
Skaudība, nenovīdība, lielummānija, kas visu laiku liek sevi 

apliecināt, un, ja nevaram būt vislabākie, tad vismaz mums 

jājūtas kā vissliktākajiem... – šīs ir ne visai glaimojošas 

rakstura īpašības, kas tiek piedēvētas latviešiem. Lai kā arī 

būtu, tomēr latviešu tauta ir fenomenāla, jo īstajos brīžos mēs 

spējam parādīt apbrīnojamu vienotību un patriotismu. Tas 

nozīmē, ka mēs spējam valsts vai tautas intereses un 

vajadzības stādīt augstāk par personiskajām interesēm. 

 Mēs esam gatavi ziedot un ziedoties šīs valsts un līdzcilvēku 

labā. Šobrīd viens no spilgtākajiem piemēriem ir Labdarības 

akcija “Eņģeļi pār Latviju”, kurā ik gadu tiek savākti 

tūkstošiem eiro, lai palīdzētu slimu bērnu ārstniecībai. Šis 

latviešu fenomens bijis nozīmīgs faktors arī mūsu vēstures 

veidošanā – tā kopības spēks mūs vienoja Baltijas ceļā un 

Barikāžu laikā, bet bez ziedojumiem mēs šobrīd nebūtu lepni 

par mūsu Brīvības pieminekli un Likteņdārza ideja joprojām 

būtu tikai ideja. 

Vēsture ir tāda, kādu paši veidojam, un latvieši ir pierādījuši – 

to, ko nespēj viens, to spēj tauta!

Latvijas vēstures veidošana ar tautas 

ziedojumu palīdzību.

Izzināt, kā ziedojumi ietekmējuši nozīmīgus 

Latvijas vēstures pieminekļus;

Izprast savu ieguldījumu Latvijas vēstures 

veidošanā.

Latvijas vēstures pieminekļu stāsta izzināšana;

Savas dzimtas stāsta izzināšana;

Sava ieguldījuma sniegšana Likteņdārzam.

LATVIJAS
FENOMENS LATVIJAS VĒSTURE

LABDARĪBAS TĒMA:

MĒRĶIS:

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI:



Sākumā viss šķita vienkārši un likās, ka pieminekli varēs uzbūvēt gada laikā. Ministru 

kabinets pieņēma Brīvības pieminekļa projekta izstrādāšanas konkursa noteikumus. 

Sacensība turpinājās vairākās kārtās, līdz 1930.gada decembrī konkurss noslēdzās – 

uzvarēja tēlnieks Kārlis Zāle ar projektu “Mirdzi kā zvaigzne”. Sākumā plānotie 300 000 

latu no valsts budžeta tika svītroti, jo ar šādu naudas summu K.Zāles projekts nebija 

īstenojams. Valsts prezidents Gustavs Zemgals bija spiests atzīt, ka budžetā līdzekļu nav, 

un jālūdz tautas atbalsts. 

Jau gandrīz simts gadus pašā Rīgas centrā slejas Brīvības piemineklis – granītā un varā 

ietērptais mākslas darbs simbolizē latviešu tautas vēlmi pēc neatkarības un brīvības. 

Brīvības statujas rokās spoži mirdz trīs zvaigznes, kas veltītas Latvijas kultūrvēsturiskajiem 

reģioniem – Kurzemei, Vidzemei un Latgalei. Tā pakājē iekalti vārdi – “Tēvzemei un 

Brīvībai”. Brīvības piemineklis tika atklāts 1935.gada 18.novembrī, to uzcēla par tautas 

saziedotajiem līdzekļiem. 

...

BRĪVĪBAS PIEMINEKLIS
TAUTAS CELTS UN APRŪPĒTS MŪZIKA

Brīvības pieminekļa 

celtniecībai tauta 

četros gados 

saz iedoja 

fantastisku summu –  

trīs miljonus latu .

Salīdz inājumam –  

kvalificēta strādnieka 

dienas alga Rīgā bija 

apmēram 4,6  lati .  

Monumentu ceļā no idejas līdz  tapšanai pavadīja gluž i  latviska ķīvēšanās un 

vilcināšanās ,  taču okupācijas gadi tautas apz iņā to padarīja par neapstrīdamu 

valstiskuma simbolu .



Latvijas valdība ierosināja visus ar līdzekļu 

vākšanu un celtniecības organizēšanu 

saistītos pienākumus nodot 1927.gadā 

izveidotajai Brīvības pieminekļa komitejai. 

Lai savāktu naudu, visā Latvijā darbojās 13 

Brīvības pieminekļa apriņķu komitejas. Tika 

izplatītas ziedojumu zīmes – 20, 50 sant. 

(bērniem), 1, 5, 10, 20 un 100 latu vērtībā. 

Liela nozīme bija reklāmai preses 

izdevumos, tika organizētas loterijas, 

pasākumi, balles utt. Cilvēku atsaucība bija 

apbrīnojama – uz 1932.gada 1.novembri 

tika saziedoti  438 206,06 Ls, 1933.gadā – 

559 012,31 Ls, 1934.gadā – 777 249,80 

Ls,1935.gadā – vairāk nekā 1 200 000. 

Pavisam tika saziedoti ~ 3 miljoni latu! 

 

Sekmīgākie ziedojumu vācēji, kā arī lielākie 

ziedotāji saņēma speciālu Brīvības 

pieminekļa cēlāju sudraba piemiņas 

medaļu ar Latvijas nacionālo krāsu lentīti. 

Tie, kuri ziedoja vairāk par 100 latiem, 

saņēma speciālu diplomu. 

 

Pieminekļa celtniecībai izlietoja 2 381 

370,74 latus, atlikumu nodeva Brāļu kapu 

komitejai, jo paralēli BP tika veidots Brāļu 

kapu memoriāls. 

Pēc Brīvības pieminekļa atklāšanas Latvijas 

neatkarībai bija lemts turpināties tikai 

četrus gadus un septiņus mēnešus. Tomēr 

izrādījās, ka tieši okupācijas ap stākļos 

piemineklim ir ļoti liela simboliskā nozīme. 

Cilvēki, bieži paslepus, centās pie 

tā nolikt ziedus.  

 

 Lielākos postījumus piemineklim nodarīja 

transporta kustība gar pieminekli ilgu gadu 

garumā. Laika gaitā piemineklis bija 

noklājies ar putekļiem, netīrumiem, tā 

akmens plāksnes bija sākušas bojāties. 

Valsts un pašvaldības piešķirtais 

finansējums pietika vien pašiem 

nepieciešamākajiem apkopšanas darbiem. 

Tādēļ 1990. gados, ar Rietumu trimdas 

latviešu atbalstu, sākās ziedojumu vākšana 

Brīvības pieminekļa atjaunošanai. 

"Tauta ir uzcēlusi šo pieminekli ar pašas tautas 

labprātīgi z iedotiem līdzekļiem .  Novēlu tam tik 

ilgu mūžu ,  cik ilgi vien saule pār zemi spīdēs !"

/tā Brīvības pieminekļa atklāšanā sacīja Latvijas 

prez idents A.Kviesis/



Likteņdārzs ir monumentālās ainavu arhitektūras 

ansamblis uz Daugavas salas Koknesē, kuru 

plānots izveidot līdz Latvijas Republikas 100.gadu 

jubilejai 2018.gada 18.novembrī. Dārzs top pēc 

japāņu vides arhitekta Šunmjō Masuno projekta. 

Tā ir iecerēta kā  

Likteņdārzs” top visu to Latvijas iedzīvotāju 

piemiņai, ko Latvija zaudēja 20. gadsimtā, – to, kas 

krituši karos, represēti, bijuši spiesti doties trimdā 

vai citādi cietuši savu politisko uzskatu dēļ. Tā ir 

vieta, kas simboliski stāsta, kāda ir bijusi maksa par 

latviešu tautas brīvību un neatkarīgu valsti, 

vienlaikus apliecinot latviešu tautas pastāvību un 

spēku, kas ļāvis tai izturēt un ar cerībām skatīties 

nākotnē. 

 

Pirmie darbi dārzā sākti 2008.gadā. Dārzu veido 

ābeļu aleja, ziedotāju vārdu veidotais bruģakmeņu 

ceļš, kas ved uz ozolu sardzes ieskauto amfiteātri, 

un citi objekti. No skatu terases paveras panorāmas 

skats uz Daugavu un Kokneses baznīcu. 

vieta ,  kur sastopas pagātne ,  tagadne un 

nākotne .  Vieta ,  kur rast mierinājumu ,  smelties 

spēku un gūt iedvesmu piepildīt sapņus .

"Mēs kā tauta pēdējos simts gados esam zaudējuši vairāk nekā 600  000  dvēseļu ,  un Likteņdārzs piemiņas vieta tām visām .  

ikviens var piedalīties šī  dārza tapšanā ,  ne tikai strādājot vai z iedojot naudu ,  bet arī vienkārši aizbraucot uz  šo salu ,  

apsēžoties Daugavas krastā un vērojot ,  kā upe lēnām un neapstādināmi plūst pretim savam mērķim ."

/Astrīda Jansone ,  likteņdārza atbalstītāja/



Skolotājs atskaņo 1:18 min garu iepazīšanās video par "Ledus spaiņa izaicinājumu", nepaskaidrojot akcijas nozīmi. 

UZDEVUMS SKOLĒNAM

NOSAUC BRĪŽUS LATVIJAS VĒSTURĒ, KAD LATVIEŠI PIERĀDA SAVU 
VIENOTĪBAS SPĒKU!

Attēliem ir ilustratīva nozīme. Skolēni var saukt arī citus notikumus. 



VIZUĀLAIS MATERIĀLS

teksts

1.slaids 2.slaids

3.slaids 4.slaids

Skolotājs prezentē divus vēsturiskus 

objektus, kas tapuši par tautas 

ziedotiem līdzekļiem - Brīvības 

pieminekli un Likteņdārzu-, kā 

vizuālo materiālu izmantojot vizuālo 

prezentāciju. Pēc pēdējā slaida 

skolotājs atskaņo video par 

Likteņdārza bruģi. 



5.slaids 6.slaids



UZDEVUMS SKOLĒNAMIERAKSTI SAVU VĀRDU LATVIJĀ! VIDEO

VIDEO TRANSKRIPCIJA

Šie bruģakmenīši, manuprāt, ir brīnišķīgs veids, kā katrs var palīdzēt tapt lielam brīnumam, kura īsto vērtību, es 

pieļauju, mēs novērtēsim tikai pēc piecdesmit, simts gadiem. Kad mani bērni vai mazbērni tur brauks, viņi redzēs 

– arī viņš bija daļa no tā visa! Tā ir brīnišķīga iespēja burtiski ierakstīt savu vārdu vēsturē. Tur mazāka ir 

vēlēšanās pazīmēties. Tas vienkārši ir ļoti svarīgi. 

Es Likteņdārzu redzu kā tautas procesu, kas notiek Latvijā. Tā ilgstamā nākotne ir tas, uz ko mēs ejam, nevis 

šobrīd pamielot savu ego vai tamlīdzīgi. Pēc tam varēsim apskatīties un saprast, ka, jā – es arī biju tur klāt. Man 

gribētos, lai katrs, kurš šo Bruģakmeni atstāj Likteņdārzā, atstāj tur arī kādas labas domas. Tad tā vieta kļūst 

enerģētiski daudz spēcīgāka. 

Tostarp ir jocīgi – mans bruģakmens blakus Baibas Sipenieces bruģakmenim – un tas ir forši. Izrādās, mēs visi 

esam vienkārši cilvēki.  

Likteņdārza bruģakmens kļuvis par īpašu dāvanu dzimtām un cilvēkiem nozīmīgos brīžos. Tā ir iespēja iekalt 

Latvijas laukakmenī savu, tuvinieku vai draugu vārdus. Aleju, kas ir 8 metrus plata un vairāk nekā 200 metrus 

gara, iecerēts noklāt ar vairāk nekā 113 000 bruģakmeņu ar Likteņdārza draugiem. Šī ir Likteņdārza dzīvības 

artērija, ko ieskauj romantiskā ābeļu aleja un kas ved līdz Likteņdārza sirdij – Amfiteātrim pie Daugavas. 

 

Īpašos bruģakmeņus ražo vietējais uzņēmums Mārupē, un viens šāds bruģakmens sver 4 kilogramus. 2017.gada 

vasarā ir ieklāti 20 497 bruģakmeņi jeb 45,54 metri, kas ir nedaudz vairāk kā 20% bruģakmens ceļa. 

 

Ābeles, kas savus zarus pleš gar bruģakmens ceļu, ir veltījums kādam cilvēkam, un tām ir savs īpašs stāsts. Alejas 

izveide iezīmē svarīgu posmu dārza vēsturē – ar ābelīšu stādīšanu 2008. gadā tika atklāts Likteņdārzs. Ābeļu 

audzi pārrauga agronomijas doktore Māra Skrīvele, un pirmie augļi tajā ienācās 2011. gada rudenī. 

"  katrs var palīdzēt tapt lielam brīnumam ,  kura īsto vērtību ,  es pieļauju ,  

mēs novērtēsim tikai pēc piecdesmit ,  simts gadiem ."

“Vārds “Likteņdārzs”  ir saliktenis .  Liktenis –  tautas liktenis ,  dz imtas liktenis ,  mans liktenis –  tur ir klāt ,  savukārt 

dārzs ir jākopj ,  ja to nedara ,  tas aizaug un iet bojā .”

/mūz iķis Goran Gora/

/LTV žurnāliste A ija Kinca/

Video garums 1:15 min, un tas atrodams projekta mājas lapā.
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DOMĀ RADOŠI...

KĀDA IR TAVA RADOŠĀ IDEJA LIKTEŅDĀRZA ATBALSTAM?

Lai  Likteņdārzs  varētu  tapt,  organizēti  vairāki  pasākumi  un  īstenotas  radošas  idejas.  

Patiesībā  jau  parastas  idejas  šim  vēsturiskajam  objektam  nepiestāv,  tāpēc  idejas  ir  gana  

oriģinālas,  sākot  no  koku  stādīšanai  līdz  saujiņas  zemes  ziedošanai,  kas  ļauj  tapt  Lielajam  

kalnam.  Ieguldījumu  Likteņdārzā  sniegt  var  ikdiens.

Skolotājs sadala jauniešus 4 vai 5 komandās, atkarībā no skolēnu skaita. Uzdevumam ir 2 daļas - 

vēsturiskā un radošā nākotnes daļa. Kad uzdevums paveikts, grupas idejas prezentē.

2.UZDEVUMS1.UZDEVUMS

Katras grupas uzdevums ir izdomāt kādu jaunu 

radošu ideju, kas ļautu, piemēram, piesaistīt 

ziedojumus Likteņdārzam vai iesaistīt vairāk 

cilvēkus vēsturiskā objekta tapšanā vai 

pievērst tam visas pasaules uzmanību.

Tā kā šī ir vēstures nodarbība, tad jaunieši 

aicināti iepazīt arī vēsturiskās labdarības akciju 

idejas. Izmantojot palīglīdzekļus, katra 

komanda mēģina atrast jau pasaulē īstenotas 

radošas sociālo kampaņu idejas un izvēlas 

vienu, kas varētu noderēt arī Likteņdārzam.

RADI VĒSTURI
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AKMENS STĀSTS
No  mazmazītiņa  smilšu  grauda  radies,  gadu  tūkstošos,  bet,  iespējams,  pat  miljonos,  

akmens  izaug  par  lielāku  vai  mazāku,  regulāras  vai  neregulāras  formas,  gludu  vai  

kraupainu  akmeni.  Tas  sasmeļas  uguns,  ūdens,  siltuma  un  saules  enerģiju  un  glabā  vērtīgu  

informāciju  – gluži  kā  datora  cietais  disks.  Ja  vien  akmens  spētu  runāt,  visticamāk,  tie  būtu  

stāsti,  kurus  nav  iespējams  noklausīties,  un  gudrība,  kuru  neiespējami  izzināt  vienas  

cilvēka  dzīves  garumā.  

Viens no veidiem, kā atbalstīt Likteņdārza tapšanu, ir, atvedot savu tumši pelēko laukakmeni 

(20 – 30 cm diametra, apaļas formas) Likteņdārza amfiteātra pelēkā akmens krāvumam. To 

ikviens var nodot reizē ar savu stāstu. Kāds varbūt par saviem vecvecākiem, dārgajiem 

vecākiem, vismīļākajiem brāļiem un māsām vai citiem ceļā sastaptajiem īpašajiem cilvēkiem.

Lai izpildītu uzdevumu, nepieciešams viens plaukstas lieluma akmens. Viens aiz otra jaunieši to 

paņem rokās, pasilda un samīļo, un pastāsta citiem, kam viņš vai viņa veltītu laukakmeni 

Likteņdārzā.


