Projekts „Gaismas dārzs Ludzai!” veltīts Latvijas simtgadei un tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Rubrikai
Gaismas dārzs Ludzai!
Kā jau tika solīts, mēs turpināsim informēt ludzāniešus par projekta “Gaismas dārzs”
īstenošanas procesu, kā arī stāstīsim detalizētāk par projekta būtību un mērķiem.
Vārds „Gaisma” izstaro siltumu, gaišumu un labestību, tieksmi pie sākotnējas gaismas,
no kā jau visi esam nākuši, un tajā pašā laikā tieksmi uz skaisto nākotni. Ar gaismu sākas mūsu
dzīve. Arī Bībele savu vēstījumu sāk ar to, ka Radītājs ir radījis Gaismu. Tāpēc mēs, nosaucot
projektu par “Gaismas dārzu”, simboliski aicinām ludzāniešus kopā radīt vēl vienu skaistu vietu
Ludzā.
Atkārtosim, ka sākotnēji dārzs ir iecerēts tieši kā dāvana Ludzas pilsētas 840
jubilejā, mums ir prieks, ka ir atsaukušies vairāki cilvēki, kuri vēlas piedalīties šajā
kopprojektā. Jolanta Stroganova no Ludzas piedāvāja melnzemi, puķu un krūmu stādus. Divas
ģimenes (Zorinu un Čudaru ģimenes) no Rēzeknes, kā arī Nikolajs (nevēlas atklāt uzvārdu)
vēlas dāvināt koku stādus. Vairāki cilvēki izteica vēlmi piedalīties koku stādīšanas talkā. Ir
patiess prieks, ka ir cilvēki, kas gatavi sniegt palīdzību un sakārtot vidi, lai tā taptu skaistāka.
Savukārt citi atbalsta, uzmundrinot ar labu vārdu, Ludzas novada pašvaldība ir saņēmusi vēstuli
no ludzānietes Ināras Zelčas:
„...Laiks skrien un līdz ar sevi steidzina arī mūs, cilvēkus, un ļoti reti izdodas rast kādu
minūti, lai pateiktu paldies par padarīto.
Vēlos teikt paldies par projektu Gaismas dārzs. Paldies meitenēm Ilonai un Darjai par
profesionālu projekta uzrakstīšanu, jo tas tika atbalstīts un mums, ludzēniešiem, būs Gaismas
dārzs. Jauki!!! Vēl viena pilsētas - šoreiz mala - būs sakopta un priecēs apmeklētājus. Ļoti, ļoti,
ļoti priecājos!
Paldies, arī pašvaldības darba komandai! Paldies, ka mums ir patiesi mīļa ezīšu pļaviņa
parkā, zaķīšu kalniņš pilsētas centrā, muzikants Jōņs, fantastisks parks un paldies par katru
iestādīto koku, kas būs mūsu pilsētas nākotnes aculiecinieks un vērotājs.
Patīkami, kad ciemiņi ir pārsteigti: Ō, jūsu mazā Ludza nav bedraina, tīra, sakopta,
ziedoša! Silda sirdi tādas atziņas. Jāsaka, ka ne viens, ne divi, pat ne komanda nevar vieni visu
sapucēt. Pilsētnieki arī čakli sakopj savas māju teritorijas, jo redz, ka tas ir skaisti un priecē
pašu un citus. Bet lai kā tas būtu, tam visam vajadzīgs vadošs, velkošs ideju iniciētājs un
komanda, kas dara smagāko - ierosina, dara, realizē un bieži vien par to saņem kritiku: kāpēc
tā, nevis šitā. Esiet stipri! Dariet! Lai idejas ir neizsmeļamas kā Ludzas ezeri un lai pietiek
spēka un naudas gribēto realizēt!”
Prieks, ka cilvēki saprot, iedrošina un atbalsta, lai kopīgi īstenotu projekta ideju, jo tas
arī ir projekta mērķis –vienot cilvēkus kopīgā darbā, stādot kokus, līdz ar to, radot paliekošu

vērtību nākamajām paaudzēm. Ludzai ir Gaismas nākotne, jo ir tie, kas gatavi apvienoties un
strādāt kopā, ir cilvēki, kas izjūt pateicību, jo bieži vien mēs aizmirstam pateikties gan viens
otram, gan dzīvei, gan Dievam par to, kas mums ir!
Un tagad par projekta īstenošanu!
Projekta ietvaros tiks organizēti vairāki pasākumi. Viens no tiem ir Miķeļdiena,
tradicionāli tā ir tirgus diena, tāpēc 18.septembrī Kārsavā visi tika aicināti iepazīt Miķeļdienas
tirgus sajūtu un kopā ar blakus novadu folkloras kopām ieskandināt ziemas laiku. Rudens
saulgrieži zemkopja darbu gaitā ir viens no svarīgākajiem pieturas punktiem, kad visi rudens
darbi apdarīti un rosība uz lauka rimusi. Miķelis latvju dainās saukts par labu un bagātu vīru,
arī par maizes tēvu, kas saistās ar rudens ražas ienākšanos. Kā viens no svarīgākajiem šo svētku
simboliem tiek minēts Jumis - auglības simbols.

Straujajā tehnoloģiju attīstības laikmetā bieži vien diezgan nepelnīti tiek piemirstas arī
senākās vērtības, mūsu saknes un tradīcijas – kas var dot papildus spēku un veiksmi. Mūsu
senči to zināja, tāpēc latvju zīmes tika ieadītas zeķēs, ieaustas galdautos, atspoguļotas mājas
interjerā un arhitektūrā. Neskatoties uz to, ka tas prasīja gan laiku, gan prasmi, gan spēku,
cilvēki rotāja ar rakstu zīmēm ikdienas priekšmetus. Var secināt, ka tam ir īpaša nozīme, kuras
būtību diemžēl cilvēki pilnībā neizprot. Grafiskās zīmes ir pati senākā un lakoniskākā
informācijas un enerģijas izteiksmes forma, tāpēc turēsim cieņā latvju tradīcijas un cildināsim
dabas vērtības!
Kāpēc Miķeļdienas pasākums notika tieši Kārsavā? Kārsava ir pilsēta, kas atrodas
Latgales austrumos, Rītupes kreisajā krastā. Savā ģerbonī kārsavieši attēlojuši četras āboliņa
lapas – auglības un pārticības simbolu, tāpēc projektā „Gaismas dārzs Ludzai!” viena no
aktivitātēm - Miķeļdienas pasākums notika tieši Kārsavā. Gaismas dārzā Kārsavai tiks veltīta
rietumu bērzu koku aleja, kuru noslēgs Jumis, jo tas ir zemes un auglības simbols, kas arī saskan
ar šīs pilsētas simbolu. Jumja simbols, kā daļiņa no dārza, tiks uzstādīts arī Kārsavas pilsētā,
ilggadējo stādījumu ielokā.
Rudenī, 23.septembris ir nozīmīgs pieturas punkts Zemes ritējumā ap Sauli. Tāpēc
rudenī senči attiecīgajā laikā svinējuši Miķeļus. Šie svētki tiek saukti par saulgriežiem, jo tajos
saule it kā pagriež, maina savu ritējumu, dilstošā saule nonākusi pusloka viduspunktā un diena
un nakts ir atkal vienādā garumā. Ziemeļu puslodē pēc Miķeļiem saule mazāk apspīd zemi,
dienas kļūst īsākas un naktis garākas. Šajā dabas notikumā - rudens saulgriežos, Jumja bērzu
alejā varēs pavadīt saulīti, jo tā tieši tur norietēs.

Pirmie darbi Gaismas dārzā!
Svētki, ir pavadīti, tāpēc jāsāk dārza īstenošanas darbi. Pirms nedēļas tika veikti krūmu
zāģēšanas darbi, izvestas vairākas atkritumu kaudzes. Tagad, kad vieta ir jau piemērota
mērniecības darbiem, tiek veikta vietas padziļināta izpēte. Notiek konsultēšanās ar
speciālistiem par vietas nosusināšanas, celmu izraušanas, grunts izlīdzināšanas, kā arī citiem
nepieciešamajiem darbiem. Visus šos darbus veic ludzānieši. Ja laikapstākļi ļaus, iespējams jau
šogad tiks veikti zemes izlīdzināšanas darbi.
Atgādinām, ka projekts tiek īstenots pateicoties “Latvijas vides aizsardzības fondam”,
kurā tika iesniegti 49 projekti, un tika atbalstīti tikai 18, Gaismas dārza projekts tika atbalstīts
pilnā apmērā.
Sakarā ar to, ka plašsaziņas līdzekļos izskanēja dažādi viedokļi un neskaidrības par
projekta mērķiem un īstenošanas procesu, Ludzas novada pašvaldība aicina visus interesentus
uz informatīvu tikšanos 20.oktobrī, plkstn.17.30, Ludzas novada pašvaldības 1.stāva zālē,
Raiņa ielā 16a, Ludzā.
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