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Piešķirts Šveices finansējums jauniešu centriem un pētnieku pieredzes apmaiņai
Pirmdien, 30. maijā, Šveices Konfederācijas vēstniece Latvijā Gabriela Nuci Sulpicio (Gabriela Nützi
Sulpizio) un Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Aleksandrs Antonovs parakstīja Latvijas –
Šveices sadarbības programmas projektu līgumus par aptuveni 3 miljonu latu finansējuma piešķiršanu
jauniešu centru izveidei Latvijā un īstermiņa grantiem Šveices pētniekiem lekciju lasīšanai un
pieredzes apmaiņai Latvijas augstskolās un zinātniskajās institūcijās.
„Esmu gandarīts, ka Latvijai ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Šveici, no tās palīdzības līdzekļiem
finansējot sabiedrībai būtiskus projektus. Šveices ieguldījums jauniešos un zinātniskajā sadarbībā ir
vērtējams īpaši augstu, jo Latvijas bagātība ir tās cilvēki – viņu spējas, zināšanas un varēšana,” pēc
līgumu parakstīšanas uzsvēra A.Antonovs.
Projekta „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros paredzēts
izveidot 17 multifunkcionālus jauniešu iniciatīvu centrus dažādās Latvijas pašvaldībās, kā arī organizēt
seminārus, konferences un forumus jauniešiem un personām, kas iesaistītas darbā ar jauniešiem.
Projektu kopumā plānots īstenot līdz 2017.gadam, taču jauniešu centru izveidi paredzēts pabeigt jau
2013. gadā. Projekta īstenotājs ir Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Kopējais projekta
finansējums ir 2,6 miljoni latu, tai skaitā 0,4 miljonu latu liels Latvijas nacionālais līdzfinansējums.
Līgumu par grantu shēmu „Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā” parakstīja arī ieviešanas iestādes
Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās. Grantu shēmas mērķis ir attīstīt un stiprināt
Latvijas augstākās izglītības un pētniecības institūtu potenciālu, palielinot augstas kvalitātes augstākās
izglītības un pētniecības pieejamību. Plānoti kopumā septiņi konkursi, kuros īstermiņa grantiem varēs
pieteikties Latvijas augstskolas un zinātniskās institūcijas, lai uzaicinātu Šveices pētniekus lekciju
lasīšanai un pieredzes apmaiņai Latvijā. Šī projekta ietvaros plānots piešķirt vismaz 45 stipendijas
Šveices pētniekiem. Projektu plānots pabeigt 2015. gadā. Projekta kopējais finansējums ir 330 tūkstoši
latu, tai skaitā 50 tūkstošu latu liels Latvijas nacionālais līdzfinansējums.
Šveices programmas finansējums 56,88 miljonu Šveices franku jeb ~30,7 miljonu latu apmērā Latvijai
ir pieejams no 2007. gada līdz 2012. gadam. Kopumā ar Šveices finanšu atbalstu plānots ieviest desmit
projektus, līdz ar divu minēto līgumu parakstīšanu būs sākusies jau deviņu projektu ieviešana. Arī
projektu „Mikrokreditēšanas programma” plānots uzsākt 2011. gadā.
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