
 

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Ilūkstes novada pašvaldība un tā nekādā 

veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus. 

 
 

Ģimeņu sacensības Preiļos  
projekta „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas 

reģionos”/”Move for Life” ietvaros  

 
Šī gada 7.-8.martā projekta „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas 

reģionos”/”Move for Life” ietvaros divas Ilūkstes novada ģimenes piedalījās ģimeņu  sacensībās Preiļos. 
Ilūkstes  novadu sacensībās godam pārstāvēja divas ģimenes: Sokolovi un Tvintiķi. 

Sacensības iesākās ar Preiļu slēpošanas un nūjošanas trases svinīgu atklāšanu. Sākotnēji tika 
plānotas slēpošanas sacensības, taču šogad ziema ir ieviesusi savas korekcijas, tāpēc ģimenēm nācās 
sacensties stafetē ar biatlona elementiem. Pēc tam Preiļu novada Bērnu un jauniešus sporta skolas telpās 
turpinājās sacensības galda tenisa spēlē, šautriņu mešanā un puzles likšanā. Pēc sacensībām visas 
ģimenes un projektu koordinatorus sagaidīja apbalvošanas pasākums Preiļu 1. pamatskolā. Sportiskākās 
ģimenes tika apbalvotas gan atsevišķās disciplīnās ar medaļām, gan arī ģimeņu kopvērtējumā ar kausiem 
un diplomiem. Sacensību kopvērtējumā Sokolovu ģimenei ir 6. vieta un Tvintiķu ģimenei 15.vieta 19 
sportisku ģimeņu konkurencē.  

 Fotogrāfijas no sacensībām atrodamas Ilūkstes novada pašvaldības mājaslapā 
http://www.ilukste.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3311%3Amove&catid=72%3Aprojekts1
1&Itemid=680 

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 kooordinatore 


