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Talkā pie projekta part erie

Ute ā

Pir s 24. aprīļa talkas Ludzā ovada pašvaldī as pārstāvji tika ai i āti piedalīties Latvijas - Lietuvas
pārro ežu sadar ī as programmas projekta Tīrāku u zaļāku kopie u veidoša a Latvijas- Lietuvas austrumu
piero ežas reģio os/Gree I vest e ts )aļās i vestī ijas paredzētajā sakopša as talkā Ute ā Lietuva . Tā kā
Ludzas ovada part eris projektā ir Ute as pašvaldī a, uz talku pie kai iņie devās projekta vadītāja Ilona
Lešči ska u jau iešu eseju ko kursa uzvarētāja, Ludzas pilsētas ģi āzijas audzēk e Linda Nagle ar
klasesbiedreni Lau u Astiču.
Projekta ietvaros Latvijā u Lietuvā tiek sakārtoti daudzi rekreā ijas
objekti - pludmales, 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 ekoloģiskā izglītoša a. Tieši ta dēļ pašvaldī as projekta
aktivitātēs iesaista jau iešus, lai vei i ātu viņu izprat es u apziņas lī eņa
elša os par ilvēka u vides savstarpējā attie ī ā , kas jāsāk veidot jau
ēr ī ā.
„Biju pārsteigta par vietējo iedzīvotāju atsau ī u u kuplo tal i ieku
skaitu. Jāsakopj ija piepilsētas eža, tāda kā parka teritorija. Galve okārt atkritu u aisos vā ā plast asas
u stikla pudeles. Varēja vērot, kā jau ieši, do u iedru grupas, AUDI fa u klu s, evalstiskās orga izā ijas,
skolē i, pašvaldī as dar i ieki - visi ir vie oti, draudzīgi, strādā ar apziņu, ka tas epie ieša s viņie , viņu
apkārt es, viņu ājvietas la iekārtoša ai. Cie astā tal i iekie
ija gardu gardā putra u tēja. Ļoti eru, ka arī
līdz ūsu pilsēt ieku, a u skolas iedru apziņai o āks, ka tikai o u s pašie atkarīgs, vai dzīvosi
sakoptā vidē vai ūsi Cūk e u pilsētiņa,” stāsta Li da.
Ta dēļ Ludzas ovada pašvaldī a visus pilsēt iekus ai i a uz projekta ak iju - Ludzas pilskalna
sakopša u 30. aprīlī. Šoreiz projekta part eri - Ute as pašvaldī as pārstāvji at alstīs u palīdzēs u s
pilskal a sakārtoša ā. Pē talkas visus ie āsi ar putru u tēju.

