Faktu lapa par Latvijas un Šveices sadarbības projektiem
 Skolas autobusu projekta ietvaros 59 pašvaldības ir saņēmušas 110 autobusus skolnieku
pārvadāšanai, tādējādi vismaz 6500 skolniekiem ceļš uz skolu un mājup ir kļuvis drošāks.
 Tiesu modernizācijas projekta ietvaros plānots uzstādīt 81 videokonferenču iekārtu visās
tiesu sēžu zālēs (41 tiesas zālē un Augstākās tiesas zālē) un ieslodzījuma vietās (12 vietas),
kā arī 295 audio ierakstu iekārtas visās tiesu sēžu zālē, kā rezultātā tiks veicināta tiesu
sadarbība. 2011.gada nogalē tika uzsākta videokonferenču un audio ierakstu iekārtu
uzstādīšana tiesu sēžu zālēs (pirmās trīs tiesu sēžu zāles jau ir aprīkotas), darbus plānots
pabeigt līdz š.g. jūnijam.
 Projekta „Tehniskā palīdzība finanšu pārskatu sagatavošanā” mērķis ir nodrošināt
Latvijas grāmatvedību un komercsabiedrību revīziju regulējošo tiesību aktu atbilstību ES
prasībām, kā arī pilnveidot un stiprināt administratīvo kapacitāti grāmatvedības un
revīzijas politikas izstrādes jomā.
 NVO fonda ietvaros tiks īstenoti 60 apakšprojekti, ar nevalstisko organizāciju palīdzību
panākot dzīves kvalitātes uzlabošanu jauniešiem un bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm, ar
īpašām vajadzībām, bāreņiem un senioriem visā Latvijā. Šobrīd jau ir noslēgusies 35
apakšprojektu īstenošana, savukārt pārējie apakšprojekti tiks pabeigti līdz šā gada beigām.
 Projekta „Stipendiju fonds” mērķis ir paaugstināt Latvijas pētnieku zinātnisko kapacitāti
un veicināt ilgtspējīgu zinātnisko sadarbību starp Latviju un Šveici (jau tika izsludināti divi
stipendiju fonda konkursi). Pirmajā konkursā 5 Latvijas doktoranti un jaunie zinātnieki jau
saņēmuši stipendijas un studē Šveicē.
 Vēsturiski piesārņoto vietu sanācijas Sarkandaugavas teritorijā projekts paredz sanācijas
darbu veikšanu piecos objektos Rīgas Brīvostas teritorijā, atjaunojot un uzlabojot
piesārņoto vietu vides kvalitāti. Tā tiks samazināta piesārņojuma ieplūšana Daugavā un
tālāk Baltijas jūrā, kā arī mazināti draudi cilvēku veselībai. Kopumā plānots attīrīt aptuveni
77 000 m2 lielu platību. Pirmie sanācijas darbi, kas ir galvenais projektā sasniedzamais
rezultāts, tiks uzsākti 2012. gada otrajā pusē.
 Jaunatnes iniciatīvu projekta mērķis ir 17 multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru
izveide 17 dažādās Latvijas pašvaldībās, kā arī semināru, konferenču un forumu
organizēšanu visā Latvijā par jauniešiem aktuālām tēmām. 2011.gadā tika atklāti pirmie
divi multifunkcionālie jauniešu iniciatīvu centri – Tukumā un Ilūkstē, savukārt pārējo
jauniešu iniciatīvu centru izveidi plānots pabeigt līdz 2013.gada 1.ceturksnim.
 Grantu shēma „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” sniegs ieguldījumu Latvijas augstākās
izglītības un pētniecības institūtu potenciāla attīstīšanā un stiprināšanā, palielinot augstākās
izglītības un pētniecības pieejamību. Projekts paredz vismaz 45 stipendiju piešķiršanu
Šveices pētniekiem lekciju lasīšanai un pieredzes apmaiņai Latvijas augstskolās un
zinātniskajās institūcijās. Pirmo atklāto konkursu plānots izsludināt šā gada martā.

 Mikrokreditēšanas programmas ietvaros četru gadu laikā plānots piešķirt 650 mikro
aizdevumus 4,3 miljonu apmērā. Jau 2011.gada septembrī Latvijas Hipotēku un zemes
banka uzsāka projektu iesniegumu pieņemšanu aizdevumu piešķiršanai mikro
uzņēmumiem un pašnodarbinātām personām uzņēmējdarbības uzsākšanai vai attīstībai.
Atsaucība ir daudz lielāka nekā sakotēji tika plānots, līdz šā gada janvāra beigām jau
piešķirti 150 mikro aizdevumi 896 tūkstošu latu apmērā.
 Tehniskās palīdzības fonda projekta mērķis ir sniegt atbalstu Latvijas un Šveices
sadarbības programmas efektīvai ieviešanai, savukārt Projektu sagatavošanas fonda, kura
mērķis bija atbalstīt projektu iesniegumu sagatavošanu, aktivitātes noslēdzās 2011.gadā.

