
Bebrenes parka slēpošanas un nūjošanas trases atklāšana 

 

Š.g. 11.septembrī Bebrenē tika atklāta slēpošanas un nūjošanas trase, kura tapusi projekta 
„Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos” („Move for 
life” Nr. LLB – 2 – 255) ietvaros. 0.95 km garā trase izvietota „Bebrenes muižā”. Visi 
klātesošie bija aicināti ņemt rokās nūjas, iesildīties, apgūt nūjošanas tehniku. Ziemas laikā 
jaunizveidotā trase tiks izmantota slēpošanai, jo projekta ietvaros tika iegādātas slēpes, slēpju 
nūjas un zābaki. Aktīvās atpūtas inventāru, nūjošanas un slēpošanas aprīkojumu, var saņemt bez 
maksas Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālajā vidusskolā iepriekš piesakoties pa tālruni 
(65444937). 

 

        

Projekts tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Projekta aktivitātes 90% apmērā tiek 
finansētas no Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (ENPI) līdzekļiem, 5% apmērā no 
 valsts budžeta līdzekļiem un 5 % procentu apmērā no pašvaldību budžeta līdzekļiem. 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. 
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