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Projekts CURED by ANIMALS ir sācies
. ove rī Dagdas pilsētā otika projekta LLIII„A i alterapijas iz a toša a Latvijas - Lietuvas
piero ežas pašvaldī u so iālās vides stipri āša ai je „CURED BY ANIMAL“ part eru tikša ās.
Projekta part eri Latvijā ir Ludzas, Kārsavas, Rēzek es, Krāslavas, Viļā u, Rie iņu, Preiļu, Aglo as,
Dagdas, Daugavpils u Ilūkstes ovadu pašvaldī as u Rēzek es pilsētas do e, Lietuvā - Visaginas
ēr u at alsta e trs, Ig ali as rajo a Didžiasalis ēr u aprūpes u ģi eņu so iālā at alsta e trs,
Ute as ēr u so iālās aprūpes u audzi āša as e trs u A īkšču rajo a pašvaldī a, projekta
vadošais part eris - iedrī as „Eiroreģio a „Ezeru ze e Latvijas birojs.
15 Latvijas - Lietuvas piero ežas pašvaldī u vadītāji u Eiroreģio a „Ezeru ze e valdes
priekšsēdētājs Gu ārs Upe ieks parakstīja projekta part erī as līgu u, pārru āja projekta ērķus,
uzdevu us u ievieša as gaitu, kā arī tika iepazīsti āti ar Dagdas Bēr u u jau iešu e tra dar ī u
un citiem objektiem pilsētā. Projekta koordi atori pir ajā dar a grupas sēdē pārru āja projekta
ievieša as gaitu u osa īju us.
„CURED BY ANIMAL“ ir vērsts uz so iālās dzīves vides uzla oša u, popularizējot u ieviešot u ikālu
reha ilitā ijas etodi - animalterapiju. Projekta ietvaros part eri veiks so iālās i frastruktūras
sakārtoša u, kā arī tiks sarīkots se i ārs so iālajie dar i iekie , vasaras o et es ēr ie ,
se i āri ģi e ē , kurās aug ēr i ar īpašā vajadzī ā , praktizējošie ārstie , terapijas
odar ī as ar trušie , suņie , zirgie u pat delfī ie . Projekta oslēgu a pos ā paredzēts
orga izēt la darī as ak iju u )ie assvētku pasāku u.
Projekta īste oša as laiks ir o
. gada ove ra līdz
. gada de e ri , tā kopējais udžets
ir 214 677 EUR. Ludzas novada pašvaldī as udžets projektā ir
EUR, tai skaitā Latvijas Lietuvas pārro ežu sadar ī as progra
as
.. gada
ietvaros piešķirtais ERAF
līdzfi a sēju s - 8
, EUR
% u valsts fi a sēju s - 518,45 EUR (5%), 1 301,03 EUR (10%)
ūs Ludzas ovada pašvaldī as līdzfi a sēju s.
Svetla a Ri ša, projekta koordinatore Ludzas novada pašvaldībā

