
Likteņdārzs 

Prezentācija XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 

novadu/pilsētu koordinatoriem 

 Valsts izglītības satura centrs 

2015. gada 20. janvārī 



X Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētki Likteņdārzam - 2010. gadā 



2013. gadā akmeņi izvietoti amfiteātra 

akmeņu krāvumā “Sirmais saulriets” 



 

XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 

deju svētki Likteņdārzam - 2015. gadā 

• aicinām palīdzēt tapt Likteņdārza Lielajam 

kalnam/Ziedu laukam 

 

• plānotais kalna augstums - 12.5 metri  

 

• nepieciešams ap 200 000 m3 zemes 

 

• neliela daļa no nepieciešamā zemes daudzuma jau 

ir uz vietas. Pārējā - jāgādā kopīgiem spēkiem 



Shunmyo Masuno Likteņdārza projekta skice 



Aicinām palīdzēt tapt  

Lielajam kalnam/Ziedu laukam 

• zemes novietošana – sākot ar aprīļa mēnesi, - 
ķerrās pie Informācijas ēkas 

 

• katrs, kas piedalās, aicināts reģistrēties uz 
vietas Likteņdārzā vai elektroniski 
info@koknesesfonds.lv 

 

• ar Skolēnu dziesmu un deju svētku dalībnieku 
ieguldījumu Lielā kalnā/Ziedu lauka tapšanā 
tiktu sākta sezona 

mailto:info@koknesesfonds.lv


Likteņdārza Lielais kalns/Ziedu lauks 



Aicinām uz Likteņdārzu 
• svētku laikā aicinām apmeklēt Likteņdārza informatīvo 

stendu Vērmanes dārzā 

 

• piedāvājam Likteņdārzā vietu pasākumiem 

 
• 16. maijā - Sama svētki Koknesē - sadarbībā ar VISC 

plānotas arī Latvijas skolēnu gaisa pūķu laišanas 
sacensības. Kontakti: Jānis, tel. 2951 2431 

 
• Skolēnu vēlējumu plāksnītes Latvijai – t.s. vecā šosejas 

galā pretī Kokneses luterāņu baznīcai 
 

• Informācijas ēkā – “Likteņdārza stāsti” 



Aicinām uz Likteņdārzu 

Ziemā: 

 • piedāvājam gides Spodras Briedes Likteņdārza prezentācijas.  

   Prezentācija ir bez maksas. Lūdzam apmaksāt gides ceļa izdevumus  

   Tālrunis 2600 1194 

 

Aicinām uz pasākumiem: 

 

• 16. maijā  Sama svētki Koknesē 

 

• 5. jūlijā  Kokneses novada svētki  

 

• 8. augustā   LTV akcija “Top Latvijas Likteņdārzs!” 

  

• 18. novembrī  pulksten 16.03 aicinām uz saulrietu virs  

   Likteņdārza amfiteātra 



18. novembra saulriets Likteņdārzā 



Aicinām uz Likteņdārzu 
Iespēja 

• palīdzēt tapt Lielajam kalnam/Ziedu laukam 

• piedalīties talkā (lūdzam pieteikties iepriekš)  

• atvest savu pelēko akmeni amfiteātrim (lūgums reģistrēt uz vietas 
vai elektroniski – info@koknesesfonds.lv) 

• iestādīt koku       70 EUR 

• ziedot par bruģakmeni     10 EUR 

• uzrakstīt vēlējumu plāksnīti Latvijai  7 EUR 

 

Ieeja Likteņdārzā 

par ziedojumu no 1 EUR, skolēniem – no 0,7 EUR  

(izņemot politiski represētos un pirmsskolas vecuma bērnus)   

mailto:info@koknesesfonds.lv


Ekskursijas grupām 

Ekskursijas ilgums – no 1,5 h 

 

Līdz 16 cilvēkiem      18 EUR 

17 – 32 cilvēkiem     28 EUR 

33 – 50 cilvēkiem (maks. cilvēku skaits grupā) 38 EUR 

Lielāku skaitu cilvēku iesakām dalīt grupās.  

 

Maksas autostāvvieta 

 

vieglā automašīna līdz 9 sēdvietām, motocikls  2 EUR   

autobuss līdz 20 sēdvietām                               3 EUR  

autobuss vairāk par 20 sēdvietām                     5 EUR  

autobuss vairāk par 35 sēdvietām                     7 EUR  
         

      



2014. gadā Likteņdārzā paveiktais 

• pabeigta apmeklētāju autostāvvietas būvniecības pirmā 

kārta – zemes darbi 

• uz 18. novembri iebruģēti 10 168 bruģakmeņi 

• iestādīti 312 koku (pavisam kopš 2008. gada – 2 245 koki) 

• amfiteātrim atvesti 1 530 akmeņi (pavisam kopš 2010. gada 

– 43 430 akmeņu) 



Izbūvēts krasta nostiprinājums Laivu 

piestātnes ar skatu terases daļā  



Izbūvēts krasta nostiprinājums Laivu 

piestātnes ar skatu terases daļā 



Izbūvēts krasta nostiprinājums Laivu 

piestātnes ar skatu terases daļā 



Turpinās krasta nostiprināšanas darbi  

amfiteātra daļā 



Turpinās krasta nostiprināšanas darbi  

amfiteātra daļā 



Turpinās krasta nostiprināšanas darbi 

amfiteātra daļā 



Turpinās krasta nostiprināšanas darbi 

amfiteātra daļā 



Turpinās krasta nostiprināšanas darbi 

amfiteātra daļā 



 

Lielākie plānotie būvniecības darbi 

Likteņdārzā 2015. gadā  

• apmeklētāju autostāvvietas būvniecības turpinājums  

 

• amfiteātra t.s. baseina daļas un tiltu izbūve rudenī  

 

• zemes vešana Lielajam kalnam 

 

• gājēju tilta tehniskā projekta izstrāde un būvniecība 

Likteņdārza meža daļā 

  



Paldies par uzmanību! 


