


Likteņdārzs 2005. gadā



Likteņdārzs 2016. gadā



• Vērienīgākais Latvijas simtgades projekts

• Viens no Zemgales reģiona tūrisma enkurobjektiem

• Vairāk nekā 500 000 apmeklētāju no 44 pasaules valstīm

• Tiek īstenots pēc pasaulē pazīstama Japānas ainavu 

arhitekta Shunmyo Masuno projekta 

• Top uz Kokneses pašvaldības zemes 22 ha platībā

• Kopējās investīcijas uz 2015. gada beigām 1.7 milj. EUR   

• Īstenotājs – nodibinājums “Kokneses fonds”

Likteņdārzs



Būvdarbi



Daudzfunkcionālā sabiedriskā ēka

• Tiek īstenots ēkas pirmais posms – 545 m2

• Būvniecības izmaksas – ap 710 000 EUR 

• 2016. gads 

• pamatu būvniecība - 110 000 EUR/Valsts budžets

• būvprojekta aktualizācija - 60 000 EUR/privāts ziedotājs

• Ēkas projekts izstrādāts SIA „Arhis Arhitekti”

• Pirmo būvniecības posmu īsteno SIA „RRKP būve”

• Mērķis - pabeigt ēkas būvniecību 2017. gadā







Telpu izmantojums

• Suvenīru veikals/Fonds 
(ap 30 m2)

• Restorāns – kafejnīca           
(ap 100 m2 + āra terase + 
35 m2 palīgtelpas)

• Koplietošanas telpas

• Foajē – izstāžu telpas 
(ap 64 m2)

• Priekštelpa/garderobe 
(ap 21 m2)

• WC (ap 32 m2)

• Konferenču telpas (ap 157 

m2) 

• konferencēm, 

kamermūzikas koncertiem 

un pasākumiem 

• Konferenču/reprezentācijas 

telpas (ap 100 m2)

• pieņemšanām, kāzu 

ceremonijām un radošajām  

darbnīcām utt.



Ēkas plāns



Lielā kalna būvniecība

• uzsākta ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas atbalstu 63 920 eiro apmērā būvmateriāla
piegādei

• daļa materiāla savākta ar Latvijas iedzīvotāju palīdzību un cilvēki tiek
aicināt turpināt vest zemi (nepieciešamais daudzums – 200 000 m3)

• 12.5 augsts kalns, no kura vienu nogāzi paredzēts apsēt ar pļavu puķēm,
otru – apstādīt ar kokiem

• plānots pabeigt 2018. gadā





Virtuālā piemiņas ēka (Digitālā taka)

• Tiek veidota sadarbībā ar SIA “Dd Studio”

• Mērķis - pabeigt 2017. gadā







Esošā situācija Likteņdārzā



Autora skice



Virtuālā Piemiņas ēka (Digitālā taka)



Virtuālā Piemiņas ēka (Digitālā taka)



Virtuālā Piemiņas ēka (Digitālā taka)



Virtuālā Piemiņas ēka (Digitālā taka)



Amfiteātris

• Būvniecība uzsākta 2010. gadā 

• Ieguldīts 568 758 EUR/uz 31.12.15. (ieskaitot Daugavas 
krasta nostiprinājumu)

• 2017. gadā ar Rotari klubu atbalstu plānots uzbūvēt labo 
tiltiņu

• Mērķis - pabeigt būvniecību 2017. – 2018. gadā





Likteņdārza draugu aleja 

iebruģēti 18 265 bruģakmeņi no 113 000



• Pieaug

• apmeklētāju skaits (uzstādīts apmeklētāju skaitītājs)

• kāzu skaits 

/ar lielāku viesu skaitu

/ar ilgāku palikšanu Likteņdārzā

• talku skaits

• Samazinās

• ekskursiju skaits (līdz 10.2015. – 223, līdz 10.2016. – 191) 

2016. gada sezonas tendences

(uz oktobra beigām)



Nodrošina tūrisma pakalpojumu sniedzēji:

• ekskursijas latviešu, angļu, vācu un krievu valodā 

• tematiskās ekskursijas (daba, vēsture utt.)

• kuģa “Vīgante” un vikingu laivas “Nameisis” pakalpojumi

• elektromobiļu noma

• suvenīru tirdzniecība

• bērnu radoši izglītojošais laukums 

Likteņdārzā pieejamie pakalpojumi



Nodrošina “Kokneses fonds”:

• vietas noma un piknika vietas noma

• vietas noma korporatīvajiem pasākumiem

• vietas noma daudzfunkcionālajā sabiedriskajā ēkā

Likteņdārzā pieejamie pakalpojumi



Likteņdārzā 2017. gadā plānotie pasākumi

22.04. Lielā talka - dārza svētki Likteņdārzā

04.05 Baltā galdauta svētki

13.05. Sama modināšanas svētki

17.06. LTV ziedojumu akcija „Top Latvijas Likteņdārzs”

01.07. Kokneses novada svētki

05.08. Sajūtu diena Likteņdārzā

09.09. Ābolu balle Likteņdārzā

11.11. Lāčplēša diena

18.11. Saulrieta sagaidīšana Likteņdārzā




