5. oktobra sakopšanas talka Dubnas upes krastā pie
ietekas Daugavā
Igaunija- Latvija- Krievija projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā
dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/Aqua
Life ietvaros (Nr. ELRII- 349) 10 pašvaldības Latvijā un Krievijā savās pilsētās
aicināja iedzīvotājus uz ūdenstilpņu sakopšanas talkām. Tās norisinājās vienā dienā
un vienlaicīgi sākās Riebiņos, Dagdā, Preiļos, Ilūkstē, Līvānos, Daugavpilī un
projekta partneru pilsētās Krievijā- Sebežā, Pečoros, Pitalovā un Pleskavā.
Lai padarītu apkārtējo vidi skaistāku un tīrāku, Līvānu novada pašvaldības
pārstāvji un iedzīvotāji piedalījās talkā Dubnas upes krastā pie ietekas Daugavā.
Pulcēšanās un reģistrēšanās talkai sākās jau plkst. 10.00.
Talciniekiem darba netrūka – vajadzēja ne vien savākt atkritumus, bet arī
attīrīt upes krastu no krūmiem. Tā kā daba bija parūpējusies par saulainu un siltu
laiku, talcinieku bija daudz. Kopumā talkā piedalījās aptuveni 50 dalībnieki – gan
Līvānu novada pašvaldības pārstāvji, gan citi interesenti.
Projekta ietvaros bija arī iegādāts talciniekiem nepieciešamais inventārs –
cimdi, atstarotāji, grābekļi, lāpstas, ķerra, dakšas, mačetes, cirvji, pat gumijas zābaki
tiem talciniekiem, kuriem pašiem nebija līdzi.
Talkas mērķis bija sakopt visiem Līvānu novada iedzīvotājiem iemīļotu
atpūtas vietu. Talkas laikā tika veikti krūmu izgriešanas darbi, kā arī atkritumu
savākšana. Lai talcinieki varētu darba procesā nedaudz „atvilks elpu” bija nodrošināta
silta tēja un uzkodas. Talkas beigās tika sarūpēta silta zupa visiem talkas
dalībniekiem. Par paveikto darbu visiem bija liels gandarījums!
Liels paldies par talkas organizēšanu jāsaka: Uldim Mališevam, Viktoram
Piļščikovam, Andrim Kundziņam. Par garšīgās zupas vārīšanu Alīnai Dalkai, Marijai
Jansonei, Gintai Mališevai.
Pateicamies arī visiem pārējiem talkas dalībniekiem par atsaucību, par ieguldīto
darbu.
Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Gunita Vaivode
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Līvānu novada domes projekta budžets sastāda 48 233,23 EUR tajā skaitā
programmas līdzfinansējums 90% 43409,91 EUR, valsts un pašvaldības finansējums–
4823,32 EUR.
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