
 

Noslēdzies  e s eju konkurss par tīru apkārtējo vidi 
Ilūkste s  novadā 

              Ir noslēdzies eseju konkurss „Tīra apkārtējā vide”, kas tika rīkots Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta (EKPI) Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 
2007. – 2013. gadam projekta „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana 
Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos” (ELRII-349  „Aqua Life”) ietvaros. 
             Konkursam tika iesniegtas 17 esejas. Konkursa komisija vērtēja esejas atbilstību izvirzītajiem 
konkursa vērtēšanas kritērijiem. Pēc visu komisijas locekļu viedokļu apkopošanas tika pieņemts 
lēmums par dalību projekta „Aqua Life” rīkotajās vasaras nometnēs. 
            Uz vasaras nometni Sebežā (Krievijā) dosies šādi darbu autori: Anastasija Mašņuka, Estere 
Anspoka un Sindija Rimoviča.                   . 
            Uz vasaras nometni Preiļos (Latvijā) dosies šādi darbu autori: Jana Dudare, Katrīna Ķīse un 
Lelde Namiņa. 
            Ar īpašu vides komisijas balvu tiks abvalvotas  Zlata Bjalkovska un Elza Timšāne. 
           Prieks, ka mūsu novada  jaunieši  lepojas ar vietu, kurā dzīvo,  ik gadu piedalās Lielajās 
sakopšanas talkās un prot novērtēt vidi sev apkārt. 
            Sveicam visus konkursa dalībniekus! 

 

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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