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Zaļo i vestīciju foru ā Lietuvā
Turpi ās Latvijas-Lietuvas pārro ežu sadar ī as progra
as 007-2013 līdzfi a sētā projekta
„)aļās I vestī ijas” Gree I vest e ts aktivitātes.
Š.g. . artā Ludzas ovada do es projektu vadītāja, zaļā projekta koordinatore Ilona Leščinska
piedalījās foru ā Lietuvā, kur tikās visi astoņi projekta part eri - Ludzas u Rēzek es pilsēta,
Rēzek es, Aglo as u Krāslavas ovads LV , A īkšču, Ute as u Kupišķu rajo s LT . Līdzi devās arī
ovada eseju ko kursa jau iešie uzvarētāja, Ludzas pilsētas ģi āzijas audzēk e Linda Nagle.
Latvijas u Lietuvas lektori iepazīsti āja klātesošos ar dažādie
jau i āju ie
u
risi āju ie , īste ojot zaļu dzīvesveidu u veidojot pievil īgu dzīves vidi.
Klātesošos svei i āja Ute as pilsētas ērs Alvydas Katinas, Latvijas Eiroreģio a Ezeru ze e
pārstāv ie ī as vadītāja Ilze Stabulniece un projekta vadītāja Laila Vilmane.
Linas Stanaitis, a io ālā parka Aukštaitija i for ā ijas u kultūras departa e ta vadītājs,
atraktīvā preze tā ijā rosi āja piedo āt pie tā, ik evērīgi ēs iztura ies pret dažādie izejvielu
pārpaliku ie , pie ēra , koks i, ik daudz u s ozī ē ārišķīgais, vizuālais, evis saturs.
Ute as attīstī as odaļas vadītāja Nijole Graužinyte stāstīja par āju silti āša as pieredzi
Ute ā. Silti ātajos ājokļos Ute ā iedzīvotāji par apkuri aksā ap ,16 - 3,80 Litiem (t.i. ap 0,50 Ls- 0,
80 Ls).
Daugavpils U iversitātes profesors Arturs Skute, klāstīja par i ovatīvo ēku ūv ie ī as pieredzi
ASV.
SIA LATGRAN agro o ijas spe iālists iepazīsti āja ar gra ulu ražot ē Latvijā, ar iespējā u
jau ie
iogra ulu ražoša as veidie .
Par pieredzi saules e erģijas iz a toša ā stāstīja ūsu kai iņi, Rēzek es pilsētas Ārējo sakaru
odaļas vadītāja S. Jonikāne. Jau ās Rēzek es pilsētas ro ežzī es, ko ievērojuši auto rau ēji,
aprīkotas ar i ovatīvā teh oloģijā - saules aterijā , kas uzkrāj saules e erģiju u vakarā izgais o
fo u. Mūsdie u pasaule di a iski attīstās, iz a tojot da as resursus. Tādēļ tieši tagad aktuāls kļuvis
jautāju s, vai iz a tot tradi io ālos, eatjau oja os e erģijas avotus ir ērķtie īgi u perspektīvi.
E ergoresursu e u kāpu s, ela vēlīga eko o iskā situā ija, epie ieša ī a pē salīdzi oši
elastīgāku apkures u ūde sapgādes sistē u ievieša as - tas viss pa ato jau u, oder u teh oloģiju
ievieša as epie ieša ī u, piekrita klātesošie.
Projekta aktivitātes Ludzā sāksies, kolīdz okusīs šīs zie as dziļais s iegs. Ludzas iedzīvotāji
pavasarī u rude ī tiks ai i āti talkā, lai pilskal a u Odukal a ogāzes iztīrītu u at rīvotu o
krū ie , kokie .
Gūt pieredzi par to, kā rosi āt savus vie audžus, jau iešus iesaistīties ilgtspējīgas dzīves vides
veidoša ā, -die u otivā ijas ap ā ī ās Lietuvā varēs eseju ko kursa uzvarētājas L. Nagle un A.
Šekova.

