   



Pabeigti Likteņdārza amfiteātra zemes darbi 



Pabeigti Likteņdārza amfiteātra zemes darbi 

Līdz šim lielākais ieguldījums amfiteātra tapšanā – AS “Latvijas valsts meži” ziedotie 30 000 LVL / 

Likteņdārza amfiteātris  2010. gada septembrī no SIA “Baltic Helicopters” loga.   



Likteņdārza amfiteātrim atvesti ap 500 

akmeņu 



Ar uzņēmēju atbalstu uzbūvēta 

pagaidu informācijas ēka 



Ar uzņēmēju atbalstu uzbūvēta 

pagaidu informācijas ēka 



Pievilkta elektrība – AS “Latvenergo” 

ziedojums 



Turpināti labiekārtošanas darbi 



Izveidotas 3 servisa zonas ar dzīvžogu  



Iestādīti ap 420 koku 



2011. gadā plānots turpināt amfiteātra 

būvniecību 

• krasta nostiprinājuma 

izbūve 

 

•  vidus daļas izbūve  

ar AS “Latvijas  

valsts meži” atbalstu 

 

•  iespēja iesaistīties,  

atvedot 20 – 30 cm 

diametra tumši  

pelēkus 

laukakmeņus 



2011. gadā plānotais 

 

 

• šobrīd ar SIA “Būvinženieru 

konsultāciju birojs” tehniskā 

direktora Alda Grasmaņa un 

SIA “Projektēšanas birojs 

ARHIS” atbalstu notiek 

Piemiņa nama tehniskā 

projekta izstrāde 

 

• ar Latvijas Būvinženieru 

savienības atbalstu plānota 

autostāvvietas tehniskā 

projekta izstrāde 

 

• paredzēts labiekārtot piecas 

ainavu arhitektu izstrādātās 

zonas un turpināt stādīt kokus 



Likteņdārza lielākie atbalstītāji  

• Latvijas Valsts Prezidents ar ģimeni 

• Latvijas Televīzija, Latvijas radio, Latvijas Avīze; 

Laiks, Brīvā Latvija, Latvija Amerikā, Austrālijas 

Latvietis 

• Latvijas meža nozare 

• Latvijas politiski represēto apvienība 

• Latviešu virsnieku apvienība 

• Latvijas rezerves virsnieku apvienība 

• Pasaules brīvo latviešu apvienība 

• Skauti un gaidas, jaunsargi un korporācijas 

 



Valsts prezidents Valdis Zatlers ar 

ģimeni 

Atvedot savu akmeni amfiteātrim 28.08.2010.   

Stādiņu piķēšanā 23.05.2009.   

Iestādot ozolu 23.05.2009.   

Zemes līdzināšanas darbos 23.08.2009.   



Latvijas Televīzija ar tās 

ģenerāldirektoru Edgaru Kotu 

Sagaidot Valsts prezidentu Likteņdārzā 

28.08.2010.   

Meža dienu noslēguma pasākumā 23.05.2009.   

Latvijas Televīzija stāda kokus 27.08.2008.   

LTV ziedojumu akcijas “Top Latvijas 

Likteņdārzs” noslēgumā 23.08.2009.   



AS “Latvijas valsts meži” un Valsts meža 

dienests 

AS “Latvijas valsts meži” gādā par 11 000 koku 

stādiem, ko projekta laikā ir paredzēts iestādīt 

Likteņdārzā 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs iestāda koku 

Meža dienu noslēguma pasākumā 23.05.2009. 

Valsts prezidents Valdis Zatlers un Valsts meža 

dienests ģenerāldirektors Jānis Kinna talkā Meža 

dienu noslēguma pasākumā Likteņdārzā 23.05.2009. 

AS “Latvijas valsts meži” valdes priekšsēdētājs 

Roberts Strīpnieks talkā Meža dienu noslēguma 

pasākumā Likteņdārzā 23.05.2009 



Talkā LTV rīkotajā ziedojumu akcijā “Top Latvijas Likteņdārzs!” 23.08.2009.   

Latvijas politiski represēto apvienība 



Pasaules brīvo latviešu apvienība 

Likteņdārza idejas autors V. Vītols pasniedz pateicību PBLA 

priekšsēdētājam M. Sausiņam / 22.09.2010. 



Latvijas skauti un gaidas 

Ābelīšu alejas stādīšanas talkā 23.04.2008. 



Latvijas jaunsargi 

Latvijas meža dienu noslēguma talkā 23.05.2009. 



Japānas vēstnieks Latvijā Takaši Osanai 

ar kundzi Keiko Osanai  

LTV rīkotajā akcijā “Top Latvijas Likteņdārzs!” 23.08.2009. 



Pasaules slavenais mūziķis Gidons 

Krēmers 

Likteņdārzam veltītajā koncertā Lielajā Ģildē 15.09.2009. 



Latvijas mūziķi  

Mūziķis Renārs Kaupers ar koriem LTV rīkotās akcijas “Top Latvijas 

Likteņdārzs!” koncertā Kokneses pilsdrupās 28.08.2010. 



Maestro Raimonds Pauls un Uldis Marhilevičs LTV rīkotās akcijas “Top Latvijas 

Likteņdārzs!” noslēguma koncertā Likteņdārzā 23.08.2009. 



Likteņdārza atbalstītāji ar zvaniem uz ziedojumu tālruni palīdz tapt Likteņdārzam 

LTV rīkotās akcijas “Top Latvijas Likteņdārzs!” noslēguma koncertā Likteņdārzā  

23.08.2009. 



Aicinām līdzdarboties 

• ziedojot no 5 000 LVL kādas būves/tās daļas tapšanā 
un nosaucot to savā vārdā   

• pārskaitot līdzekļus uz Fonda kontiem Danske 
Bankā, SEB Bankā vai Latvijas Krājbankā 

• ziedojot ar maksājumu karti mājas lapā 
www.liktendarzs.lv  

• piezvanot pa ziedojumu tālruni 9000 6787 

• piedaloties talkās, palīdzot ar tehniku un materiāliem 

• ziedojot 50 LVL un iestādot koku 

• atvedot savu tumši pelēko laukakmeni 20 – 30 cm 
diametrā Likteņdārza akmens krāvumam savu 
tuvinieku piemiņai 

 

 

http://www.liktendarzs.lv/


Uz redzēšanos Likteņdārzā! 

Likteņdārza īstenotājs - “Kokneses fonds” 

Tel. 67289535, info@koknesesfonds.lv 

www.liktendarzs.lv 

2011. gads 

mailto:info@koknesesfonds.lv

