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Zaļās investī ijas uzla os dzīves vides kvalitāti
Bezgala daudz ga glez ota, ga vārdos aprakstīta ir Latgales, tāpat kā ūsu kai iņu Lietuvas
Aukštaitijas reģio a da a ar tās u ikālajā ai avā , kuras saista u pievelk ga vietējos, ga ārze ju
tūristus, veldzē u uztur pašus ar savie vēl sa ērā tīrajie ūdeņie u esai dēto ze i, spirgto
gaisu u ioloģisko daudzveidī u. Bet, vai tas tā ūs ūžīgi? Vai pratīsi šo agātī u sagla āt savie
mazmaz ēr ie ? Da ā ekas, e irkli estāv uz vietas, da a ir pastāvīgā ai ī ā, jautāju s tikai kādā virzie ā otiek iz aiņas?
Sakarā ar ivilizā ijas u ur a izā ijas pro esu attīstī u, rodas arvie lielākas slodzes da as
sistē ā je ekosistē ā u tajās otiek eatgrieze iskas iz aiņas: izzūdot daudzā sugā ,
sa azi ās ioloģiskā daudzveidī a, otiek kli ata iz aiņas, kas rezultātā ietek ē pašu ilvēku.
Da iska u tīra vide ir vie s o galve ajie priekš oteiku ie
e tikai ūsu pašu dzīves la sajūtai,
bet arī ģe ētiskā a toju a kvalitātei, tātad, āka o paaudžu dzīves kvalitātei.
Šajā gadā Eiroreģio a „Ezeru ze e” Latvijas irojs uzsāk Latvijas-Lietuvas pārro ežu sadar ī as
programmas 2007līdzfi a sēto projektu „)aļās i vestī ijas”, kura aktivitātes paredz, zaļi
i vestējot, veidot pievil īgu u ilgtspējīgu apkārtējo dzīves vidi Eiroreģio a „Ezeru ze e” Latvijas un
Lietuvas piero ežas pašvaldī ās.
Projekts tiks īste ots Ludzas u Rēzek es pilsētās, Rēzek es, Aglo as u Krāslavas ovados LV ,
A īkšču, Ute as u Kupišķu rajo os LT , kā rezultātā tiks sakopti u vizuāli uzla oti
da as o jekti.
Tiks sakārtoti daudzi rekreā ijas o jekti - plud ales, ai aviskie dīķi, parki u skvēri, kas odroši ās
pil vērtīgāku atpūtu, estētisku audīju u u pozitīvu e o iju iegūša u. Paredzēts izveidot
Eiroreģio a „Ezeru ze e” draudzī as skvēru, kā arī, iz a tojot ai avu arhitekta profesio ālos
ieteiku us, veikt daudzu esošo parku u skvēru reko struk iju u la iekārtoša u, ovā ot
azvērtīgo krū u apaugu u vēsturiski svarīgos u atpūtas o jektus, aizvietojot tos ar vērtīgā u
dekoratīvā koku, krū u u daudzgadīgo stādīju u sugā u padarot šos o jektus pievil īgākus
atpūtai.
Projekta aktivitātes ak e tēs ērķa teritorijā dzīvojošo jau iešu iesaistīša u vides sakopša as
u itās ka paņās, tādējādi tiks veikta jau iešu ekoloģiska izglītoša a, izprat es u apziņas lī eņa
elša a par ilvēka u vides savstarpējā attie ī ā , kas jāsāk veidot jau ēr ī ā.
Projekta īste oša a vei i ās iedzīvotāju izprat i par ilgtspējīgu dzīves vides veidoša u, īpaši,
da as resursu saudzīgu iz a toša u. „)aļās filozofijas” apgūša a ļaus saprast, vai ilvēki ir pareizi
iz a tojuši ilglaika resursus, vai gluži otrādi, tos izlaupījuši. Ja pašreizējā paaudze sagla ās pir at ējo
dabu, tad arī āka ajā paaudzē tā spēs pildīt šīs fu k ijas.
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