Uzsākta Igaunijas – Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas projekta realizācija „Ūdens vides aizsardzība un zaļā
dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas
reģionos”/„Aqua Life”.
Vadošais projekta partneris ir eiroreģions „Ezeru zeme”.
Līvānu novada dome ir viens no Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu
sadarbības programmas 2007-2013 partneriem Latvijā.
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
dabaszinātņu skolotāji, pašvaldību speciālisti.
Projekta realizācijas laiks: 01.04.2013. līdz 01.10.2014.
2013. gada 13. augustā Bebrenē, Ilūkstes novadā notika projekta „Aqua Life”
atklāšanas pasākums. Projekta atklāšanā no Līvānu novada domes dalību ņēma
projekta „Aqua Life” koordinatore Līvānu novadā Gunita Vaivode un projekta
grāmatvede – Gita Utnāne, 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.
Līvānu novada kā partnera projekta aktivitātes:
 Izstrādāt tehnisko projektu Dubnas upes rekonstrukcijai Līvānu
pilsētas robežās;
 Pašvaldības speciālista apmācība par mākslīgo un dabisko ūdenstilpju
saglabāšanu un to ilgtspējīgu apsaimniekošanu;
 Tiks organizēta Zaļā laboratorija;
 Novada jaunieši piedalīsies vasaras nometnē Preiļos, Latvijā un
Sebežā, Krievijā;
 5. oktobrī tiks organizēta teritorijas sakopšanas talka gar Dubnas upes
krastu pie ietekas Daugavā;
 Tiks izveidota izglītojoša grāmata skolām par vides izpēti un
aizsardzību;
 Tiks sagatavotas pamatnostādnes attiecībā uz ūdenstilpju saglabāšanu,
pamatojoties uz Eiropas un Krievijas labākās prakses analīzi;
 Tiks izveidots video materiāls un mājas lapa par dabas projektiem.
Līvānu novada domes projekta budžets sastāda 48 233,23 EUR tajā skaitā
programmas līdzfinansējums 90% 43409,91 EUR, valsts un pašvaldības finansējums–
4823,32 EUR.
Informāciju sagatavoja projekta koordinatore Gunita Vaivode
Mob. tel.: +371 22024485
E-pasts: gunita.vaivode@livani.lv
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 mājas lapa: www.estlatrus.eu

