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21. aprīlis (2007) 

NOTIKUMI 

NOTIKUMI

Vai Latvijā iespējams astotais pasaules brīnums? 

  

2007.gada 19.aprīlī Latvijā tika uzsākts un plašākai sabiedrībai prezentēts 

projekts Wall of the World, kas apliecina - Latvijā arī varētu paveikt ko līdz šim 

nepieredzētu. Četri uzņēmīgi, jauni cilvēki - Ģirts Cēlājs, Ansis Līpenītis, Gints 

Cēlājs un Mārtiņš Vāvere -, vairāku starptautisku organizāciju un kompāniju, 

savu pasniedzēju Banku augstskolā, domubiedru un sabiedrībā populāru cilvēku 

atbalstīti, apņēmušies īstenot unikālu un vēsturiski nozīmīgu projektu. 

  

Projekta būtība 

  

Wall of the World ideja ir 

apvienot 65 miljonus pasaules 

iedzīvotāju kopīgam mērķim -

astotā pasaules brīnuma 

izveidei, radot nebijušu 

precedentu vienotas sabiedrības 

spēju apliecinājumam. Objekts 

taps vienā no Latvijas 

reģioniem. 

"Es ticu brīnumiem, jo esmu tos 

dzīvē pieredzējis. Kad tas tiks 

uzcelts, Wall of the World būs 

īstens brīnums mums -

21.gadsimta cilvēkiem, mūsu 

bērniem un viņu bērniem!" uzskata Latvijas Institūta vadītājs Ojārs Kalniņš. 

Latvijas Sarkanā Krusta prezidents Valdis Nagobads skaidro, ka sadarbības 

līgumā ar Sarkano Krustu ir paredzēts: ja 3 gadu laikā no reģistrācijas 

uzsākšanas dienas (19.aprīlis) dalībai projektā nepiereģistrējas nepieciešamie 2 

miljoni cilvēku, visa depozīta kontā uzkrātā nauda tiek ziedota Sarkanajam 

Krustam labdarības mērķiem. Savukārt, ja nepieciešamais cilvēku skaits 

piereģistrējas, tiek uzsākta Wall of the World būvniecība, un parka atklāšanas 

laikā Sarkanais Krusts saņem ievērojamu labdarības mērķiem paredzētu 

ziedojumu. 

Projekta ietvaros paredzēts uzbūvēt 47 ha lielu parku, kurā uz 272 granīta 

sienām tiks iegravēti 65 miljonu pasaules iedzīvotāju dati - vārds, uzvārds, 

dzimšanas dati un pilsēta. Par parka būvniecības vietu izraudzīta Eiropa, Latvija -

izdevīgā ģeogrāfiskā novietojuma dēļ. 

Cilvēki no visas pasaules varēs elektroniski reģistrēties savu datu iegravēšanai, 

apmeklējot mājaslapu: www.walloftheworld.org. Katrs cilvēks reģistrējoties 

vienlaikus nobalsos par Wall of World kā astoto pasaules brīnumu. 

 

Parka plāns no putna lidojuma 

Foto: Birojs "Wall of the World" 
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Tiek prognozēts, ka atklāšanu varētu pieredzēt pēc aptuveni 5 -7 gadiem. 

Wall of World ir privātas sabiedrības projekts, kuru atbalsta un partneru statusā ir 

vairākas starptautiskas organizācijas un kompānijas, tajā skaitā Sarkanais 

Krusts, Sorainen Law Office, Mediaparks u.c. 

  

Drošības garantijas 

  

Tās ietver: 

uzkrājumu būvniecībai - depozītkontu ar Latvijas 

Sarkanā Krusta uzraudzību; 

ikmēneša grāmatvedības pārskatu; 

auditētu gada pārskatu divas reizes gadā. 

Agris Repšs, zvērināts advokāts, Sorainen Law Office partneris: 

"Jau pašā sākumā mani pārliecināja, ka no juridiskā aspekta tas ir nopietns 

projekts. Projekts atbalsta cilvēku vienlīdzības principu. Mēs veicām līguma 

juridisko izvērtēšanu un sniedzām savas rekomendācijas. Projekts ir unikāls, un 

nav juridisku šķēršļu tā uzsākšanai. 

Līgums nodrošina iegūto naudas līdzekļu "caurspīdīgumu". Tas ir nopietns līgums 

ar jebkuru, kurš nolēmis reģistrēties. Projekta autori ar šo līgumu uzņemas ļoti 

nopietnas juridiskās saistības." 

  

Mārketings un komunikācijas 

  

Instrumenti 

Sabiedriskās attiecības 

Reklāma 

Sabiedriskās aktivitātes 

Komunikācijas ieejas posmi 

1. Latvijā 3-6 mēneši; 

2. ES, ASV, Krievijā 6-12 mēneši 

3. Pārējie pasaules reģioni. 

Pasaules sabiedrības vairākuma viedoklim jābūt paustam ne tikai skaitliski, bet 

arī ģeogrāfiski. 

  

Lai top! 

  

Portāls LV.LV sarunājās ar 

vienu no projekta Wall of the 

World autoriem Ģirtu Cēlāju. 

Kas jūs pamudināja uz šādu 

soli? 

"Tas, ko mēs esam līdz šim 

izdarījuši un ko vēl izdarīsim, 

apliecina, ka tās nav tikai 

ambīcijas. Mūs virzīja doma. 

Vienā jaukā dienā mēs skatījāmies, kādām lietām pasaulē arhitektu grupas, 

kopas, izglītoti cilvēki piedēvē brīnumsapņus, analizējām, kā vispār radies 

brīnums kā tāds. Analizējām tā vēsturi, septiņus antīkās pasaules brīnumus un 

to, kā šodien brīnums rodas, teiksim, Palmu salas Dubajā vai kāda cita lielāka 

celtne, vai kāds liels tilts, vai kāds debesskrāpis. Nonācām pie secinājuma, ka 

tajos visos ir kaut kas kopīgs, - tie vienkārši tiek uzbūvēti. Vai nu par lielu naudu, 
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vai ar verga darbu, bet tajos nav brīvprātības principa, cilvēku vienotības idejas. 

Jautājums, vai tā jābūt? 

Visu saliekot kopā, mēs 21.gadsimtā gribam cilvēkus informēt, apvienot ar 

interneta palīdzību, pieņemt elektronisko maksājumu veidā līdzekļus un to 

uzbūvēt. Mums ir produkts, pierādījums un pamatojums, un mēs par to 

atgādinām." 

Jūs esat ideālists? 

"Ideālists? Savā ziņā, jā. Bet tajā pašā laikā reālists. Noteikti bez ideālisma un 

ambīcijām šādu projektu neviens neuzņemtos. Bet, ja mēs būtu daudz 

klausījušies skeptiķus, tad nebūtu nonākuši ne tik tālu, ne arī tiktu līdz galam. 

Tieši tagad mēs nepadosimies! Domāju, pēdējos divos gados grūtākajam 

posmam esam tikuši pāri." 

Jūs nebaida Latvijas sašķeltā sabiedrība, kura varētu nesaprast šo ideju? 

"Tieši otrādi. Man liekas, ka bailes, skepse varbūt ir latviešu sabiedrībā. Ja mēs 

sāktu projektu, teiksim, Amerikā vai Eiropā, būtu daudzreiz vienkāršāk, jo tur 

cilvēki ir nobrieduši, viņi uz sociālajiem projektiem raugās daudzreiz atvērtāk. 

Bet vienalga - pāri šai skepsei mēs tomēr sāksim Latvijā, jo esam patrioti. Es 

šaubos, vai skepse ir tik liela, lai pašu mājās cilvēki cilvēkus neatbalstītu." 

Kā šodien jūtaties? 

"Ļoti satraukts, saviļņots un pacilāts. Atklājot šo projektu, kurš divus gadus 

pulsējis mūsos un vēl kādos 300-400 cilvēkos un kuram ir tāds raksturs, man ir 

prieks, ka šodien tas ir noticis, ka esam atklājuši mājaslapu un jau skatīsimies, 

kā sākas reģistrācija." 

Pilna informācija par projektu ir pieejama mājaslapā: www.walloftheworld.org

(www.pasaulessiena.lv). 

Inese Matisāne,

inese.matisane@lv.lv 

Novērtē rakstu! [0] 
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