Sociālais projekts „Dāvini savai Latvijai”
Projekta mērķi:





Jauniešu vidū veicināt patriotisma apziņu un mīlestību pret savu valsti, nacionālo lepnumu.
Dot savu ieguldījumu „Likteņdārza” tapšanā, izstrādājot projektā paredzētās vēlējumu plāksnītes Latvijai un 2012. gada
rudenī tās izvietojot „Likteņdārzā”, kas top uz salas Koknesē kā mūsu visu kopīga dāvana Latvijai tās 100. dzimšanas
dienā 2018. gada 18. novembrī.
Popularizēt jauniešos lepnumu par savas valsts cilvēkiem – tautā mīlētiem hokejistiem
2012. gada nolikums

Dalībnieki: Latvijas vispārizglītojošās dienas un profesionālās skolas 2012./2013. mācību gadā.
Organizators: „Likteņdārza” īstenotājs - „Kokneses fonds”, sadarbībā ar AS „Latvijas valsts meži”, VAS „Latvijas Pasts”, hokeja
komandu „Dinamo Rīga” un Valsts izglītības satura centru.
Uzdevums:
1.

2.

No koka izgatavot vēlējumu plāksnīti Latvijai (koka plāksnītes paraugu un parametrus lūdzu skatīt nolikuma 1.
pielikumā). Lai vēlējumu plāksnītes nosūtītu „Likteņdārza” īstenotājam – „Kokneses fondam”, 2012. gada septembra
sākumā skolas saņem projekta organizatoru pasta sūtījumu ar pievienotu aploksni ar atpakaļ adresi „Kokneses fonds”,
Lāčplēša 75 – III, Rīga, LV-1011.
Katrai skolai - atlasīt 5 labākos darbus un līdz 2012. gada 19. oktobrim (pasta zīmogs) atsūtītajā aploksnē iesūtīt uz
adresi: „Kokneses fonds”, Lāčplēša iela 75 -III, Rīga, LV-1011. Uz koka plāksnītes jābūt sekojošam aprakstam: skolēna
vārds, uzvārds, vecums, skola + vēlējums Latvijai dzimšanas dienā.

Noslēgums: No 2012. gada 19. līdz 22. oktobrim organizatori piereģistrē atsūtītos darbus (netiks atzīti tie darbi, kas neatbildīs
organizatoru norādītajam paraugam un parametriem). Novembra sākumā hokeja komandas „Dinamo Rīga” hokejisti izlozē 10
skolas, kas apmeklēs hokeja komandas „Dinamo Rīga” spēli 2012. gada novembrī (datums tiks precizēts). No katras skolas uz
spēli tiek aicināti 7 cilvēki – 5 skolēni un 2 pieaugušie. 9. novembrī „Kokneses fonds” iesūtītās plāksnītes izvieto „Likteņdārzā”.
Projekta autora Shunmyo Masuno skice plāksnīšu izvietošanai pievienota nolikuma 2. pielikumā.
Balvas: Visu iesūtīto darbu autori saņems organizatoru pateicību un piemiņas balvas. 10 izlozēto skolu pārstāvji apmeklēs
„Dinamo Rīga” hokeja spēli „Arēnā Rīga” un klātienē tiksies ar hokejistiem (datums tiks precizēts).
Kontaktpersona:
Valda Auziņa
„Kokneses fonds” valdes priekšsēdētāja
Tālrunis: +371 67289535
Fakss: +371 67828523
e-pasts: info@koknesesfonds.lv
Mājas lapa: www.liktendarzs.lv

