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

Gaismas dārzs kā vides objekts un dabas enerģijas spēks
Gaismas dārza ierīkošanas darbi ir uzsākti un rit pilnā sparā. Kā jau tika minēts Gaismas dārzs
tiek veidots Saules (ausekļa) formā, tiks ierīkotas 8 alejas, kas simbolizēs saules ritumu astoņas gadskārtas. Četras centrālās alejas apzīmēs projekta sadarbības novadus: Ciblas alejā
tiks iestādīti oši, Zilupes alejā - kļavas, savukārt Kārsavas aleju simboliski pārstāvēs bērzi, bet
Ludzas aleju rotās papeles. Koki ir Latvijas lielākā dabas bagātība jau kopš senseniem laikiem.
Kokiem ir īpašs enerģētiskais spēks, senie latvieši ticēja, ka no dabas var smelt tās spēku. Mūsu
senčiem bija sava, dziļa dabas izpratne, dziļa garu un simbolu daba. Ikviena ūdens pilīte, ikviens
augs vai koks bija, nests ar gudru ziņu, ar savu svētību, ar savu misiju.
Senlatviešu rakstu zīmes arī ir mūsu senču mantojums, tā ir pati senākā un lakoniskākā
informācijas un izteiksmes forma, tāpēc katras alejas noslēgumā tiks uzstādīta metālā kalta
latvju rakstu zīme. Katra zīme simboliski apzīmē noteiktu gadskārtu- Jumis iezīmēs Rudens
saulgriežus, jo tas ir auglības un pārticības simbols, kas saskan ar Kārsavas simbolu– četrām
āboliņa lapām. Akas zīme simbolizē Ziemas saulgriežus, tā ir arī ūdens simbols. Zīmīgi, ka arī
Ciblas novada logo pamatā ir simbolisks ezera apveids ar atspīdumu. Zilupe ir vistālāk uz
austrumiem esošā Latvijas pilsēta, Austras jeb lecošās Saules zīme simbolizē tiecību uz
augšējo, uz debesu pasauli, tā saistīta ar nemainīgo Saules ritumu, apzīmējot Pavasara
saulgriežus. Savukārt Ludzu raksturo Saules zīme, vārds Ludza ir radies no vārda Ļucin,
tulkojumā no latīņu vārda „lucis” – gaisma. Arī Ludzas pilsētas sauklis ir „Sagaidi saullēktu
Ludzā!”, tāpēc Ludza simbolizē vasaras saulgriežus un Saules zīme - dzīvības spēku.
Latvju rakstu zīmes pakāpeniski ienāk arī mūsdienu sadzīvē, arvien vairāk redzam, ka šallēs,
cepurēs tiek ieadītas rakstu zīmes, izšūtas jostiņas, veidotas roku sprādzes un dažādas rotas,
arī trauki un citi sadzīves priekšmeti tiek rotāti ar latvju rakstu zīmju simboliku, tā atgādinot
par mūsu senču tradīcijām, kultūrmantojumu un vērtībām.
Gaismas dārzs tiek veidots kā vides objekts, bet ar īpašu enerģētiku-dabas spēku, kas mudina
cilvēkus dzīvot saskaņā ar dabas likumiem. Dabā jau jaušamas pavasara noskaņas, un nu jau
16.aprīlī Zilupē tiks svinēti Pavasara saulgriežu svētki.
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