Ilūkstes novada pašvaldība aicina Ilūkstes novada skolēnus vecumā no 12 līdz 14
gadiem piedalīties eseju konkursā „Tīra apkārtējā vide”
Ilūkstes novada pašvaldība aicina Ilūkstes novada skolēnus vecumā no 12 līdz 14
gadiem piedalīties eseju konkursā „Tīra apkārtējā vide”. Esejas autors raksturo vai
atspoguļo savu redzējumu par tīrāku apkārtējo vidi un videi draudzīgu dzīvesveidu,
izsaka viedokli par jautājumiem, kas saistīti ar vides saglabāšanas problēmām. Sešu
(6) labāko darbu autoriem būs dota iespēja piedalīties vasaras nometnē „Dzīves Eko –
skola”, kas notiks Sebežā (Krievijā) un Preiļos un pulcēs dalībniekus no 10 projekta
partneru pašvaldībām. Esejas iesniegšanas termiņš – līdz 2014. gada 20.maijam
Ilūkstes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļā ar norādi eseju konkursam
„Tīra apkārtējā vide”. Ar nolikumu var iepazīties pašvaldības mājas lapā:
http://www.ilukste.lv/index.php?limitstart=30
Konkursa nolikums (DOC)
Projektā piedalās 6 partneri no Latvijas (Riebiņu, Dagdas, Preiļu, Ilūkstes, Līvānu un
Daugavpils novadu pašvaldības) un 4 partneri no Krievijas (Sebežas rajona administrācija,
Pečoru pilsētas administrācija, Pitalovas rajona administrācija Pleskavas rajona
administrācija). Projekta vadošais partneris ir Eiroreģions „Ezeru zeme”.
Projekta mērķis ir 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. Viena no galvenajām projekta aktivitātēm ir
Bebrenes dīķa rekonstrukcija. Projekta īstenošanas laiks ir 18 mēneši no 2013.gada 1.jūlija
līdz 2014.gada 31. decembrim.
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.

