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Ilūkstes novada pašvaldība realizē projektu 

  

Ilūkstes novada pašvaldība kopā ar deviņām Latvijas un Baltkrievijas 

pašvaldībām (Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome, Rēzeknes novada 

pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, Ilūkstes novada pašvaldība, Aglonas novada 

dome, Braslavas rajona izpildkomiteja, Verhnedvinskas izpildkomiteja, izglītības 

iestāde „Novopolotskas Valsts olimpiskās rezerves skola”, Glubokoje rajona 

fizkultūras centrs un projekta asociētais partneris Latvijas Republikas Veselības 

ministrija) un vadošo partneri – biedrību „Eiroreģions „Ezeru zeme”” Eiropas 

kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 

pārrobežu sadarbības programmas ietvaros 2013. gada 21. martā uzsākuši kopīga 

projekta realizāciju „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas 

pierobežas reģionos”/”Move for life”.  
Projekta īstenošanas laiks no 2013.gada 21.marta līdz 2014.gada 

20.septembrim. 

Projekta atklāšanas pasākums notika 22. – 23. aprīlī Preiļos. 

Projekta laikā tiks izveidota 0,95 km gara apgaismota slēpošanas un nūjošanas 

trase Bebrenes  muižas parkā. Iegādāts slēpošanas un nūjošanas aprīkojums un 

inventārs (slēpes, slēpju zābaki, stiprinājumi un nūjošanas nūjas). Inventāru bez 

maksas varēs izmantot gan skolēni, gan arī visi citi aktīva dzīvesveida cienītāji. 

Papildus minētajiem darbiem un inventāra iegādei, projekta ietvaros notiks vairākas 

aktivitātes veselības un aktīva dzīvesveida veicināšanai, kā arī slēpošanas un 

nūjošanas popularizēšanai gan skolēniem, gan pieaugušajiem. Vienā no aktivitātēm  

piedalīsies biroja cilvēki vecumā no 30 gadiem, kam darbs saistīts ar ilgstošām 

stundām pie datora un ir sēdošs. Vismaz divas reizes nedēļā gada garumā dalībnieki 

nūjos un slēpos, kā arī viņiem tiks veikta regulāra vispārējā veselības stāvokļa 

pārbaude.  

10 skolēni no katra projekta partnera mērosies spēkiem starptautiskās 

slēpošanas sacensībās 3 posmos – Novopolockā, Braslavā (Baltkrievija), kā arī 

Riebiņos. Preiļos paredzētas slēpošanas sacensības „Tautu draudzība” ģimenēm ar 

bērniem, kur kopīgā pasākumā ar sportisko garu, veicinot sportošanu brīvā dabā, 

piedalīsies 40 Latvijas un Baltkrievijas ģimenes.  

Iedzīvotājiem būs iespēja iegūt nepieciešamo informāciju un apgūt pareizu 

slēpošanas un nūjošanas tehniku.  

Projekta kopējais budžets: 600 841,37 EUR, tajā skaitā ENPI līdzfinansējums 

90% - 540 757, 23 EUR, nacionālais finansējums 10% - 60 084,14 EUR.  



Ilūkstes novada pašvaldības projekta kopējais budžets ir 68 299,20 EUR. 

Programmas līdzfinansējums 90%-61469,28 EUR, Pašvaldības līdzfinansējums 10%-

6829.92 EUR.   

  

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un 

Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG 

IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. - 

2013.gadam. Vispārējais Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, 

Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta 

līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt 

starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību.  

Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, 

Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un 

Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Kā Programmas Kopīgā vadības iestāde darbojas 

Lietuvas Republikas Iekšlietu ministrija. Programmas oficiālā interneta vietne ir 

www.enpi-cbc.eu. 

Eiropas Savienību veido 27 dalībvalstis, kas nolēmušas pakāpeniski apvienot 

savu kompetenci, resursus un likteņus. Piecdesmit gadus ilgā paplašināšanās perioda 

laikā tās ir kopīgiem spēkiem izveidojušas stabilitātes, demokrātijas un ilgtspējīgas 

attīstības zonu, vienlaikus saglabājot kultūru daudzveidību, toleranci un personiskās 

brīvības. 

Eiropas Savienība labprāt dalās savos sasniegumos un vērtībās ar valstīm un 

cilvēkiem aiz ES robežām. 

  
Natālija Formanicka 

projekta koordinatore 
  
Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Ilūkstes novada pašvaldība un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas 

Savienības uzskatus. 

http://www.enpi-cbc.eu/

