Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013
projekts
„Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un
Krievijas pierobežas reģionos”
Projekta saīsinātais nosaukums: „Aqua Life”
Vadošais projekta partneris ir eiroreģions „Ezeru zeme”. Projekta partneri Latvijā: Riebiņu novada dome,
Dagdas novada dome, Preiļu novada dome, Ilūkstes novada dome, Līvānu novada dome, Daugavpils novada
dome. Projekta partneri Krievijā: Sebežas rajona administrācija, Pečoru pilsētas administrācija, Pitalovas
rajona administrācija Pleskavas rajona administrācija.
Projekta īstenošanas laiks: 01.07.2013 – 31.12.2014.
Projekta mērķis: uzlabot pierobežas teritorijas pievilcību, izmantojot kopīgu izglītojošo pieeju, pieredzes
apmaiņu un kopīgus risinājumus, lai uzlabotu Latvijas un Krievijas dabisko un mākslīgo publisko
ūdenstilpņu vides stāvokli.
Projekta mērķa grupas: skolēni vecumā no 12 līdz 14 gadiem; bioloģijas vai dabas zinātņu skolotāji;
pašvaldību speciālisti.
AKTIVITĀTES: projekta ietvaros tiks izstrādāta video filmiņa “Ūdens dzīve” (10 min. gara) par ūdens
vides tīrību; organizētas vides uzkopšanas talkas (ūdenstilpņu un to krastu uzkopšana) pie katra projektu
partnera; katra partnera mājas lapas tiks papildinātas ar vides sadaļu; tiks uzstādīti informatīvie stendi pie
ūdenstilpnēm ar informāciju par uzvedības noteikumiem, praktiskiem padomiem par vides tīrību, kā arī
karte, kurā atzīmētas ugunskura un peldēšanās vietas; tiks organizēta informatīvā kampaņa par zaļā
dzīvesveida popularizēšanu. 3 projekta partneriem tiks rekonstruētas ūdenstilpnes un 7 partneriem tiks
izstrādāti tehniskie projekti ūdenstilpņu tīrīšanai un rekonstrukcijai.
Sadarbībā ar Daugavpils universitātes Sistemātiskās Bioloģijas institūtu tiks izstrādāta grāmata “Iepazīsti
vidi” bērniem vecumā no 12 – 14 gadiem;
Tiks organizētas 10 mobilās “Zaļās laboratorijas” pie katra partnera. “Zaļajās laboratorijās” apmeklētājiem
būs iespēja izmēģināt strādāt kā biologam, apskatīt pētījuma iekārtu darbību, klausīties dabas pētnieku
stāstus; Tiks organizēta nometne “Dzīves eko-skola” bērniem vecumā no 12 līdz 14 gadiem.
Projekta kopējais budžets ir EUR 623 583,53, tajā skaitā Eiropas kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta (EKPI) līdzfinansējums 90% - EUR 561 225,17, nacionālais finansējums 10% - EUR 62 358,36.
Ilūkstes novada pašvaldības projekta kopējās izmaksas ir 60 121.30 EUR eiro jeb 42084,91 lati, 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.
Eiropas Savienību veido 28 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
tālr. +371 65447860
E-mail: natalija.formanicka@ilukste.lv
Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Ilūkstes novada pašvaldība un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu
Eiropas Savienības uzskatus.
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Uzsākta Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas 2007-2013
projekta
„Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un
Krievijas pierobežas reģionos/AQUA LIFE” realizācija
Š.g. 13.augustā Bebrenes vidusskolā, Bebrenē, Ilūkstes novadā notika projekta „AQUA LIFE” atklāšanas
pasākums, kurā piedalījās projektu partneru pārstāvji.
Vadošais projekta partneris ir eiroreģions „Ezeru zeme”. Ilūkstes novada pašvaldība ir viens no šīs pārrobežu
sadarbības programmas partneriem Latvijā. Projekta atklāšanā Ilūkstes novada pašvaldību pārstāvēja
Bebrenes pagasta pārvaldes vadītāja B.Štrausa, projekta „Aqua Life” koordinatore N.Formanicka un
projekta grāmatvede – R.Buldure, kā arī citu projekta partneru pārstāvji no Latvijas (Dagdas, Preiļu, Ilūkstes,
Līvānu un Daugavpils novada domēm) un Krievijas (Sebeža).
Projekta atklāšanas dienā notika projekta partneru darba grupa, kurā tika pārrunātas tuvākās aktivitātes
katram projekta partnerim.
Šī projekta ietvaros Ilūkstes novada pašvaldība plāno rekonstruēt ūdenstilpni-Bebrenes dīķi. 21.septembrī
tiks organizēta mobilā „Zaļā laboratorija” . DU pētnieki novadīs nodarbības par ūdeņu vides un ekosistēmu
izpēti, demonstrēs pētnieciskās iekārtas lauka apstākļos. Savukārt 5.oktobrī tiks organizēta teritorijas
sakopšanas talka pie Bebrenes dīķa. Novada jauniešiem būs iespēja piedalīties vasaras nometnē Preiļos,
Latvijā un Sebežā, Krievijā.
Projekta kopējais budžets ir EUR 623 583,53, tajā skaitā ES līdzfinansējums 90% - EUR 561 225,17,
nacionālais finansējums 10% - EUR 62 358,36. Ilūkstes novada pašvaldības projekta kopējās izmaksas ir 60
121.30 EUR eiro jeb 42084,91 lati, 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.
Eiropas Savienību veido 28 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
tālr. +371 65447860
E-mail: natalija.formanicka@ilukste.lv
Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Ilūkstes novada pašvaldība un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu
Eiropas Savienības uzskatus.
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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.

