
   Latvijas-Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2007-
2013 līdzfinansētās projekta 
„Zaļās investīcijas” aktivitātes 
paredz, zaļi investējot, veidot 
pievilcīgu un ilgtspējīgu ap-
kārtējo dzīves vidi 8 Eiroreģiona 
„Ezeru zeme” Latvijas un Lietu-
vas pierobežas pašvaldībās. 
   Projekts tiek īstenots Ludzas 
un Rēzeknes pilsētās, Rēzeknes, 
Aglonas un Krāslavas novados 

(LV), Anīkšču, Utenas un Kupišķu rajonos (LT), kā 
rezultātā tiks sakopti un vizuāli uzlaboti 11 dabas 
un rekreācijas objekti - pludmales, ainaviskie dīķi, 
parki un skvēri, kas nodrošinās pilnvērtīgāku at-
pūtu, estētisku baudījumu un pozitīvu emociju 
iegūšanu. Paredzēts izveidot Eiroreģiona „Ezeru 
zeme” draudzības skvēru, kā arī, izmantojot ainavu 
arhitekta profesionālos ieteikumus, veikt daudzu 
esošo parku un skvēru rekonstrukciju un labiekār-

tošanu, novācot mazvērtīgo krūmu apaugumu 
vēsturiski svarīgos un atpūtas objektus, aizvie-
tojot tos ar vērtīgām un dekoratīvām koku, 
krūmu un daudzgadīgo stādījumu sugām un 
padarot šos objektus pievilcīgākus atpūtai. 

Projekta aktivitātes akcentēs mērķa teritorijā 
dzīvojošo jauniešu iesaistīšanu vides sa-
kopšanas un citās kampaņās, tādējādi tiks 
veikta jauniešu ekoloģiska izglītošana, izpratnes 
un apziņas līmeņa celšana par cilvēka un vides 
savstarpējām attiecībām, kas jāsāk veidot jau 
bērnībā. 

Projekta īstenošana veicinās iedzīvotāju iz-
pratni par ilgtspējīgu dzīves vides veidošanu, 
īpaši, dabas resursu saudzīgu izmantošanu. 
„Zaļās filozofijas” apgūšana ļaus saprast, vai 
cilvēki ir pareizi izmantojuši ilglaika resursus, 
vai gluži otrādi, tos izlaupījuši. Ja pašreizējā 
paaudze saglabās pirmatnējo dabu, tad arī nā-
kamajām paaudzēm tā spēs pildīt šīs funkcijas. 
 

Projekts „Zaļās investīcijas”  

Harmoniskas kopienas filozofija  

Igtspējīgas atīstības (angl. Sus-
tainable development) būtību 
nosaka ideja, ka cilvēces atīstība 
nav iespējama atīstot tikai eko-
nomiku, vai tikai cenšoties no-
drošināt sociālo vienlīzdību. Tam 
vajadzīga arī veselīga dzīves vide 
un dabas resursi. No vienas puses, 
ekonomikas izaugsme ir ne-
pieciešama, lai nodrošinātu so-
cialo labklājību. Taču piesārņota 
dzīves vide vai dabisko resursu 
trūkums var kļūt par nopietnu 

sociālo problēmu iemeslu. Arī 
ekonomikas izaugsme agrāk vai 
vēlāk apstātos dabisko resursu 
trūkuma dēļ. 

Vienīgā izeja – pārorientēt visu 
ekonomiku un pārorientēties 
pašiem. Dzīvot atbilstoši ilgtspejī-
gas atīstības principiem nav tik 
sarežģīti, kā tas izskatās no pirmā 
acu skatiena. Piemēram, patērē-
dami vietejo produkciju, mazinām 
gaisa piesārņojumu, kurš rodas 
transportējot produktus, kā arī 
atbalstām vietējo ekonomiku un 
veidojam darba vietas. 

Viens no ilgtspejīgas atīstības 
pamatprincipiem – izmantot ne 
vairāk resursu, nekā ir vajadzīgs. 
Tas nozīmē, ka pat pieaugot 
ražošanas apjomiem, patēriņam 
nevajadzētu pieaugt, gluži otrādi – 
tiek prognozēta pakāpeniska 
pāreja uz atjaunojamās enerģijas 

avotiem. Šā principa ievērošanai ir 
nozīme arī tapēc, ka jo vairāk tiek 
patērēts, jo vairāk uzkrājas atkri-
tumi. Un otradi – jo vairāk atkri-
tumu tiek atgriezts atpakaļ 
ražošanā tālākai izmantošanai, jo 
mazāk tiek piesārņota vide. 
Lielisks atjaunojamās enerģijas 
avotu izmantošanas piemērs – 
saules enerģijas pielietojums. 
Kokapstrādes atkritumi tiek iz-
mantoti siltumelektrostaciju kuri-
nāmā izgatavošanai. Dzīvojamo 
ēku renovācija vai citādi enerģijas 
taupīšanas veidi veicina gan vides 
piesārņotības, gan arī enerģijas 
resursu patēriņa samazināšanos. 
Ne velti ir teiciens: atkritumus 
šķiro un pārstrādā vai atkārtoti 
izmanto, bet vislabāk, ja tos pa-
visam nesaražo. (angl. – recycle 
and reuse, but better do not pro-
duce).  

Laila Vilmane 
projekta vadītāja  
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Saules enerģija pieder pie alternatī-
vās jeb ekoloģiskās enerģijas resursiem, 
kurus plaši izmanto visā pasaulē gan 
siltuma enerģijas iegūšanā (termosolārās 
iekārtas ēku apkurei, baseinu apsildei 
un siltā ūdens sagatavošanai), gan elek-
troenerģijas ģenerācijā (saules staro-
juma pārveidošana elektriskajā ener-
ģijā). 

Saules energoiekārtas (saules paneļi, 
moduļi, fotoelektriskie pārveidotāji) ir 
elektroenerģijas ģenerācijas mezgli ar 
saules starojumu uztverošu fotoele-
mentu, kas sastāv no īpašiem elemen-
tiem – solārajām plāksnēm. Šīs iekārtas 
izstrādātas saules enerģijas izman-
tošanai elektroenerģijas ģenerācijā, un 
uzstādāmas gan autonomi, gan arī sin-
hroni. 

Solārās plāknes, parasti veidotas no 
mono- vai polikristalīnu silīcija pusvadī-
tāja materiāla, ir saules elektroenerģi-
jas ģenerācijas sistēmu galvenais un 
centrālais elements. Solārie moduļi ir 
daudz un dažādi, tie atšķiras galveno-
kārt savā jaudas klasē. Eksistē moduļi 
ar 87 Wp (0,65m²), 130 Wp (0,93m²), 

200 Wp (1,41m²) jaudu. No viena sau-
les moduļu kvadrātmetra iespējams 
iegūt no 90 līdz 120 kWh gadā. Skaidra, 
saulaina ziemas diena ir labākais laiks 
elektroenerģijas ģenerācijai no saules 
moduļu sistēmām, līdz ar to, pie mums 
visražīgākais mēnesis ir maijs 
(caurmērā 16,4 stundas).  

Saules elektroenerģijas ģenerācijas 
sistēmu potenciālais pielietojums ir ļoti 
plašs, un daudzās sfērās tas var būt ne 
tikai rentabls, bet pat ļoti izdevīgs. 
Parasti tiek uzskatīts, ka saules paneļi 
obligāti uzstādāmi tikai lielos objektos – 
tomēr pasaulē un Eiropā ir ievērojams 
arī to objektu īpatsvars, kas ir salīdzi-
noši nelieli, tomēr arī to elektroapgāde 
ir svarīga. Kā piemēru var minēt Rēzek-
nes pilsētas robežzīmju apgaismojumu, 

kura elektroapgādei izmantojama maza 
izmēra lokālā saules elektroenerģijas 
ģenerācijas sistēma kombinācijā ar aku-
mulatoru (lai diennakts gaišajā laikā 
uzkrāto enerģiju būtu iespējams izman-
tot vakarā un nakts stundās). Šī sistēma 
ir piemērota arī ielu un ēku apgais-
mošanai vakara stundās, TV un porta-
tīvā datora lietošanai un mobilā tele-
fona akumulatoru uzlādei u.c.  

Saules enerģijas izmantošana komūnu attīstībai   

Ražots Latvijā – apgaismojumam paradzēts izmantot saules enerģiju (solārie paneļi). 

Sandra Jonikane 
Rēzeknes pilsētas domes 
Starptautisko attiecību 
nodaļas vadītāja 

 

“RĒZEKNES PILSĒTAS 
ROBEŽZĪMJU 
APGAISMOJUMAM TIEK 
IZMANTOTA SAULES 
ENERĢIJA” 

Atpūtas zona soliņš ar datora (mobilā 
telefona) uzlādes iespējām (solārie 
paneļi). 
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Lai gan šogad pavasaris nesteidzina 
dabas atmodas un dzīvības norises tajā, 
aprīlis ir īstais laiks, kurā ikviens no mums 
varam pielikt savu roku vides sakopšanas 
pasākumos un dzīvot tīrā un sakoptā 
vidē, kas ir gan patīkami, gan veselīgi. 
Šāds mērķis – sakārtota, ainaviska un 
nepiesārņota dzīves vidi, izvirzīts arī Ei-
roreģiona „Ezeru zeme” Latvijas biroja 
īstenotajā un Latvijas-Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programmas 2007-2013 līdzfi-
nansētajā projektā „Zaļās investīcijas”. 

Projekta ietvaros aprīļa/maija mēnesī 
Ludzas un Rēzeknes pilsētās, Rēzeknes, 
Aglonas un Krāslavas novados (LV), 
Anīkšču, Utenas un Kupišķu rajonos (LT) 
tiek īstenota vides sakopšanas un 
uzlabošanas kampaņa „Green Spring” 
(Zaļais pavasaris). 

Kampaņas laikā šo pašvaldību teritorijās 
tiek sakopti dažādi dabas objekti – parki, 
skvēri, pilskalni, pludmales u.c. Cik raiti 
un kvalitatīvi sokas darbs, atkarīgs no 
pašvaldību ieinteresētības, attieksmes un 
katra darba veicēja atbildības sajūtas un 
prasmēm, jo kampaņas pasākumos ir 
iesaistīti gan kvalificēti strādnieki ar spe-
ciālo tehniku koku zāģēšanai, zaru iz-
ciršanai, zemes darbu veikšanai, gan 
brīvprātīgie palīgi – iedzīvotāji, galveno-
kārt jaunieši, un projekta partnerorgani-
zāciju pārstāvji. 

Vides sakopšanas kampaņas „Green 
Spring” pirmie darbi, kuros aktīvi iesaistās 
vietējie iedzīvotāji, it īpaši jaunieši, ir sā-
kušies 22.aprīlī. Utenā skolēni, studenti, 
zemessargi, vietējā auto kluba „AUDI fa-
nai” dalībnieki u.c. savāca 8m³ sadzīves 
atkritumu un 2 tonnas automašīnu riepu 
Smelyne parkā. Krāslavas Valsts ģimnāzi-
jas jaunieši sakopa grāfu Plāteru pils 
parku 1200 m² teritorijā, no kuras tika 
izvākti 80 m³ veco un bīstamo koku un 
zaru. Savukārt Rēzeknes 1.vidusskolas 
skolēni spītējot krusai un lietum tīrīja 
Kovša ezera krastus un pludmali, savācot 

7 m³ sadzīves atkritumu. Ludzā no krūmu 
apauguma tika iztīrīts Ludzas pilskalns 
3920 m² teritorijā; pilsētas iedzīvotāji – 

vides aktīvisti no Ludzas Valsts ģimnāzijas, 
jaunsargi, pašvaldības darbinieki u.c., vāks 
atkritumus un vecās koku lapas. Kupišķos 
sadzīves atkritumi tiks vākti Kupišķu pil-
skalna parkā, Anīkščos – pilsētas parkā. 
Stādot dekoratīvos krūmus un daudzgadī-
gos augus tiks sakopta un apzaļumota 
Aglonas brīvdabas estrādes apkārtne un 
Lūznavas parks Rēzeknes novadā. Darāmā 
ir daudz, tāpēc vides sakopšanas aktivi-
tātes turpināsies arī kampaņas „Gold Au-
tumn” ietvaros šī gada septembrī/oktobrī.  

Ir gandarījums, ka kampaņas „Green 
Spring” aktivitātēs labprāt piedalās 
jaunieši, kas vieš cerību, ka viņi pēc sevis 
neatstās atkritumu drazas parkos, plud-
malēs vai citviet dabā. Tādējādi notiek 
„zaļās filozofijas” apgūšana, kas arī ir vi-
ens no projekta „Zaļās investīcijas” 
apakšmērķiem. 

Viens solis „zaļās filozofijas” virzienā   
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Apkārtnes sakopšanas kampaņas laikā tiek sakopta upīte Rēzeknē. 

 

“APKĀRTNES SAKOPŠANAS 

KAMPAŅAS “GREEN 

SPRING” AKTIVITĀTĒS 

PIEDALĀS ARĪ JAUNATNE ” 

Utenā notikušās akcijas dalībnieki pie Smėlynės parkā savāktiem atkritumiem. 



platību, reizē ar to ietaupot enerģiju apku-
rei un apgaismojumam. Pareiza ēkas un tās 
logu orientēšana pēc debespusēm arī palīdz 
ietaupīt enerģiju apkurei un apgaismoju-
mam. 

Visā daudzdzīvokļu ēkā jābūt ierīkotām 
ūdeni taupošām iekārtām: taupīgam ūdens 
nolaišanas režīmam tualetēs, mazas strūklas 
dušas galviņām. Tās taupa ne tikai ūdeni, 

bet arī enerģiju, kas nepieciešama ūdens 
sildīšanai. Enerģija tiek taupīta gan pilnīgi 
automatizējot apkures sistēmu un iekārto-
jot pēc iespējas vairāk termoregulētāju 
autonomai temperatūras regulēšanai katrā 
telpā, gan iegādājoties enerģiju un ūdeni 
taupošas sadzīves iekārtas. Jau minēts, ka 
pareizi izplānojot dzīvojamās teplas, logus 

Padomju laiku Daudzdzīvokļu ēku eksplua-
tācijai tiek izmantots ārkārtīgi dauz enerģi-
jas, taču lielākā enerģijas daļa tiek vienkārši 
izniekota. Masveidīgai daudzdzīvokļu ēku 
renovācijai vajadzētu palīdzēt šo problēmu 
atrisināt. Lai renovācijā veiktie pasākumi 
sniegtu maksimālu efektu, jāievēro daudzi 
kritēriji. 

Amerikas Savienotajās Valstīs, sadarbo-
joties vairākām nacionālajām sabiedriska-
jām organizācijām un valsts iestādēm, tika 
sagatavota ekoloģisku ēku programma. Tā 
aptver gan daudzdzīvokļu ēkas, gan indi-
viduālās mājas. Programmas mērķis – 
noteikt kritērijus, pēc kuriem vadoties 
renovējamas vecas un buvējamas jaunas 
ēkas būtu tiešām ekoloģiskas. Kritērijiem 
atbilstoši projekti var cerēt uz valsts finan-
siālo atbalstu.  

Galvnenās prasības ekoloģiskām daudz-
dzīvokļu ēkām ir ar apkartējo vidi saskaņots 
dizains, stratēģiska vietas izvēle, ūdens, 
enerģijas un citu resursu taupīšana gan ēkas 
celtniecības, gan tās ekspluatācijas laikā, 
videi un iedzīvotājiem nekaitīgu materiālu 
izmantošana. 

Cenšoties sasniegt maksimālu ekoloģisko 
un ekonomisko efektu, projektējot celtni 
jau no paša sākuma jāpiedalās visu nozaru 
speciālistiem. Katram arhitektam ir sava 
gaume un katrs arhitekts cenšas neatpalikt 
no modes. Galvenās prasības ir celtnes sas-
kaņošana ar vidi, piemēram, ir svarīgi lai ēka 
neaizēnotu ielu un apkartējās celtnes, lai 
iedzīvotāji nejustu ielas troksni, putekļus un 
tml. Ļoti svarīgi ir sakari ar esošo infrastruk-
tūru, piemēram, publiskā transporta sas-
niedzamība, riteņbraucēju, gājēju celiņi un 
citi objekti. 

Daudz uzmanības tiek pievērsts dzīvojamo 
telpu plānojumam. Optimāls plānojums 
atļauj maksimāli izmantot dzīvojamo 

un tādā veidā maksimāli izmantojot dabisku 
apgaismojumu, apkurei un apgaismojumam 
var ietaupīt daudz enerģijas. Sakarā ar to, 
ka par enerģijas piegādi arī ir jamaksā, ir 
lietderīgi daļu no enerģijas saražot uz vie-
tas. Piemēram, uz jumta uzstāditi saules 
paneļi var piegādāt enerģiju kopējas izman-
tošanas telpām: kāpņu telpu, pazemes ga-
rāžu apgaismojumam, liftiem un tml. Kustī-
bas sensori un fotoelementi pie ēkas un 
kopējas izmantošanas telpās ieslēdz gaismu 
tikai tad, kad ir nepieciešams. 

Cenšoties izveidot veselīgu dzīves vidi, 
jānodrošina laba telpu vēdināšana. Apdarei 
jāizmanto pēc iespējas vairāk naturālu ma-
teriālu, piemēram, ar naturālu eļļu ieeļļotu 
koksni. 

Celtnes apkārtnei arī tiek veltīts daudz 
uzmanības. Piemēram, lietus un atkušņu 
ūdens tiek uzkrāts speciālos rezervuāros, no 
kuriem, ja vajadzīgs, tas tiek izmantots 
zāliena un puķu laistīšanai. Trotuāri tiek 
projektēti tā, lai pat lietusgāzes laikā neiz-
veidotos eroziju izraisošas straumes, 
drenāžas sistēmas dēļ uz trotuāriem nekad 
neveidojās peļķes. Starp citu, apkārtnes 
apzaļumošanai galvenokārt izmanto vietē-
jās augu šķirnes, kuras ir izturīgākas pret 
kaitēkļiem, laikapstākļu izmaiņām un prasa 
mazāk pieskatīšanas. 

Ekoloģiska mājokļa prasības  
Pēc Artūra Škutes ziņojuma un www.greencommunitiesonline.org sagatavoja Linas Stanaitis  

Latvian office of Euroregion  
"Country of lakes" 

Brivibas 13, Kraslava, LV 5601, Latvia 
Phone +371 656 22201 
Fax +371 656 22266 

Prof. Artūrs Škute 
Daugavpils ekoloģijas  
institūta direktors  

L A T V I A N  O F F I C E  O F  E U R O R E G I O N  „ C O U N T R Y  O F  L A K E S ”  

P R O J E C T  L L I I - 1 0 0  „ G R E E N  I N V E S T M E N T S ”  

Ekoloģiskas daudzdzīvokļu ēkas piemērs - Trolley Square, Kembridžā, Masačūsetas štatā 
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