
                       

Pabeigti Bebrenes muižas kompleksa dīķa  

rekonstrukcijas darbi 

Projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas 
pierobežas reģionos” (Nr. ELRII- 349) ietvaros tika rekonstruēts Bebrenes muižas kompleksa dīķis. Darbus 
veica personu grupa: SIA „Kaldabruņa 2020”, SIA ”Purva meliorācija” un SIA ”Purva tehnika AE”.  

Gadu gaitā dīķa gultne ir aizsērējusi un ievērojami ir samazinājies dīķi esošais ūdens daudzums, kas radīja 
nelabvēlīgus dzīvošanas apstākļus dīķī mītošajām zivīm, kā arī izveidojušais ūdens zāļu aizaugums nebija 
estētiski pievilcīgs. Projekta rezultātā tika iztīrīta dīķa gultne, nostiprināta krasta līnija ar koka pāļiem un 
atjaunotas slūžas. Viss darbi tika veikti saskaņā ar tehnisko projektu. 

Projekta kopējais budžets ir EUR 623 583,53, tajā skaitā Programmas  līdzfinansējums 90% - EUR 561 225,17, 
nacionālais finansējums 10% - EUR 62 358,36. Ilūkstes novada pašvaldības projekta kopējās izmaksas ir 60 121.30 
EUR, tajā skaitā valsts un pašvaldības izdevumi – 6012,13 EUR. 
 
Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI) Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam ietvaros. Programmas plašākais stratēģiskais mērķis ir veicināt kopējus, uz 
attīstību vērstus pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju un izmantotu tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu 
krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Specifiskais mērķis ir padarīt plašāku robežas teritoriju par pievilcīgu vietu gan tās 
iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, veicot dažādus pasākumus vietējo iedzīvotāju labklājības un investīciju klimata uzlabošanai. 
Programmas mājas lapas adrese ir www.estlatrus.eu. 
 
 
Natālija Formanicka, 
Projekta koordinatore 
tālr.  +371 65447860 
E-mail: natalija.formanicka@ilukste.lv 
 Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Ilūkstes novada 
pašvaldība  un tas neatspoguļo Programmas iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.  
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Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu 
sadarbības programma Eiropas 
kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 
ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta 
kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai 
uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot 
tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu 
krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. 
Programmas mājaslapa: www.estlatrus.eu. 
 


