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Līdz ar līguma par ugunsdrošības pasākumiem parakstīšanu noslēdzas Šveices
finansējuma piešķiršanas periods
Trešdien, 1. februārī starp Finanšu ministriju (FM) un Šveices valdību tiks noslēgts pēdējais
projekta līgums par atbalstu ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības
iestādēs, tādējādi kontraktējot Šveices programmas finansējumu Latvijai ~33 miljonus latu jeb
100% apmērā vēl pusgadu pirms finansēšanas perioda beigām.
„Pēdējā projekta līguma parakstīšana ir nozīmīgs atskaites punkts Latvijas un Šveices
sadarbības programmas īstenošanas periodā, jo līdz ar to Latvija visu pieejamo Šveices
finansējumu būs piesaistījusi projektiem vēl pirms perioda beigām. Tas ir svarīgi, jo ļāvis
nodrošināt ātrāku finansējuma pieejamību projektos paredzētajām mērķa grupām,” pauž FM
valsts sekretāres vietnieks Aleksandrs Antonovs.
Tā kā skolas autobusu projekts noslēdzās ar ietaupījumiem, radās iespēja Šveices finansiālo
atbalstu piešķirt arī ugunsdrošības pasākumu uzlabošanai izglītības iestādēs. Kopā projekta
ietvaros 138 pašvaldību izglītības iestādēs paredzēts uzlabot ugunsdrošības sistēmu, ņemot
vērā, ka pašvaldībām, it īpaši mazāk attīstītos reģionos, trūkst līdzekļu izglītības iestāžu
renovācijai. Vislielākā riska iestādes ir internātskolas, jo šajās iestādēs bērni un jaunieši paliek
pa nakti, tādēļ šīs izglītības iestādes tika izvēlētas kā prioritārā mērķa grupa.
No Šveices puses līgumu parakstīja Šveices Konfederācijas vēstniecības pārstāvis Urs Būlers
(Urs Bühler), uzsverot: „Šveices finanšu atbalsts Eiropas Savienības jaunajām dalībvalstīm,
tai skaitā Latvijai, ir vērsts uz ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanu ES, taču
vienlaikus tā ir lieliska iespēja stiprināt divpusējās attiecības Šveices un Latvijas starpā.”
Projekta kopējais finansējums ir plānots ~ 1,63 miljonu latu apmērā, tai skaitā 245 tūkstoši
latu būs Latvijas valsts un pašvaldību budžeta līdzfinansējums. Ugunsdrošības sistēmu
uzstādīšanu skolās plānots uzsākt ar 2013. gada 2. ceturksni. Projekta īstenotājs būs Valsts
reģionālās attīstības aģentūra.
VRAA direktors Māris Krastiņš atzīst: „Ir liels gandarījums, ka turpinās veiksmīgi iesāktā
sadarbība ar Šveices Konfederāciju, it īpaši tādēļ, ka arī jaunais projekts tiks realizēts
izglītības iestādēs un tieši Latvijas reģionos. Jaunā ugunsdrošības projekta mērķis ir panākt
maksimālu efektu, lai bērni izglītības iestādēs, kur viņi uzturas visu diennakti, justos droši."
Kopumā ar Šveices finanšu atbalstu Latvijā tiek ieviesti 12 projekti tādās jomās kā reģionālā
attīstība, tiesu modernizācija, vides uzlabošana, privātais sektors, izglītība, pētniecība, NVO
sektors u.c. Divi no projektiem šobrīd jau ir noslēgušies – skolas autobusu projekts un
projektu sagatavošanas fonds.

Tā kā pirmo projektu ieviešana ir uzsākusies 2009. gada vidū, tad šobrīd sasniegtie
finansējuma apguves rādītāji (41% no kopējā finansējuma) ir vērtējami kā ļoti labi. No
donorvalsts saņemtā informācija liecina, ka Latvija ir pirmajā vietā starp 12 saņēmējvalstīm
Šveices programmas līdzekļu apguves ziņā.
Šveices programmas finansējums Latvijai ir pieejams no 2007. gada līdz 2012.gada jūnijam ar
iespēju projektu īstenošanu veikt līdz 2017. gadam.
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