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Par fonda “1836” piedāvājumu Ilūkstes novada pašvaldībai iesaistīties projektā
“Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!”
Fonds “1836”, reģ. Nr. 40008239822, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 34-9, Rīga, LV-1011, ir 01.07.2015.
reģistrēts nodibinājums, kura galvenais darbības mērķis ir “veicināt izzināšanu un jaunatklāšanu, aktīvu
dzīvesveidu gan jauniešu, gan pieaugušo vidū, tādējādi stiprinot pilsonisko sabiedrību un nācijas pašapziņu”.
Ilūkstes novada pašvaldība ir saņēmusi piedāvājumu iesaistīties fonda “1836” īstenotajā projektā “Aplido,
apceļo, apmīļo Latviju!”, lai gar 1836 km garo Latvijas robežu izveidotu vienotu tūrisma taku. Projekts
“Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!” tiek īstenots par godu gaidāmajai Latvijas simtgadei, un tā mērķis ir līdz
2018.gadam gar Latvijas pierobežu izveidot aktīvās atpūtas un kultūras tūrisma ceļu, kas savienos kopā
tūrisma pakalpojuma sniedzējus, amatniekus un apskates objektus. Arī Ilūkstes novada teritorija ir iekļauta
plānotajā tūrisma maršrutā.
Projekta realizācijas uzdevumi, saskaņā ar fonda “1836” piedāvājumu, ir:
1) iezīmēts ceļš apkārt Latvijai;
2) fonda “Viegli” mūziķu koncerts katrā projektā iesaistītajā pašvaldībā;
3) izveidota filma, raidījumu cikls par ceļā ietvertajiem tūrisma objektiem;
4) izveidota projekta “1836” ceļa foto grāmata;
5) izveidota un izdota tūrisma ceļveža grāmata;
6) izveidots objektus vienojošs E-portāls.
Ceļa atklāšana plānota vasaras saulgriežos – 2018.gada 21.jūnijā.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās
daļas 5.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu un ņemot vērā 22.02.2016. finanšu komitejas
atzinumu (prot. Nr.3, 3.§), novada dome nolēma:
1. Atbalstīt fonda “1836” piedāvājumu piedalīties projektā “Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!” no
2016. līdz 2018. gadam.
2. Sniegt projekta realizācijai pašvaldības finansiālo ieguldījumu EUR 6000 apmērā, paredzot
ikgadējo projekta finansējumu:
2.1.
2016. gadā 2000 EUR apmērā;
2.2.
2017. gadā 2000 EUR apmērā;
2.3.
2018. gadā 2000 EUR apmērā.
3. Pamatojoties uz augstāk minēto, finanšu līdzekļus pārskaitīt uz fonda “1836”, reģ. Nr.
40008239822, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 34-9, Rīga, LV-1011, bankas norēķinu kontu.
4. Noteikt Tūrisma informācijas centra speciālisti Ievu Rimeicāni kā kontaktpersonu, kura būs
atbildīga par projekta īstenošanu no pašvaldības puses; tālrunis 65447860 un e-pasta adrese
tic@ilukste.lv.
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