09.02.2010.
Jauniešu eseju konkurss „„Zaļās investī ijas” sa iedrī as attīstī ā
Iedzīvotāju dzīves kvalitātes elša a av iedo āja a ez vides stāvokļa uzla oša as. Vides
kvalitātei paze i oties, zaudē ga sa iedrī a, ga tautsai ie ī a - vides pro lē as egatīvi
ietek ē ilvēka veselī u, da isko ekosistē u sta ilitāti, kā arī da as resursu pieeja ī u u kvalitāti.
Latvijas-Lietuvas pārro ežu sadar ī as progra
as
līdzfi a sētā projekta „)aļās
i vestī ijas” īste oša ā, kura aktivitātes paredz, zaļi i vestējot, veidot pievil īgu u ilgtspējīgu
apkārtējo dzīves vidi Eiroreģio a „Ezeru ze e” Latvijas u Lietuvas piero ežas pašvaldī ās.
Projekta ietvaros 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.
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. Daudzu vides
pro lē u risi āju os epie ieša a aktīva sa iedrī as līdzdalī a. Sa iedrī as apziņa ir vie s o
priekš osa īju ie vides aizsardzī as politikas veidoša ai u īste oša ai, jo vides pro lē u
risi āju a efektivitāte ir tieši atkarīga o šajā pro esā iesaistīto ilvēku zi āša u lī eņa, situā ijas
izprat es u at ildī as sajūtas.
Līdz . fe ruāri Ludzas ovada jau ieši tiek ai i āti piedalīties ko kursā, aprakstot esejās
savu redzēju u par vides sagla āša as pro lē ā , par ilgtspējīgu dzīves vides veidoša u, da as
resursu saudzīgu iz a toša u. Ko kurss tiek orga izēts Latvijas - Lietuvas pārro ežu sadar ī as
progra
as projekta „Tīrāku u zaļāku kopie u veidoša a Latvijas-Lietuvas austru u piero ežas
reģio os” ietvaros.
Eseju ko kursa ērķis ir rosi āt jau iešus do āt par tīras vides sagla āša u, iesaistīt „)aļo
kopienu” veidoša ā u sek ēt viņu i teresi par „zaļajā ” teh oloģijā .
Eseja, kurā atspoguļots i ovatīvs redzēju s par tīrāku u zaļāku pašvaldī u u viedokļi par
jautāju ie , kas saistīti ar vides sagla āša as pro lē ā , tiks rūpīgi a alizēti u ņe ti vērā,
diskutējot foru ā „)aļā sa iedrī a - zaļās i vestī ijas”.
Eseju ko kursā tiek ai i āti piedalīties skolē i u stude ti ve u ā o
līdz
gadie , kurus
uztrau savas pašvaldī as ākot e, kuri gatavi strādāt, lai uzla otu apkārtējo vidi.
Jau iešie esejas jāies iedz līdz .fe ruāri , sūtot elektro iski: projekti@ludzaspils.lv vai pa
pastu: Raiņa iela a, Ludza, Ludzas ovads, LV, ar orādi „Eseju ko kursa ”.
Ko kursa galve ā alva, kuru iegūs la āko dar u autori, ir dalī a foru ā „)aļā sa iedrī a - zaļās
i vestī ijas”, kurš otiks Ute ā Lietuvā u die u otivā ijas ap ā ī as Kupišķos Lietuva .
Papildus i for ā iju var iegūt pie Ilo as Lešči skas, Ludzas ovada pašvaldī as projektu
vadītājas
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