
 
Jo vairāk Latviju mēs mīlēsim, jo labāk dzīvosim! 

 

Latvijai ir Likteņdārzs, Lietuvai Palangā ir parks-japāņu akmeņi, kura izveidē 

ieguldīti miljoni. 

Kocēnu novada nomaļā stūrītī pie Dauguļiem būs visai sabiedrībai brīvi 

pieejams parks ar skaistiem akmeņiem, takām, dīķiem, dabisku „amfiteātri”, 

smilšu spēļu laukumu, skatu laukumiem, ģimenes stūrīti, ugunskura un 

gadskārtu rituālu vietu. 

 

Tādu iespēju piedāvā nodibinājums 

„Fonds ZEME.CILVĒKS.STARI”, kas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ir 

reģistrēts 2012.gada 4.septembrī. Kopš 2016.gada 10.marta nodibinājumam „Fonds 

„Zeme.Cilvēks.Stari”” piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss darbības 

jomās: 

 Vides aizsardzība; 

 Pilsoniskas sabiedrības attīstība. 

Šī projekta mērķi: 

 Dabas aizsardzība. Vides labiekārtošana, lai dotu visiem iespēju aplūkot 

unikālus akmeņus un kokus. 

 Papildināt Latvijas vidi ar jaunu – organiskā plānojumā veidotu ainavu. 

Izveidot brīvā dabā plašai sabiedrībai pieejamu atpūtas un dažādu sabiedrisko 

aktivitāšu vietu.  

 Radīt vietu, kur katrs var strādāt ar sevi, palūkoties uz sevi no malas, no 

augšas, iegrimt sevī,  iepazīt un pilnveidot sevi. Vieta, kur būt klusā vienotībā 

ar dabu, dievu un sevi. 

 

Fondam piederošā teritorija „Staru akmeņi” - 5,99ha ir sadalīta 12 sektoros: 

 



 

1. Zemapziņa, 

enerģētiskās spirāles 

vieta. 

(pirmie vārti aiz muguras, priekšā otrie 

vārti) Šī projekta ietvaros paredzēts 

izveidot uzbērumu un spirāli. Šajā vietā 

var rīkot šūpļa svētkus, bērnības 

svētkus, ievest bērniņu dabā. 2015.g. 

 

2. Māras dīķis, klēpis, no 

kura viss rodas. 

Teritorijas zemākā vieta-tumsa 

Šajā projektā paredzēts nostiprināt 

nogāzes un ceļa malu, izveidot laipu un 

kāpnes pie ūdens 

Pa kreisi galvenais ceļš  

2016.g.rudens 

 

3. Nojume ģimenes stūrītis 

ēdināšanas zona.  

Te būs lauka virtuve, ugunskura vieta. 

Vieta, kur savācas saime - jauni un veci 

vienkopus. 

Paredzēts izveidot āra virtuvi un 

ugunskura vietu. Nepieciešamas jumta 

pagarinājums malkai.  

2016.g. vasara 

 

4. Amfiteātris un radošā 

darbnīca - smilšu 

laukums 

Aktīvā, rotaļu, radošās veidošanas zona. 

Šajā  projektā paredzēts nosusināt 

smilšu laukumu, izveidot smilšu spēļu 

laukumu 

Tā izskatījās 2016.g.vasarā 



 

5. Laika- Jāņa vārti  

(redzamie 2 akmeņi aiz soliem, šaipus- 

topošais smilšu rotaļu laukums, tā 

izskatās 2016.g.rudenī) 

Šajā projektā paredzēts uzbērt un 

sakārtot stāvlaukumu uz ceļa pusi. 

Skats no amfiteātra augšas - Dullā 

Daukas skatu laukuma, uz austrumiem 

un galveno ceļu 

 

6. Pastaigu un pasaku 

taka (4.vārti pie apšu 

apļa) 

Rīgas Mākslas un Mediju tehnikuma 

audzēkņi veido pasaku taku. 

Projektā paredzēts uzcelt arī Meža 

veča būdu, kukaiņu māju, rezervēt 

putnu ligzdošanas vietas utt. Saglabāt 

un saudzēt vecos kokus 

 

7. Jaunizraktais dīķis- 

Auseklītis. 

Paredzēts stādīt bērzus gar ceļu un 

sakārtot avota vietu. Tā ir pagasta 

nozīmes ceļa mala. 

2016.g.rudens 

 

8. Apceres vieta dzīvības 

zieda formā. 

Skatu laukums uz austrumiem, 

redzams Zilais kalns. Uz rietumiem 

redzams saulriets Rietumu dīķī. 

Projektā  paredzēts izveidot dzīvības 

ziedu ar soliņiem. Vieta apcerei un 

atpūtai. 



 

9. Rietumu dīķa  

rakšanas vieta 

Skats no Jan kalna R virzienā 

 

Pa labi būs svētbirzs un telšu vietas. 

2017.g.ziema 

 

10. Virsapziņa-Rituālu 

vieta Jan kalnā 

(klusums un vienotība ar dievu un dabu) 

Vieta ir tikai attīrīta, bet nākotnē būs 

arī ierīkota. Augstākā vieta teritorijā.  

Paredzēts izveidot gadskārtu rituālu 

vietu.  

2014.g.saulgrieži 

 

11. Svētbirzs un akmeņu 

krāvums 

Paredzēts veikt dažādu koku sugu 

stādījumus ar akmeņu krāvuma vietu 

centrā. 

Skats uz Jan kalnu virzienā no Z uz D 

pie zemesgabala ZA robežas. 

2017.g.ziema 

 

12. Atpūtas un telšu zona. 

(pie nojumes, bet būs arī pie 

topošā dīķa)  

 

 

 

2016.g.vasara 

 

 



Katrā no sektoriem var veikt konkrētas  aktivitātes. Lai gan mēs esam tapšanas 

stadijā, jau tagad brauc cilvēki apskatīt akmeņus, piesakās veikt bērniem vārda 

došanas svētkus, šūpļa svētkus, vēlas veikt bērna apziņas ievadīšanu saudzīgā 

attieksmē uz dabu.  Ģimenes piedalās  gadskārtu ugunsrituālos. 

  

Staru akmeņi, kā apskates vieta, atrodas uz Limbažu un Valmieras rajonu robežas, 

viegli pieejama pa ceļam no Limbažiem uz Dikļu pili un Zilokalnu. 

 

 


