Informācija par Eiropas Kopienas iniciatīvām un programmām
Informācija apkopota 2009.gada aprīlī pamatojoties uz ministriju un īpašo uzdevumu ministru sekretariātu sagatavotajiem datiem.
Programmas
nosaukums
EK Oficiālā Vēstneša
(OJ) publikācija

Eiropas
Kopienas
Iniciatīvas/
programmas
darbības
periods
2007 - 2013

Budžets
kopumā
visam
periodam
(miljoni
EUR)
93.8

Programmas mērķis

Saņēmēji

Eiropas Komisijas atbildīgā
struktūra
(ģenerāldirektorāts)
Papildu informācija

Kontaktinformācija Latvijā

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/site/lv/oj/2007/
l_110/l_11020070427lv00330039.pdf
2. un 3.pants

Eiropas Komisijas Tiesiskuma,
brīvības un drošības
ģenerāldirektorāts

Lelde Tipāne,
Ārlietu ministrijas Humanitāro
jautājumu nodaļas trešā
sekretāre,
Tel.: 67 016 310
E- pasts:
lelde.tipane@mfa.gov.lv

Eiropas Trešo valstu
valstspiederīgo
integrācijas fonds kā
daļa no Vispārīgās
programmas
„Solidaritāte un
migrācijas plūsmu
pārvaldība”

2007-2013

14676641
EUR

Fonda vispārīgais mērķis ir atbalstīt
dalībvalstu centienus palīdzēt trešo
valstu valstspiederīgajiem ar dažādu
ekonomisko, sociālo, kultūras, reliģijas,
valodas un etnisko izcelsmi izpildīt
uzturēšanās noteikumus un atvieglināt
viņu integrāciju Eiropas sabiedrībā

iestādes un valsts vai privātas organizācijas,
universitātes, pētniecības institūti,
nevalstiskas organizācijas, valstu, reģionu un
vietējās iestādes, starptautiskās
organizācijas un citas bezpeļņas
organizācijas, kas ir reģistrētas Eiropas
Savienībā vai kādā no dalības valstīm
eur
atbilstīgi 5. pantam (http:// lex.europa.eu/LexUriServ/site/lv/oj/2007/l_11
0/l_11020070427lv00330039.pdf)
Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas
lietu ministrija, citas valsts pārvaldes iestādes
(valsts, reģionālās, vietējās), nevalstiskās
organizācijas, citas bezpeļņas organizācijas,
privāto vai publisko tiesību uzņēmumi vai
starptautiskas organizācijas, kas darbojas
migrācijas un integrācijas jomā

Tieslietu un Iekšlietu
ģenerāldirektorāts (DirectorateGeneral for Justice,
Freedom and Security)

Agate Zaķe,
Bērnu, ģimenes un
sabiedrības integrācijas lietu
ministrija
Projektu departaments
Starptautisko projektu nodaļa
Tālr.: +37167356497
E-pasts:
agate.zake@bm.gov.lv
www.bm.gov.lv

Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu
instrumenta un
Norvēģijas valdības
divpusējās finanšu
instrumenta prioritāte
„Bērni ar īpašām
vajadzībām” – atklātie
individuālo projektu
konkursi
„Jaunatne darbībā”
(Eiropas Kopienas
programma)

2004 - 2009

Prioritātes „Bērni ar īpašām vajadzībām”
mērķis ir veicināt to bērnu integrāciju
sabiedrībā, kuriem ir fiziska vai garīga
rakstura veselības traucējumi un kuriem
nepieciešama specifiska aprūpe un
ārstēšana, kā arī uzlabot viņu dzīves
kvalitāti

Tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde,
cita valsts iestāde, atvasināta publiska
persona, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta
juridiska persona

Finanšu instrumentu koordinējošā
iestāde – Finanšu instrumentu
birojs (Briselē)

„Jaunatne darbībā” ir Eiropas
Savienības neformālās izglītības
programma. Tās mērķis ir veicināt
Eiropas pilsonības apziņu, solidaritāti un
iecietību jauno eiropiešu vidū un iesaistīt
viņus Eiropas Savienības nākotnes
veidošanā. Programma veicina mobilitāti
Eiropas Savienības robežās un ārpus
tās, neformālo izglītību un starpkultūru
dialogu, kā arī visu jauniešu iekļaušanu,
neatkarīgi no viņu izglītības, sociālā

Jaunieši un jaunatnes darbinieki, biedrības
vai nodibinājumi, vietējas un reģionālas
valsts vai pašvaldību iestādes, Eiropas
līmeņa organizācijas, kas darbojas jaunatnes
jomā. Jebkura cita organizācija, kas darbojas
jaunatnes jomā; jebkurš, kas ir saistīts ar
neformālo izglītību un jaunatnes darbu.
Programmas mērķauditorija ir jaunieši
vecumā no 13 līdz 30 gadiem.

Vispārējā programma
“Pamattiesības un
tiesiskums” Eiropas
Komisijas speciālā
programma
"Pamattiesības un
pilsonība"
(Eiropas Kopienas
programma)

2007 – 2013

1, 496 129

12 milj.
EUR

http://ec.europa.eu/justice_home/f
unding/intro/funding_solidarity_en.
htm

Finanšu instrumentu vadošā
iestāde Latvijā – Finanšu ministrija

Eiropas Komisijas Izglītības un
kultūras ģenerāldirektorāts

Gunta Vīksne
Bērnu, ģimenes un
sabiedrības integrācijas lietu
ministrijas Projektu
departamenta direktore;
Tel. nr.: 67356509
E-pasts:
gunta.viksne@bm.gov.lv
Tīmekļa vietne:
www.bm.gov.lv
v/a „Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra”
Teātra iela 3, Rīga, LV 1050
Tel. 67358065
Fakss 67358060
E-pasts:
info@jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv
Daina Sproģe
Direktore
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stāvokļa vai kultūras vides.

Tel. 67213202
E-pasts:
daina.sproge@jaunatne.gov.lv
Evija Rudzīte
Eiropas Savienības
programmu daļas vadītāja
Tel. 67358068
E-pasts:
evija.rudzite@jaunatne.gov.lv
Māra Āboliņa
Komunikāciju daļas vadītāja
Tel. 67358067
E-pasts:
mara.abolina@jaunatne.gov.lv

Kopienas pasākumi
patērētāju politikas jomā
2007.- 2013. gadam
(Eiropas Kopienas
programma)
OJ L 404, 30.12.2006

2007 – 2013

Nodrošināt augstāka līmeņa patērētāju
aizsardzību, uzlabojot konsultēšanās
procesu ar patērētājiem un patērētāju
interešu pārstāvēšanu, kā arī nodrošināt
patērētāju tiesību aizsardzības
noteikumu efektīvāku piemērošanu,
izmantojot labākas sadarbības,
izformēšanas un izglītošanas metodes.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs,
Eiropas patērētāju informēšanas centrs.

Veselības un patērētāju
aizsardzības ģenerāldirektorāts
(Health and Consumer Protection
Directorate General)

EUREKA

Kopš 1985.
gada

Veicināt Eiropas valstu sadarbību
inovatīvu civilo tehnoloģiju pētīšanas,
izstrādes un ieviešanas jomā
galvenokārt mazajos un vidējos
uzņēmumos.

Mazie un vidējie uzņēmumi, pētnieciskie
institūti un augstskolas

Dalībvalstu Ministru konference

Veicināt Eiropas valstu sadarbību
inovatīvu civilo tehnoloģiju pētīšanas,
izstrādes un ātras ieviešanas jomā
pētniecības un attīstības darbu veicošos
mazajos un vidējos uzņēmumos

Mazie un vidējie uzņēmumi, pētnieciskie
institūti un augstskolas

EUROSTARS

Kopš 2008.
gada

EUREKA Sekretariāts
www.eureka.be

Dalībvalstu Ministru konference
EUREKA Sekretariāts
www.eurostars-eureka.eu
Pētniecības ģenerāldirektorāts

Linda Duntava
Ekonomikas ministrijas Iekšējā
tirgus departamenta
Patērētāju tiesību aizsardzības
nodaļas vadītājas vietniece;
Tel. nr.: 67013213;
E-pasts:
linda.duntava@em.gov.lv
Tīmekļa vietne:
www.em.gov.lv
LZA Eiropas programmu
centrs
Maija Bundule
Tel. 67 22 77 90
www.lza.lv
EUREKA Latvijas Nacionālā
projektu koordinatore
Ilze Beverte
Tel. 29 46 42 50
beverte@edi.lv
LZA Eiropas programmu
centrs
Maija Bundule
Tel. 67 22 77 90
www.lza.lv
EUROSTASRSR Latvijas
Nacionālā projektu
koordinatore
Ilze Beverte
Tel. 29 46 42 50
beverte@edi.lv
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Kopienas
Konkurētspējas un
inovāciju
pamatprogramma
(2007-2013)

2007 - 2013

€ 3,621
mlj.

1. Veicināt Eiropas uzņēmēju (jo īpaši
MVU) konkurētspēju;
2. Sekmēt inovācijas;
3. Veicināt ICT lietošanu un izplatīšanos
– tādējādi sekmējot informācijas
sabiedrības veidošanos
4. Veicināt atjaunojamo energoresursu
lietošanu, kā arī energoefektivitāti.

Katrai no apakšprogrammām ir sava
saņēmēju grupa

Kā koordinējošā – DG Enterprise
& Industry. Bet atbilstoši sava
kompetencei attiecībā uz
konkrētiem apakšprogramm u
jautājumiem – arī DG Information
Society and Media, DG ENV, DG
TRANS, DG ECOFIN
Plus, attiecībā uz pirmās un trešās
apakšprogrammas administrēšanu
– jaunizveidotā Executive Agency
for Competitiveness and
Innovation

Par koordināciju, kā arī pirmo
un otro apakšprogrammu –
EM Uzņēmējdarbības un
rūpniecības departamenta
pārstāves Ilze Beināre
(t.67013151,
Ilze.Beinare@em.gov.lv), Ilze
Lore (t.67013099,
Ilze.Lore@em.gov.lv), Una
Vanaga (t.67013129,
Una.Vanaga@em.gov.lv)
Par trešo apakšprogrammu –
Inese Betaga, e-lietu
sekretariāts (skatīt 20. lpp)

Eiropas Kopienas
enerģētikas finanšu
instruments
ekonomiskās
efektivitātes un enerģijas
taupīšanas projektiem programma "Inteliģenta
enerģija Eiropai"

2007 – 2013

Statistiskās informācijas
sagatavošana jauno ES
iniciatīvu veidošanā

2005 -

CUSTOMS
(Eiropas Kopienas
programma)
14.6.2007 OV L 154/29

2008 - 2013

Programmas mērķis ir veicināt plašāku
energoefektivitātes pasākumu ieviešanu
un atjaunojamo resursu izmantošanu
Eiropā.
IEE ietvaros īstenotie projekti tiek
līdzfinansēti, ja to mērķi saskan ar
programmas prioritātēm:
- Energoefektivitāte un racionāla
enerģijas izmantošana (SAVE);
- Atjaunojamā enerģija un jauni
enerģijas avoti (ALTENER);
- Enerģētikas aspekti transporta sektorā
(STEER);
- Integrētās iniciatīvas (HORIZONTAL).
Grantu apkopojums statistikas jomā ar
mērķi nodrošināt ar statistisko
informāciju jauno Eiropas savienības
iniciatīvu ieviešana dalībvalstīs.

Nodrošināt, ka muitas darbības atbilst
iekšējā tirgus
vajadzībām, tostarp piegādes ķēdes
drošību un tirdzniecības
veicināšanu.

Eiropas Komisijas Transporta un
enerģētikas ģenerāldirektorāts
(DG Energy and Transport)
http://ec.europa.eu/energy/intellige
nt/

LR Centrālās statistikas pārvalde

Eiropas kopienas statistikas birojs
(Eurostat), DG ECFIN

Valsts ieņēmumu dienests, Finanšu ministrija

Nodokļu un muitas savienības
ģenerāldirektorāts
(Taxation and Customs Union
Directorate-General)

Par ceturto apakšprogrammu
– Ekonomikas ministrija
Enerģētikas departaments
Dainis Dravnieks (T.67013128
dainis.dravnieks@em.gov.lv)
Inguna Ozoliņa
Būvniecības, enerģētikas un
mājokļu valsts aģentūras,
Enerģētikas departamenta,
Energoefektivitātes nodaļas
vadītāja
Tālr.: +371 67114503
E-pasts:
inguna.ozolina@bema.gov.lv

Oskars Kreitāls
Centrālā statistikas pārvalde
Starptautisko projektu
koordinācijas un plānošanas
daļas vadītājs
oskars.kreitals@csb.gov.lv
Tālr: 67366866
Evija Paegle
(kontaktpersona)
GMP Muitas modernizācijas
daļa Ārējās sadarbības
nodaļas vecākā muitas
eksperte;
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Tel. nr.: 67111330;
E-pasts:
evija.paegle@vid.gov.lv
Ingrīda Gulbe-Otaņķe
(komitejas locekle)
GMP Muitas modernizācijas
daļas priekšniece;
Tel. nr.: 67111211;
E-pasts: ingrida.gulbeotanke@vid.gov.lv; C2007
Jeļena Lepina-Žagare
(benchmarking koordinatore)
GMP Muitas modernizācijas
daļa Ārējās sadarbības
nodaļas vecākā muitas
eksperte;
Tel. nr.: 67111236;
E-pasts: jelena.lepinazagare@vid.gov.lv

FISCALIS
(Eiropas Kopienas
programma)
OJ L 341

2008 - 2013

Uzlabot nodokļu sistēmu pilnvērtīgu
darbību ES iekšējā tirgū, veicinot un
paplašinot sadarbību starp ES
dalībvalstīm un kandidātvalstīm, kā arī
šo
valstu nodokļu administrācijām un
darbiniekiem.

Valsts ieņēmumu dienests, Finanšu
ministrija.

Nodokļu un muitas
ģenerāldirektorāts
(Taxation and Customs Union
Directorate-General)
http://ec.europa.eu/taxation_custo
ms/taxation/tax_cooperation/fiscali
s_programme/index_en.htm

Irēna Muļica (Working visits
koordinatore)
GMP Muitas modernizācijas
daļas Programmas vadības
nodaļa priekšniece
Tel. nr.: 67111326;
E-pasts:
irena.mulica@vid.gov.lv
Raimonds Markēvičš
(Fiscalis programmas
koordinatots)
Starptautisko attiecību daļas
priekšnieka vietnieks
Tel.nr. 67028797;
E-pasts:
Raimonds.Markevics@vid.gov
.lv
Aija Dekunova
Starptautisko attiecību daļas
Protokola nodaļas galvenā
speciāliste;
Tel. nr.: 67028744;
E-pasts:
Aija.Dekunova@vid.gov.lv
Indra Kolkovska
Starptautisko attiecību daļas
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priekšniece;
Tel. nr.: 67028767;
E-pasts:
Indra.Kolkovska@vid.gov.lv
Pamatprogramma:

2007 - 2013
745 milj.
EUR

Drošība un brīvību
garantēšana
Apakšprogrammas:
- „Noziedzības profilakse
un apkarošana”

597,6 milj.
EUR

- „Terora aktu un citu ar
drošību saistītu risku
profilakse, gatavība tiem
un to seku pārvarēšana”

137,4 milj.
EUR

Kopienas darbības
(Community actions)
Pamatprogramma:
„Solidaritāte un
migrācijas plūsmu
pārvaldība”

2007 - 2013

Nodrošināt efektīvu operatīvo sadarbību
cīņā pret terorismu, noziedzību un
organizēto noziedzību, atbalstīt izlūkdatu
nodrošināšanu Eiropas līmenī un
veicināt noziedzības un terorisma
novēršanu, lai stiprinātu drošas, uz
tiesiskumu balstītas sadarbības.

Veicināt godīgu atbildības sadalījumu
starp valstīm, dalībvalstu ārējo robežu
integrētas pārvaldības ieviešanā, kā arī
vienotas politikas izveidošana
patvēruma un imigrācijas jomā.

Iekšlietu ministrija, tās padotībā esošās
iestādes, citas tiesību aizsardzības iestādes,
NVO.

Tieslietu un Iekšlietu
ģenerāldirektorāts (DirectorateGeneral for Justice,
Freedom and Security)
http://ec.europa.eu/justice_home/f
unding/intro/funding_security_en.h
tm

Iekšlietu ministrija, tās padotībā esošās
iestādes, citas valsts pārvaldes
struktūrvienības, NVO.
Visas ES dalībvalstis, izņemot Dāniju,
Lielbritāniju un Īriju.

Tieslietu un Iekšlietu
ģenerāldirektorāts (DirectorateGeneral for Justice,
Freedom and Security)
http://ec.europa.eu/justice_home/f
unding/intro/funding_solidarity_en.
htm

Eiropas civilā
aizsardzība

COST

2007 - 2013

Nepārtraukti

189,8 milj.
EUR

Veicināt pastiprinātu sadarbību civilās
aizsardzības palīdzības intervenču jomā,
ārkārtas situāciju novēršanas vai seku
mazināšanas pasākumiem, kā arī
sekmēt Kopienas sagatavotību ārkārtas
situācijām.
Atbalstīt sadarbību zinātnē un

Valsts un pašvaldību iestādes,
privātpersonas, un citas ar aizsardzību
saistītas organizācijas.

Vides ģenerāldirektorāts
Directorate - General for
Environment

Zinātnieki, zinātniskās institūcijas.

http://ec.europa.eu/environment/ci
vil/prote/finance.htm
http://www.cordis.lu/cost

Baiba Balode
Iekšlietu ministrijas Eiropas
lietu un starptautiskās
sadarbības departamenta
Starptautisko projektu
koordinācijas nodaļas vecākā
referente;
Tel. nr.: 67219357;
Fakss: 67829689;
E-pasts:
baiba.balode@iem.gov.lv
Jānis Zvilna
Iekšlietu ministrijas Eiropas
lietu un starptautiskās
sadarbības departamenta
Starptautisko projektu
koordinācijas nodaļas vadītāja
vietnieks
Tel.nr. 67219504
E-pasts:
janis.zvilna@iem.gov.lv
Tīmekļa vietne:
www.iem.gov.lv
Baiba Balode
Iekšlietu ministrijas Eiropas
lietu un starptautiskās
sadarbības departamenta
Starptautisko projektu
koordinācijas nodaļas vecākā
referente;
Tel. nr.: 67219357;
Fakss: 67829689;E-pasts:
baiba.balode@iem.gov.lv
Tīmekļa vietne:
www.iem.gov.lv
Ludis Pauliņš
VUGD Starptautiskā
sadarbības sektora
priekšnieks
tel.67075856
ludis.paulins@vugd.gov.lv
Maija Bundule
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(Eiropas Kopienas
programma)

(finansējums
programmas
darbībai no
Ietvara
programmu
budžeta)

Erasmus Mundus
programma
(Eiropas Kopienas
programma)

2004 – 2008
(pirmais posms)
2009 – 2013
(otrais posms)

tehnoloģiju
izstrādē. Programmas īstenošanai ir
izveidoti 9 domēni, kas
organizē darbu noteiktās zinātņu
nozarēs –
medicīnā un molekulārajā bioloģijā,
ķīmijā un tehnoloģijās, zemes zinātnēs
un vides pārvaldībā, pārtikas zinātnē un
lauksaimniecībā, mežzinātnē, sociālajās
zinātnēs (sabiedrība, kultūra un
veselība), informācijas un
telekomunikāciju tehnoloģijās, materiālu
zinātnē, fizikā un nanozinātnē,
transportā un pilsētvides plānošanā
Sadarbības un mobilitātes programma
augstākās izglītības jomā, kuras mērķis
ir panākt, lai Eiropas Savienība
nodrošinātu izcilu izglītības kvalitāti,
iesaistot labākos studentus un izcilākos
mācību spēkus no visas pasaules.
Atbalsta izcilas kvalitātes kopīgas
maģistrantūras un doktorantūras
programmas un veicina Eiropas
augstākās izglītības labāku
atpazīstamību trešajās valstīs.

Latvijas zinātņu akadēmijas
Eiropas programmu centra
vadītāja
Tel. nr.: 67227790
E-pasts: maija.bundule@lza.lv

Augstākās izglītības iestādes, studenti, kas
ieguvuši izglītību/grādu augstākās izglītības
iestādē, zinātnieki un profesionāļi, kas lasa
lekcijas vai veic pētījumus, augstākajā
izglītībā tieši iesaistītais personāls, citas
privātas un publiskas personas,
kas darbojas augstākās izglītības jomā.

Tempus IV
(Eiropas Kopienas
programma)

2007 - 2013

Programmas pamatuzdevums ir veicināt
augstākās izglītības reformu ES
kaimiņreģionos, kuri saņem ES tehnisko
palīdzību, veidot sadarbības projektus ar
Rietumbalkānu valstīm, Austrumeiropas,
Ziemeļāfrikas un Vidējo Austrumu
valstīm un Centrālās Āzijas reģiona
valstīm.

ES dalībvalstu un partnervalstu augstākās
izglītības institūcijas un organizācijas.
ES dalībvalstu un partnervalstu
neakadēmiskās institūcijas kā NVO,
uzņēmumi, industrijas un sabiedriskās
organizācijas.

Europass
(Eiropas Kopienas

2005 - 2010

Europass mērķis ir veicināt Eiropas
Savienības pilsoņu mobilitāti Eiropā

Eiropas Savienības dalībvalstis, Eiropas
ekonomiskās zonas dalībvalstis, Eiropas

Izglītības, audiovizuālās un
kultūras izpildaģentūra (Education,
Audiovisual and Culture Executive
Agency - EACEA), kas atrodas
Izglītības un kultūras
ģenerāldirektorāta (DirectorateGeneral for Education and Culture
-DG EAC of the European
Commission) un Europe-Aid –
sadarbības biroja (EuropeAid - Cooperation Office - DG AIDCO of
the European Commission)
pārziņā.
http://ec.europa.eu/education/exter
nal-relationprogrammes/doc72_en.htm
Izglītības, audiovizuālās un
kultūras izpildaģentūra (Education,
Audiovisual and Culture Executive
Agency - EACEA), kas atrodas
Izglītības un kultūras
ģenerāldirektorāta (DirectorateGeneral for Education and Culture
-DG EAC of the European
Commission) un Europe-Aid –
sadarbības biroja (EuropeAid - Cooperation Office - DG AIDCO of
the European Commission)
pārziņā.
http://ec.europa.eu/education/exter
nal-relationprogrammes/doc70_en.htm
Izglītības un kultūras
ģenerāldirektorāts

Gunta Takere
Akadēmisko programmu
aģentūra, Programmas
vadītāja;
Tel. nr.: 67280138;
E-pasts: gunta.takere@apa.lv

Gunta Takere
Akadēmisko programmu
aģentūra, Programmas
vadītāja;
Tel. nr.: 67280138;
E-pasts: gunta.takere@apa.lv

Baiba Ramiņa
Akadēmiskais informācijas
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programma)

Euroguidance
(Eiropas Kopienas
programma)

2007 - 2013

Rīcības programma
Mūžizglītības jomā
(Eiropas Kopienas
programma)

2007 - 2013

mācību un darba nolūkos. Šī vienotā
saskaņotā sistēma kvalifikāciju un
kompetenču pārskatāmībai, palīdz
skaidrā un viegli saprotamā veidā
apliecināt iegūtās prasmes, iemaņas,
zināšanas un darba pieredzi.
Informācijas un konsultāciju tīkls
Euroguidance apvieno Eiropas valstu
karjeras attīstības atbalsta centrus ar
mērķi veicināt cilvēku mobilitāti, palīdzot
karjeras konsultantiem un atsevišķiem
indivīdiem labāk saprast izglītības
iespējas, kas pieejamas Eiropas
pilsoņiem visā Eiropā.

Savienības kandidātvalstis.

(http://ec.europa.eu/dgs/education
_culture/index_lv.html)

centra direktore;
Tel. nr.: 67358234
E-pasts: baiba@aic.lv
www.europass.lv

Eiropas Savienības dalībvalstis, Eiropas
ekonomiskās zonas dalībvalstis, Eiropas
Savienības kandidātvalstis

Izglītības un kultūras
ģenerāldirektorāts
(http://ec.europa.eu/dgs/education
_culture/index_lv.html)

- Caur mūžizglītību veicināt uz
zināšanām balstītas sabiedrības
veidošanos Eiropas Kopienā ar tās
pastāvīgi pieaugošo ekonomiku, sekmēt
labāku darbavietu un augstākas sociālās
saliedētības veidošanos, vienlaicīgi
nodrošinot dabas resursu saglabāšanu
nākamajām paaudzēm;
- programma veicinās sadarbību un
mobilitāti starp dalībvalstu izglītības un
praktiskās apmācības sistēmām, lai
padarītu tās par pasaules kvalitātes
standartu izglītības jomā.

Skolnieki, studenti, mācekļi, pieaugušie, kas
mācās.
Skolotāji, apmācību instruktori.
Cilvēki darba tirgū.
Iestādes, organizācijas, kas piedāvā mācību
iespējas saistībā ar mūžizglītības
programmu.
Personas, struktūras, kas atbildīgas par
sistēmām un politiku saistībā ar mūžizglītības
aspektiem. Uzņēmumi, sociālie partneri un to
organizācijas visos līmeņos.
Apvienības, kas darbojas mūžizglītības jomā.

Izglītības un kultūras
ģenerāldirektorāts
(http://ec.europa.eu/dgs/education
_culture/index_lv.html)

Aleksandra Joma
Valsts izglītības attīstības
programmu aģentūras
Karjeras atbalsta
departamenta direktore;
Tel.nr.:67830842
e-pasts:
aleksandra.joma@viaa.gov.lv
www.viaa.gov.lv/Euroguidance
Gunta Arāja
Izglītības un zinātnes
ministrijas Starptautisko
finanšu instrumentu nodaļas
vadītāja;
Tel. nr.: 67047875
E-pasts:
gunta.araja@izm.gov.lv
Baiba Sermuliņa
Akadēmisko programmu
aģentūras direktora vietniece
Izglītības programmu
jautājumos;
Tel. nr.: 67280138;
E-pasts: baiba@apa.lv
(visas apakšprogrammas
izņemot Leonardo da Vinci)
Dagnija Dilāne
Valsts izglītības attīstības
aģentūras Leonardo da Vinci
programmas nodaļas vadītāja
Tel.: 67359078, fakss:
67830830
E-pasts:
dagnija.dilane@viaa.gov.lv
(apakšprogramma Leonardo
da Vinci)
Maksims Kazakovs
Izglītības un zinātnes
ministrijas Informācijas
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7. Ietvara programma
(Eiropas Kopienas
programma)

2007 - 2013

Kultūra (2007- 2013)

2007- 2013

Eiropa pilsoņiem (20072013)

2007- 2013

7.Ietvara programma ir iedalīta četrās
īpašās programmās, kas atbilst Eiropas
pētniecības politikas četriem
galvenajiem mērķiem: sadarbība, idejas,
cilvēki, iespējas.
Šo mērķu starpā īpaši svarīgi ir atbalstīt
visa veida starpvalstu sadarbību ES
teritorijā, pilnveidot Eiropas progresīvās
pētniecības dinamismu, jaunradi un
izcilību. Atbalsts starpvalstu sadarbības
veidiem visā ES un ārpus tās robežām
jomās, kas atbilst galvenajām zināšanu
un tehnoloģiju attīstības jomām. Atbalsts
pētniecībai, lai risinātu Eiropas sociālās,
ekonomikas, vides un rūpniecības
problēmas. Pētnieka profesijas
pievilcības vairošana, veicinot Eiropas
zinātnieku palikšanu Eiropā.
Programmas mērķis ir sekmēt kultūras
darbinieku mobilitāti un sadarbību,
veicināt kultūras produktu starptautisku
apriti un sekmēt starpkultūru dialogu.
Programma pieejama visām kultūras
nozarēm un kultūras pakalpojumu
sniedzējiem (izņemot audiovizuālajā
jomā).

Programmas mērķis ir veicināt aktīvu ES
pilsonību: pilsētu un iedzīvotāju
sadarbības pasākumi, atbalsts
sabiedriskajām organizācijām, plaša
mēroga pasākumi, pētījumi un
informēšanas līdzekļi.

Zinātniskās institūcijas, mazie un vidējie
uzņēmumi, valsts un pašvaldību iestādes,
nevalstiskā organizācijas, asociācijas,
komersanti, zinātnieki, studenti (doktoranti).

Pētniecības Ģenerāldirektorāts
(http://www.cordis.lu/fp7)

tehnoloģiju departamenta
Attīstības un projektu nodaļas
vadītājs
Tel.nr.: 67047903
E_pasts:
maksims.kazakovs@izm.gov.l
v
(e-Twinning iniciatīva)
Irina Arhipova
Izglītības un zinātnes
ministrijas Zinātnes,
tehnoloģiju un inovāciju
departamenta direktore;
Tel. nr.: 67047896
E-pasts:
irina.arhipova@izm.gov.lv
Arnolds Ūbelis 7.Ietvara
programmas nacionālais
koordinators
Latvijas Universitāte;
Tel. nr.; fakss: 67229727;
mob.: 29498659
E-pasts: arnolds@latnet.lv

─ 27 Eiropas Savienības dalībvalstis;
─ 3 EEZ/EBTA valstis (Islande, Lihtenšteina
un Norvēģija);
─ kandidātvalstis saskaņā ar attiecīgu līgumu
normām – Turcija, Horvātija, Serbija, Bijušās
Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.
Rietumbalkānu valstis (Albānija, BosnijaHercogovina un Melnkalne) varētu turpināt
kļūt par atbilstīgām valstīm, ja tiks noslēgts
Saprašanās memorands par šo valstu
piedalīšanos Programmā.
─ 27 ES dalībvalstis;
─ 3 EEZ/EBTA valstis (Islande, Lihtenšteina
un Norvēģija);
- Horvātija;
─ ES kandidātvalstis, saskaņā ar attiecīgu
līgumu normām (Turcija, Bijusī
Dienvidslāvijas Maķedonjas Republika);
─ Rietumbalkānu valstis, saskaņā ar
attiecīgu līgumu normām (Albānija, Bosnija
un Hercegovina, Melnkalne, Serbija, tai
skaitā Kosova).

Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts
Izglītības, audiovizuālās jomas un
kultūras izpildaģentūra

Laura Turlaja
ES kultūras kontaktpunkta
nodaļas vadītāja
Antonijas iela 9, 2.st.
T.: 67330228
Fakss: 67227916
E-pasts:
Laura.Turlaja@km.gov.lv

Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts
Izglītības, audiovizuālās jomas un
kultūras izpildaģentūra

Laura Turlaja - ES Kultūras
kontaktpunkta nodaļas
vadītāja
Antonijas iela 9, 2.st.
T.: 67330228
Fakss: 67227916
E-pasts:
Laura.Turlaja@fm.gov.lv
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MEDIA 2007

2007- 2013

Kopienas rīcības
pasākumam „Eiropas
kultūras galvaspilsēta”

2014. gads

Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu
instrumenta un
Norvēģijas valdības
divpusējā finanšu
instrumenta prioritāte
„Eiropas kultūras
mantojuma
saglabāšana”

2004 - 2009

Kopienas
Nodarbinātības un
sociālās solidaritātes
programma –
PROGRESS
(Eiropas Kopienas
programma)

2007 - 2013

755

~2,81 milj.
EUR

Audiovizuālās jomas projektu atbalsts:
projektu izstrāde, izveidoto audiovizuālo
darbu popularizēšana, izplatīšana,
pārveidošana ciparu formātā,
profesionāļu tālākizglītība, sadarbības
projekti starp filmu skolām.

ES dalībvalstu un Eiropas ekonomiskās
telpas valstu (Lihtenšteina, Norvēģija un
Islande), kā arī Šveices un Horvātijas
audiovizuālās jomas institūcijas un
audiovizuālās jomas profesionāļi – ražotāji,
izplatītāji, festivālu un pasākumu
organizatori.

Informācijas sabiedrības un mediju
direktorāts

Lelda Ozola
MEDIA Desk Latvija
Peitavas iela 10/12
Rīga LV1050
T.: 6735 8857
Fakss: 6735 8877
E-pasts:
lelda.ozola@nfc.gov.lv
www.mediadesk.lv

Pasākuma mērķis ir popularizēt pilsētu
atpazīstamību, labvēlīgi ietekmēt
kultūras un tūrisma attīstību, stiprināt
vietējo un reģionālo identitāti, kā arī
Eiropas integrāciju, veicināt Eiropas
valstu mākslinieku un inteliģences
sadarbību.

Republikas pilsētas, rajona pilsētas vai
novada pašvaldības.

Izglītības un kultūras
ģenerāldirektorāts

Liega Piešiņa – Kultūras
ministrijas Kultūrpolitikas
ieviešanas departamenta
direktores vietniece
T.: 67078151
E-pasts:
liega.piesina@km.gov.lv

Prioritātes mērķis ir pilnveidot Latvijas
kultūras mantojuma saglabāšanu,
aizsardzību, izpēti un pieejamību,
veicinot kultūrvēsturiskā mantojuma
ekonomiskās darbības formu attīstību un
dažādošanu.
Apakšprioritātes:
- Amatu apmācība restaurācijā;
- Latvijas pilsētu vēsturisko centru
restaurācija;
- Iespējama Jūgendstila centra
izveidošana Rīgā;
- Padomju perioda nonkonformistiskā
mantojuma dokumentēšana un
saglabāšana;
- Koka arhitektūras restaurācija.
Kopējais mērķis - finansiāli atbalstīt ES
mērķu īstenošanu nodarbinātības,
sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju jomā,
tādējādi saistībā ar Lisabonas stratēģiju,
sekmēt Sociālās programmas (Social
Agenda) mērķu sasniegšanu

Tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes,
citas valsts iestādes, atvasinātas publiskas
personas, kā arī Latvijas Republikā
reģistrētas juridiskas personas

- EEZ finanšu instrumenta
komiteja Briselē (EEZ finanšu
instruments)
- Norvēģijas Ārlietu ministrija
(Norvēģijas valdības divpusējais
finanšu instruments)
- Finanšu instrumentu birojs (FIB)

Kristīne Strazdīte
ES fondu departamenta
vecākā referente ārvalstu
finanšu jautājumos
Antonijas iela 9, 2.st.
T.: 67330236
Fakss: 67227916
E-pasts:
Kristine.Strazdite@km.gov.lv

Programmas ietvaros tiek finansēti
analītiski pasākumi (datu un statistikas
vākšana/izplatīšana, kopējās
metodoloģijas izstrāde/izplatīšana,
izglītojošo materiālu
izstrādāšana/izplatīšana);

- LR Finanšu ministrija - vadošā
iestāde
- LR Kultūras ministrija starpniekinstitūcija (atbild par
prioritāti „Eiropas kultūras
mantojuma saglabāšana”)
Publiskās vai privātās institūcijas, valsts
nodarbinātības dienesti, pašvaldības,
specializētās ES institūcijas, sociālie partneri,
nevalstiskās organizācijas, augstākās
izglītības iestādes un pētniecības institūti,
eksperti, nacionālie statistikas biroji, mediji.

Nodarbinātības, sociālo lietu un
vienlīdzīgu iespēju
ģenerāldirektorāts
(The Directorate-General for
Employment, Social Affairs and
Equal Opportunities)
Progress mājas lapa:
http://ec.europa.eu/employment_s
ocial/progress/index_en.htm

Programmas komitejas
pārstāvis:
Inga Kurčonoka
Labklājības ministrijas Finanšu
un attīstības departamenta
Sociālās politikas plānošanas
un attīstības nodaļas vadītāja;
Tel. nr.: 67021647;
E-pasts:
Inga.Kurconoka@lm.gov.lv
Programmas komitejas
pārstāvja vietnieks:
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abpusējas apmācības, informācijas
apmaiņas, labas prakses izplatīšanas un
apguves pasākumi,
atbalsts galvenajiem dalībniekiem.

Elita Aleksandrovska
Labklājības ministrijas Finanšu
un attīstības departamenta
Sociālās politikas plānošanas
un attīstības nodaļas vecākā
referente;
Tel. nr.: 67021694;
E-pasts:
Elita.Aleksandrovska@lm.gov.
lv
Latvijas kontaktpunkti
programmas politikas jomām:
Nodarbinātība:
Ingeborga Linde
Labklājības ministrijas
Darba departamenta
Darba tirgus monitoringa
nodaļas vecākā referente;
Tel. nr.: 67021520;
E-pasts:
Ingeborga.Linde@lm.gov.lv
Sociālā aizsardzība un
iekļaušana:
Sandra Baltiņa
Labklājības ministrijas
Sociālās iekļaušanas politikas
departamenta direktore;
Tel. nr.: 67021612;
E-pasts:
Sandra.Baltina@lm.gov.lv
Darba apstākļi:
Renārs Lūsis
Labklājības ministrijas Darba
departamenta direktora
vietnieks;
Tel. nr.: 67021527
E-pasts:
Renars.Lusis@lm.gov.lv
Nediskriminācija un
daudzveidība:
Ruta Klimkāne
Bērnu, ģimenes un
sabiedrības integrācijas lietu
ministrijas Sabiedrības
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integrācijas lietu departamenta
direktora vietniece;
Tel. nr.: 67356497;
E-pasts:
ruta.klimkane@bm.gov.lv

Eiropas Savienības
struktūrfondu 3.mērķa
„Eiropas teritoriālā
sadarbība” programmas:

2007 - 2013

1041,6

A) Pārrobežu
sadarbības
programmas;

Eiropa teritoriālās sadarbības mērķis ir
stiprināt pārrobežu sadarbību ar kopēju
vietēju un reģionālu ierosmju palīdzību,
stiprināt starpvalstu sadarbību ar tādu
aktivitāšu palīdzību, kas veicina
integrētu teritoriālu attīstību saistībā ar
Kopienas prioritātēm, un stiprināt
starpreģionu sadarbību un pieredzes
apmaiņu atbilstīgajā teritoriālajā līmenī.

Finansējuma saņēmēji:

Programmas mērķis - veicināt ilgtspējīgu
un vienlīdzīgu pierobežas reģiona
sociālekonomisko attīstību, lai padarītu
to konkurētspējīgu ekonomiskajai un
uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcīgu
dzīvošanai un apmeklēšanai.

Finansējuma saņēmēji:

-

Dzimumu līdztiesība:
Labklājības ministrijas
Sociālās iekļaušanas politikas
departamenta direktora
vietniece;
Tel. nr.: 67021682;
E-pasts:
Agnese.Gaile@lm.gov.lv
Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijas
kontaktpersonas –
Valsts sekretāra vietnieka p.i.
Arina Andreičika t.67770424
e-pastsArina.Andreicika@raplm.gov.lv

Nacionālās. reģionālās un vietējas
pārvaldes iestādes;
Nevalstiskās organizācijas;
Sabiedriskajām līdzvērtīgās
organizācijas
Privātie uzņēmumi (atsevišķās
programmās)

Attīstības instrumentu
departamenta
Teritoriālās sadarbības
nodaļas vadītāja Anna
Djakova
t. 67770421
e-pastsAnna.Djakova@raplm.gov.lv

B) Transnacionālās
sadarbības programma;
C) Starpreģionu
sadarbības programma
1) Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības
programma

2007 - 2013

75,6

- vietējas un reģionālas iestādes;
- valsts iestādes;
- nevalstiskās organizācijas;
- sabiedriskajām līdzvērtīgas
organizācijas

Eiropas Komisijas Reģionālās
Politikas Ģenerāldirektorāts (EC
DG Regio)

Programmas teritorija:
- Latvijā: Kurzeme, Zemgale, Latgale;
- Lietuvā: Klaipēda, Telši, Šauļi,
Paņeveža, Uteņa, Kauņa (kā papildus
teritorija)
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2) Igaunijas-Latvijas
pārrobežu sadarbības
programma

2007 - 2013

51

Programmas mērķis: ir veicināt teritorijas
ilgtspējīgu attīstību un ekonomisko
konkurētspēju, panākot saskaņotu pieeju
ekonomiskai, sociālai un vides attīstībai
tādā veidā, lai tajā iesaistītu vietējos
iedzīvotājus un kopienas, kas no tā gūtu
labumu.

Finansējuma saņēmēji:
- vietējas un reģionālas iestādes;
- valsts iestādes;
- nevalstiskās organizācijas;
- privātie uzņēmēji (1. un 2. prioritātē);
- sabiedriskajām līdzvērtīgas
organizācijas

Eiropas Komisijas Reģionālās
Politikas Ģenerāldirektorāts (EC
DG Regio)

Programmas teritorija:
- Latvijā: Kurzeme, Pierīga, Rīga un
Vidzeme
- Igaunijā: Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti
3) Centrālā Baltijas jūras
reģiona pārrobežu
sadarbības programma

2007 - 2013

52,6

Programmas mērķis - radīt globāli
atpazīstamu, dinamisku un
konkurētspējīgu reģionu, kas ir pievilcīgs
gan biznesam, gan tūristiem, kur cilvēki
vēlās dzīvot, strādāt un investēt.

Finansējuma saņēmēji:
- vietējas un reģionālas iestādes;
- valsts iestādes;
- nevalstiskās organizācijas;

Eiropas Komisijas Reģionālās
Politikas Ģenerāldirektorāts (EC
DG Regio)

Programmas teritorija:
- Latvijā: Kurzeme, Rīga, Pierīga
(attiecināmie reģioni) un Zemgale,
Vidzeme (pieguļošie reģioni);
- Igaunijā: Kirde-Eesti, Kesk-Eesti, PõhjaEesti, Lääne-Eesti (attiecināmie reģioni) un
Lõuna-Eesti (pieguļošais regions);
- Somijā: Varsinais-Suomi; Uusimaa, ItäUusimaa, Kymenlaakso, Ālandu salas
(attiecināmie reģioni) un Etelä-Karjala,
Kanta-Häme, Päijät-Häme (pieguļošie
reģioni);
- Zviedrijā: Gävleborg, Uppsala,
Stokholma, Södermanland, Östergötland,
Gotlande (attiecināmie reģioni) un
Västmanland, Örebro (pieguļošie reģioni).
4) Igaunijas-LatvijasKrievijas pārrobežu
sadarbības programma
Eiropas kaimiņattiecību
un partnerības
instrumenta ietvaros

2007 - 2013

47,7

Programmas mērķis: ir izmantot plašā
pierobežas reģiona potenciālu reģiona
ekonomikas attīstībai, piesaistot
investīcijas, nodarbinātības un dzīves
līmeņa celšanai.

Finansējuma saņēmēji:
-

vietējas un reģionālas iestādes;
valsts iestādes;
nevalstiskās organizācijas;
sabiedriskajām līdzvērtīgas

Eiropas Komisijas EuropeAid
sadarbības birojs (EC Europe Aid
Co-operation Office)
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organizācijas;
- privātie uzņēmēji – MVU (1. prioritātē).

Programmas teritorija:
- Latvija: Latgale, Vidzeme, (Rīga un
Pierīga kā papildus teritorijas);
- Igaunija: Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, KeskEesti, (Põhja-Eesti kā papildus teritorija);
- Krievija: Leningradas apgabals,
Pleskavas apgabals, Sanktpēterburga.
5) Latvijas-LietuvasBaltkrievijas pārrobežu
sadarbības programma
Eiropas kaimiņattiecību
un partnerības
instrumenta ietvaros

2007 - 2013

41,7

Programmas mērķis - veicināt pierobežu
reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt
augsta līmeņa vides aizsardzību,
ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī
mazināt kultūru atšķirības.

Finansējuma saņēmēji:
- vietējas un reģionālas iestādes;
- valsts iestādes;

Eiropas Komisijas EuropeAid
sadarbības birojs (EC Europe Aid
Co-operation Office)

- nevalstiskās organizācijas;
- sabiedriskajām līdzvērtīgas
organizācijas.
Programmas teritorija:
- Latvija: Latgales reģions;
- Lietuva: Utena, Viļņa un Alytus apgabali,
(Kaunas un Panevezys apgabali kā
papildus teritorija);
- Baltkrievija: Grodņa un Vitebska
(Minskas un Mogilevas apgabali kā
papildus teritorija).

6) Baltijas jūras reģiona
transnacionālās
sadarbības programma

2007 - 2013

293,2

Programmas mērķis – veicināt
transnacionālo attīstību, lai izveidotu
ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un teritoriāli
vienoto Baltijas jūras reģionu

Finansējuma saņēmēji:
- vietējas un reģionālas iestādes;
- valsts iestādes;
- nevalstiskās organizācijas;
- sabiedriskajām līdzvērtīgas
organizācijas

Eiropas Komisijas Reģionālās
Politikas Ģenerāldirektorāts (EC
DG Regio)
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Programmas teritorija:
- 8 ES dalībvalstis: Dānija, Zviedrija,
Somija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija,
atsevišķie Vācijas reģioni
- Baltkrievija un atsevišķie Krievijas
reģioni
- Norvēģija
7) Starpreģionu
sadarbības programma
INTERREG IVC

2007 - 2013

411

8)Pilsētvides attīstības
programma URBACT II.

2007 - 2013

68,8

ESPON 2013
programma(Eiropas
telpiskās plānošanas
pārraudzības tīkls)

2007 - 2013

47

Programmas mērķis – atbalstīt
reģionālās attīstības politiku inovāciju,
zināšanu ekonomikas, vides un risku
novēršanas jomās, kā arī veicināt
Eiropas ekonomisko modernizāciju un
konkurētspējas palielināšanos.
Programmas mērķis – uzlabot
ilgtspējīgas, integrētas pilsētu attīstības
politikas efektivitāti Eiropā, lai īstenotu
Lisabonas un Gēteborgas stratēģijas

Mērķis: Atbalstīt politikas attīstību
saistībā ar teritoriālo kohēziju un
harmonisku Eiropas teritorijas attīstību,
nodrošinot salīdzināmu informāciju,
apstiprinājumus, analīzi un scenārijus
par teritoriālo dinamiku un parādīt
teritoriālo kapitālu un potenciālu reģionu
un lielāku teritoriju attīstībai.
Programmas prioritātes ir:

Finansējuma saņēmēji:
•
valsts, reģionālās un vietējās
pašvaldības un iestādes,
•
sabiedriskajām līdzvērtīgas
organizācijas.
Programmas teritorija: Visas ES dalībvalstis
Finansējuma saņēmēji:
- pilsētas;
- valsts un reģionālās nozīmes iestādes,
kuru darbība ir tieši saistīta ar pilsētvides
problēmu risināšanu;
- augstskolas un pētniecības centri, kuru
darbība ir tieši saistīta ar pilsētvides
problēmu risināšanu.
Programmas teritorija: visas 27 Eiropas
Savienības dalībvalstis, Norvēģija un Šveice
Finansējuma saņēmēji:
- vietējas un reģionālas iestādes;
- valsts iestādes;
- nevalstiskās organizācijas;
- izglītības iestādes un zinātniski
pētnieciskie centri

Eiropas Komisijas Reģionālās
Politikas Ģenerāldirektorāts (EC
DG Regio)

Eiropas Komisijas Reģionālās
Politikas Ģenerāldirektorāts (EC
DG Regio)

Eiropas Komisijas Reģionālās
Politikas Ģenerāldirektorāts (EC
DG Regio)

Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijas
kontaktpersonas –
Telpiskās plānošanas
departamenta direktore
Ingūna Urtāne
t.67770356
e-pastsInguna.Urtane@raplm.gov.lv

 Lietišķie pētījumi par teritoriju
attīstību, konkurētspēju un kohēziju:
Apstiprinājums par teritoriālajām
tendencēm, perspektīvām un politiku
ietekmēm;
 Analīze, kas orientēta uz lietotāju
vajadzībām: Eiropas perspektīva
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Vispārējā programma
“Pamattiesības un
tiesiskums” Eiropas
Komisijas īpašā
programma
"Civiltiesības"
Vispārējā programma
“Pamattiesības un
tiesiskums” Eiropas
Komisijas īpašā
programma
"Krimināltiesības"

2007 - 2013

Hāgas programma
brīvības, drošības un
tiesiskuma stiprināšanai
Eiropas Savienībā

2004 - 2009

Darba programma

2010 - 2014

2007 - 2013

attiecībā uz dažādu veidu teritoriju
attīstību;
 Zinātniskā platforma un instrumenti:
Teritoriālie indikatori un dati,
analītiskie instrumenti un zinātniskais
atbalsts;
 Kapitalizācija (rezultātu), piederība
un līdzdalība: kapacitātes
paaugstināšana, dialogs un
sadarbības tīkls;
 Tehniskā palīdzība, analītiskais
atbalsts un komunikācija.
Veicināt tiesu iestāžu sadarbību
civillietās; Uzlabot savstarpējās
zināšanas par dalībvalstu tiesību un
tiesu iestāžu sistēmām civillietās;
Veicināt Eiropas Tiesiskās sadarbības
tīkla darbību civillietās un komerclietās.
Veicināt tiesībsargājošo iestāžu
sadarbību krimināllietās; Nodrošināt
dalībvalstu piemērojamo normu
savstarpējo saskanību; Uzlabot
kontaktus un informācijas un labākās
prakses apmaiņu; Uzlabot apmācības
ES un Kopienas tiesībās tiesu iestāžu
darbiniekiem, advokātiem un citiem
profesionāļiem, kas iesaistīti tiesu
sistēmas darbībā; Izstrādāt un ieviest
datorizētu informācijas apmaiņas
sistēmu par soda reģistriem.
Uzlabot ES un tās dalībvalstu kopīgās
spējas garantēt pamattiesības, obligāto
procesuālo drošību un tiesas
pieejamību, nodrošināt aizsardzību
apdraudētām personām atbilstīgi
Ženēvas Konvencijai par bēgļu statusu
un citiem starptautiskiem līgumiem,
regulēt migrācijas plūsmas un kontrolēt
Savienības ārējās robežas, apkarot
organizēto pārrobežu noziedzību,
novērst terorisma draudus, realizēt
Eiropola un Eurojust iespējas, turpināt
tiesas lēmumu un apliecību savstarpēju
atzīšanu civillietās un krimināllietās, un
samazināt tiesiskos un juridiskos
šķēršļus prāvās civillietās un ģimenes
lietās ar pārrobežu ietekmi.
Programma noteiks ES nākotnes

Tieslietu ministrija, tās padotības iestādes,
NVO, universitātes, pētniecības institūti,
praktizējošo juristu juridiskās un tiesnešu
mācību iestādes

Dace Freimane
Tieslietu ministrijas Projektu
departamenta direktore; Tel.
nr.: 67162655; E-pasts:
Dace.Freimane@tm.gov.lv

Tieslietu ministrija, tās padotības iestādes,
NVO, arodorganizācijas un universitātes,
zinātnes institūti, kā arī praktizējošo juristu
juridisko un tiesnešu apmācību/kvalifikācijas
celšanas iestādes

Dace Freimane
Tieslietu ministrijas Projektu
departamenta direktore; Tel.
nr.: 67162655; E-pasts:
Dace.Freimane@tm.gov.lv

Tieslietu ministrija, tās padotības iestādes

Tieslietu, brīvības un drošības
ģenerāldirektorāts

Sandris Laganovskis
Tieslietu ministrijas Eiropas
lietu koordinācijas
departamenta direktors
Tel: 67036911
Fax: 67036916
Sandris.Laganovskis@tm.gov.
lv

Tieslietu ministrija, tās padotības iestādes

Tieslietu, brīvības un drošības

Sandris Laganovskis
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2010.-2014.gadam
tieslietu un iekšlietu
jomā (Stokholmas
programma)

Eiropas Ekonomikas
zonas finanšu
instrumenta programma
„Vides politikas
integrācijas programma
Latvijā”
Apakšprogrammas:
Starpdisciplinārā izpēte
un kapacitātes
palielināšana vides
politikas integrācijai;
Vides tehnoloģijas un
ekoinovācija.

2007. - 2011.g.

Eiropas Kopienas
Finanšu instruments
videi LIFE+

2007. - 2013.g.

Eiropas Komisijas
programma “Otrā
Kopienas iniciatīva
sabiedrības veselības
jomā (2008-2013)”

2008 – 2013

4095779,0
0

321.5

prioritātes brīvības, drošības un
tiesiskuma telpas stiprināšanai, ņemot
vērā galvenos uzdevumus, kas akcentē
tādas jomas kā pilsoņu interešu
ievērošana, pastiprinātas sadarbības
veidošana ar trešajām valstīm, labāka
iedzīvotāju aizsardzība, tiesiskās
noteiktības ģimenes tiesībās,
komerctiesībās un civiltiesībās
palielināšana, kā arī ES tieslietu un
iekšlietu jomas ārējās dimensijas
nostiprināšana.
Programma būs balstīta uz iepriekšējās
Tieslietu un iekšlietu jomas daudzgadu
Hāgas programmas 2004.-2009.gadam
izvērtējumu.
Izveidot vides politikas integrācijas
kapacitāti, izmantojot starpdisciplināro
izpēti, politikas analīzi un iesaistot visas
ieinteresētājs mērķgrupas. Galvenais
uzsvars tiek likts uz sadarbības saišu
veidošanu starp politikas veidotājiem,
zinātniekiem un komersantiem.
Programma paredz uz sistēmisku pieeju
balstītu politikas izstrādes, alternatīvu
analīzes un sadarbības procesa
veidošanu, lai veicinātu efektīvāku vides
politikas integrāciju, orientējoties uz
ilgtspējīgu attīstību un demonstrētu ekoefektīvus risinājumus, izmantojot vides
jautājumu integrāciju citos
tautsaimniecības sektoros.
LIFE+ vispārējais mērķis ir veicināt
Kopienas vides politikas un tiesību aktu
īstenošanu, aktualizēšanu un attīstību,
tostarp vides politikas integrēšana pārējā
politikā, tādējādi sekmējot ilgtspējīgu
attīstību. Jo īpaši LIFE+ atbalsta Sestās
VRP īstenošanu, tostarp tematiskās
stratēģijas, kā arī finansē pasākumus un
projektus ar Eiropas pievienoto vērtību
dalībvalstīs.
Vispārējais mērķis ir atbalstīt un
pievienot vērtību dalībvalstu politikai un
ieguldīt pieaugošā vienotībā un attīstībā
Eiropas Savienībā, aizsargājot un
veicinot cilvēku veselību un drošību,

ģenerāldirektorāts

Tieslietu ministrijas Eiropas
lietu koordinācijas
departamenta direktors
Tel: 67036911
Fax: 67036916
Sandris.Laganovskis@tm.gov.
lv

Tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes,
citas valsts iestādes, atvasinātas publiskas
personas, kā arī Latvijas Republikā
reģistrētas juridiskās personas

Eiropas Ekonomiskās zonas
finanšu instrumenta komiteja (The
Financial Mechanism Committee)

Ineta Leikuma
Programmas „Vides politikas
integrācija Latvijā”
administratore
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494
Tālr. 67026907
E-pasts:
ineta.leikuma@vidm.gov.lv
http://www.vidm.gov.lv/lat/fina
nsu_instrumenti/grants/?doc=3
740

Publiskas un/ vai privātas iestādes, dalībnieki
un institūcijas.

Eiropas Komisijas Vides
ģenerāldirektorāts

Valsts pārvaldes vai pašvaldības iestāde,
institūcija vai aģentūra, valsts vai
pašvaldības dibināta izglītības iestāde vai
valsts zinātniskā institūcija, biedrība vai
nodibinājums, kapitālsabiedrība, sabiedriskās

DG SANCO - veselības un
patērētāju aizsardzības
ģenerāldirektorāts
http://ec.europa.eu/health/ph_prog
ramme/pgm2008_2013_en.htm

Valdis Bisters
Vides ministrijas
Klimata un atjaunojamo
energoresursu departamenta
direktors
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494
Tālr. 67026417
E-pasts:
valdis.bisters@vidm.gov.lv
http://ec.europa.eu/environme
nt/life/index.htm
Sergejs Dubčaks
Veselības ministrija Investīciju
departamenta Ārvalstu finanšu
palīdzības nodaļas vadītājs;
Tel. nr.: 67876036;
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(Second Public Health
Programme)

Valsts cukura
rūpniecības
restrukturizācijas
programma

Augļu un dārzeņu

2007-2010

uzlabojot sabiedrības veselību.
Programmas tiešie mērķi:
Uzlabot iedzīvotāju Veselības drošību:
Attīstot ES un dalībvalstu kapacitāti, lai
efektīvāk reaģētu uz veselības
draudiem;
Aktivitātes vērstas pacientu drošību,
traumām un negadījumiem, riska
vadīšanu uz normatīviem aktiem par
asins, audumiem un šūnām.
Veicināt veselību, tai skaitā veselības
nevienlīdzību mazināšanos:
Veselības faktori – tādi kā ēdināšana,
alkohols, tabaka un narkotiku lietošana,
kā arī sociālie un vides faktori;
Darbības vērstas uz izplātītāko slimību
novēršanu un ES līmenī pastāvošo
veselības nevienlīdzību mazināšana;
Veselīgu dzīves gadu palielināšana un
veselīgas novecošanas veicināšana.
Informācija un zināšanas veselības
nozarē:
Veselības indikatori un informācijas
izplātīšanas veidi;
Fokuss uz kopienas rīcību ar pievienoto
vērtību lai dalītos ar zināšanām tādās
jomās, kā dzimumu problēmas, bērnu
veselība un rētās slimības.

organizācijas.

http://ec.europa.eu/eahc/health/he
alth.html

E-pasts:
Sergejs.Dubcaks@vm.gov.lv

Atbalsts tiek piešķirts divu veidu
aktivitātēm, kuru mērķis ir:
1. veicināt un atbalstīt cukura
rūpniecības restrukturizācijas skartajos
reģionos sabiedriskās infrastruktūras
objektu bojājumu un vides problēmu,
kuru rašanās tieši saistīta ar cukura
rūpniecības darbību vai darbības
pārtraukšanu, novēršanu, tādējādi
veidojot pievilcīgu vidi un sakārtotu
infrastruktūru cukura nozari aizstājošas
saimnieciskās darbības attīstībai un
sakārtojot vidi kopumā.
2. atbalstīt cukurbiešu audzētājus, kuri
pārtraukuši cukurbiešu audzēšanu, lai
veicinātu ražošanas pārstrukturizēšanu
saimniecībās un ienākumu gūšanas
iespēju saglabāšanos.
Atbalsts tiek piešķirts aktivitātēm, kuru

1. Pilsētu pašvaldības, kuru administratīvajā
teritorijā 2006. gadā darbojusies
cukurfabrika;
2. Cukura nozares reģionā ietilpstošās
vietējās pašvaldības, kuru administratīvajā
teritorijā 2006. gadā ir notikusi cukurbiešu
audzēšana pārstrādei cukurā, kuru platība
nav mazāka par 1ha;
3. Cukurbiešu piegādātāji, kuriem 2006. gadā
bija noslēgts cukurbiešu piegādes līgums ar
a/s „Liepājas cukurfabrika” vai/un a/s
„Jelgavas cukurfabrika” par cukurbiešu
piegādi cukura ražošanai.

Lauksaimniecības un lauku
attīstības ģenerāldirektorāts
(Directorate - General for
Agriculture and Rural
Development)

Adris Bumbuls
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības
departamenta
Augkopības nodaļas
vecākais referents
Tel.67027184
e-pasts:
Adris.Bumbuls@zm.gov.lv

Augļu un dārzeņu ražotāju grupas un

Lauksaimniecības un lauku

Jānis Krainis
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ražotāju grupu un
ražotāju organizāciju
atbalsta shēma

Atbalsts par kultūraugu
ar augstu enerģētisko
vērtību audzēšanu

2007 - 2009

Eiropas Komisijas
programma
vistrūcīgākajām
personām

Vienotā platības
maksājumu shēma
(Eiropas Kopienas
programma)

2004 - 2006
Ar iespēju divas
reizes par vienu
gadu pagarināt
(tas nozīmē –
2007.un 2008.
gadā).
Uzsāktas
diskusijas par
Vienoto platību
maksājumu
shēmas
turpināšanu līdz
2010. gada
beigām.

mērķis ir:
-veicināt augļu un dārzeņu ražotāju
apvienošanos, tādejādi samazinot
ražotāju cenas, modernizējot produkcijas
šķirošanas fasēšanas, uzglabāšanas
iekārtas un būves, kā arī attīstot
loģistikas tīklus;
- dot ieguldījumu ES iekšējā un ārējā
tirgū konkurētspējīgas, ilgtspējīgas
nozares izveidošanā;
Veicināt enerģētisko kultūraugu
audzēšanu līdz ar to palielinot
atjaunojamo resursu izmantošanu.

Dažādu lauksaimniecības produktu
intervences krājumu dēļ Kopienai ir
pieejami līdzekļi, lai sniegtu ievērojamu
palīdzību vistrūcīgākajiem cilvēkiem
Kopienā.Intervences uzkrājumos esošās
preces izsniedz labdarības
organizācijas, lai ļautu izdalīt pārtiku
Kopienas vistrūcīgākajām personām. Šīs
personas saņem pārtiku par brīvu. Katru
gadu tiek pieņemts plāns pasākumu
organizēšanai attiecībā uz Eiropas
Kopienas vistrūcīgākajām personām,
veicot nozīmīgu ieguldījumu tās
vistrūcīgāko pilsoņu labklājībā.
Shēma sastāv no divu veidu
maksājumiem:
1) vienotais platības maksājums par
lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas
saglabāta labā lauksaimniecības stāvoklī
(maksājums tiek finansēts no ES
budžeta);
2) papildu valsts tiešie maksājumi
ražotāju atbalstam – laukaugu platības
maksājums, lopbarības platības
maksājums, zīdītājgovs prēmija, liellopu
kaušanas prēmija, aitu māšu prēmija,
maksājums par pienu, maksājums par
kartupeļu cieti, maksājums par zālāja un
linu sēklām (maksājumi tiek finansēti

organizācijas

attīstības ģenerāldirektorāts
(Directorate - General for
Agriculture and Rural
Development)

Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības
departamenta
Augkopības nodaļas
vecākais referents
Tel.67027019
e-pasts:
Janis.Krainis@zm.gov.lv

Lauksaimnieki, kas audzē enerģētiskos
kultūraugus un tos pārstrādā uz vietas
saimniecībā vai nodod tālāk pārstrādei
atzītiem enerģētisko kultūraugu savācējiem
vai pirmajiem pārstrādātājiem.

Lauksaimniecības un lauku
attīstības ģenerāldirektorāts
(Directorate - General for
Agriculture and Rural
Development)

Vistrūcīgākās personas, kas Latvijas
likumdošanā ir noteiktas kā:
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas,
kuru ienākumi, neskaitot pašvaldību sociālās
palīdzības pabalstus, iepriekšējos sešos
mēnešos uz vienu ģimenes locekli ir zemāki
par 50 % no attiecīgā gada sākumā valstī
noteiktās minimālās algas.

Lauksaimniecības un lauku
attīstības ģenerāldirektorāts
(Directorate - General for
Agriculture and Rural
Development

Jānis Agapovs
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības
departamenta
Augkopības nodaļas
vecākais referents
Tel.67878701
e-pasts:
Janis.Agapovs@zm.gov.lv
Iveta Ozoliņa
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības
departamenta direktora
vietniece
Tel.67027346
e-pasts:
Iveta.Ozoliņa@zm.gov.lv

Lauksaimnieks - ir fiziska vai juridiska
persona vai fizisku vai juridisku personu
grupa neatkarīgi no grupai un tās locekļiem
valsts tiesību aktos piešķirtā juridiskā
statusa, kuras saimniecība atrodas Kopienas
teritorijā, kā minēts Līguma 299.pantā, un
kura veic lauksaimniecisku
darbību;(R1782/03 2(a) pants).

Lauksaimniecības un lauku
attīstības ģenerāldirektorāts
(Directorate-General for
Agriculture and Rural
Development)

Andris Orlovskis
Zemkopības ministrijas
Kopējās lauksaimniecības
politikas departamenta
Politikas plānošanas nodaļas
vadītāja vietnieks
Tel. nr.: 67027370
E-pasts:
Andris.Orlovskis@zm.gov.lv
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Eksporta kompensācijas
shēma
(Eiropas Kopienas
programma)

2007 - 2013

Latvijas Lauku attīstības
programmas 2007.2013.gadam 4.ass
„LEADER pieejas
īstenošana” atbalsta
pasākumi

2007 - 2013

Latvijas biškopības
nozares attīstības
nacionālā programma
(Eiropas Kopienas
programma)
OJ L 173

2005 – 2007
2008 – 2010

Atbalsts piena produktu
piegādēm izglītojamiem
vispārējās izglītības
iestādēs - Skolas piena
programma (Eiropas
Savienības programma)

Beztermiņa
Latvijā darbojas
no 2004

32,5

daļēji no ES budžeta un valsts budžeta).
Atbilstoši Padomes 2007.gada
22.oktobra Regulas (EK) Nr.1234/2007,
ar ko izveido lauksaimniecības tirgu
kopīgu organizāciju un paredz īpašus
noteikumus dažiem lauksaimniecības
produktiem (Vienotā TKO regula),
162.pantam eksporta kompensācijas tiek
piemērotas apjomā, kas nepieciešams
eksporta sekmēšanai, pamatojoties uz
pasaules tirgus kursiem vai cenām un,
tāda apjoma ietvaros, kas izriet no
nolīgumiem, kuri noslēgti saskaņā ar
Kopienas dibināšanas līguma 300.pantu,
starpību starp minētajiem kursiem vai
cenām un Kopienas cenām var segt ar
eksporta kompensācijām par nozaru
produktiem, kuri norādīti minētajā pantā.
Mērķis ir sniegt atbalstu vietējās
attīstības iniciatīvām, kas ir saskaņotas
ar Latvijas Lauku attīstības programmu
2007.-2013.gadam un iekļautas vietējo
rīcības grupu izstrādātajās vietējās
attīstības stratēģijās, tādejādi nostiprinot
LEADER pieeju, kas uzlabo uz vietējām
vajadzībām balstītus pārvaldības
mehānismus vietējā līmenī un pilnveido
ilgtspējīgas attīstības potenciālu lauku
teritorijās.
Biškopības produkcijas mārketinga,
kvalitātes un ražošanas apstākļu
uzlabošana, kā arī varrozes invāzijas
samazināšana dalībvalstu dravās.

Eiropas Savienības vienotās
lauksaimniecības tirgus organizācijas
ietvaros tek nodrošināts atbalsts piena
un piena produktu piegādēm par
pazeminātām cenām izglītojamiem
vispārējās izglītības iestādēs, lai
nodrošinātu bērniem veselīgus piena
produktus, mudinot bērnus ēst veselīgi
un veicinātu bērnu veselību, jo piens un
piena produkti ir nozīmīgākais, viegli
izmantojama dabīgā kalcija un fosfora

Eiropas Savienības lauksaimniecības
produktu un pārstrādāto lauksaimniecības
produktu eksportētāji.

Lauksaimniecības un lauku
attīstības ģenerāldirektorāts
(Directorate-General for
Agriculture and Rural
Development)

Līga Pīlāga
Zemkopības ministrijas
Kopējās lauksaimniecības
politikas departamenta Ārējo
ekonomisko attiecību nodaļas
vadītāja;
Tel. nr.: 67027136;
E-pasts:
Liga.Pilaga@zm.gov.lv

Vietējās rīcības grupas (biedrības un
nodibinājumi, kas atbilst vietējās rīcības
grupas nosacījumiem);
Biedrības un nodibinājumi, pašvaldības un
citas juridiskas un fiziskas personas

Lauksaimniecības un lauku
attīstības ģenerāldirektorāts
(Directorate-General for
Agriculture and Rural
Development)

Ņina Rakstiņa
Zemkopības ministrija Lauku
attīstības departamenta
direktore;
Tel. nr.: 67027393;
E-pasts:
Nina.Rakstina@zm.gov.lv;
Tīmekļa vietne:
www.zm.gov.lv

Dalībvalsts katru gadu var sagatavot valsts
programmu, kuras ietvaros var saņemt
finansējumu 50 % apmērā. Valsts
programma balstās uz biškopības nozaru
attīstību kopumā, piemēram, medus
kvalitātes uzlabošanu, biškopju izglītošanu
utt. Valsts programmas ietvaros – bitenieki
un bitenieku organizācijas
Izglītojamie bērnudārzos, pirmskolas,
pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs

Lauksaimniecības un lauku
attīstības ģenerāldirektorāts
(Directorate-General for
Agriculture and Rural
Development)
http://europa.eu.int/grants/grants/a
id_for_beekeeping2/aid_for_beeke
eping2_en.htm
Lauksaimniecības un lauku
attīstības ģenerāldirektorāts
(Directorate-General for
Agriculture and Rural
Development)

Laura Mežniece
Zemkopības Ministrijas
Lauksaimniecības
departamenta Lopkopības
nodaļas vecākā referente;
Tel. nr.: 67027227;
E-pasts:
laura.mezniece@zm.gov.lv
Sandra Justa
Zemkopības Ministrijas
Lauksaimniecības
departamenta Lopkopības
nodaļas vecākā referente;
Tel. nr.: 67027379;
E-pasts:
Sandra.Justa@zm.gov.lv

19

Informācija par Eiropas Kopienas iniciatīvām un programmām
Informācija apkopota 2009.gada aprīlī pamatojoties uz ministriju un īpašo uzdevumu ministru sekretariātu sagatavotajiem datiem.

EK programma „Drošāks
internets”
Dibināta ar Eiropas
Parlamenta un Padomes
lēmumu, ar ko izveido
daudzgadu Kopienas
programmu to bērnu
aizsardzībai, kuri
izmanto internetu un
citas komunikācijas
tehnoloģijas (2009.–
2013.gads)
2008. gada 28. maijā
sekretariāta īstenotais
projekts Hotline Latvia
tika iekļauts
starptautiskajā
asociācijā INHOPE, kas
apvieno ziņojumu līnijas
no 29 valstīm Plašāka
informācija par INHOPE
angļu valodā atrodama
šeit:
http://www.inhope.org/
2008. gada decembrī
tika parakstīts līgums ar
Eiropas Komisiju par
līdzfinansējuma
piešķiršanu projekta
Net-Safe Latvia
aktivitātēm divu gadu
periodam.
CIP ICT PSP
Konkurētspējas un
inovāciju ietvara
programmas (2007.2013.) (KIP)
IKT politikas atbalsta
programma dibināta ar
Eiropas Parlamenta un
Padomes 2006.gada
24.oktobra lēmumu Nr.
1639/2006/EC, ar kuru
tiek nodibināta

2009 – 2013

2009. gada 1.
janvāra līdz
2010. gada 31.
decembrim.

2007 - 2013

avots, kas veicina stipru kaulaudu
veicināšanu.
Programma „Drošāks internets”
izveidota, lai sekmētu drošāku interneta
un citu komunikācijas tehnoloģiju
izmantošanu, īpašu uzmanību pievēršot
bērniem, kā arī lai cīnītos ar nelegālu
saturu un kaitīgu uzvedību tiešsaistē.
Lēmums paredz, ka Eiropas Komisijai
programmu īstenot palīdzēs no ES
dalībvalstu pārstāvjiem veidota komiteja.

1. Līdzdalība iespējama ar Kopienas
finansiālu atbalstu - juridiskās personas, kas
reģistrētas ES dalībvalstīs, EBTA valstīs un
saskaņā ar divpusējiem nolīgumiem – ES
kandidātvalstīs.
2. Bez Kopienas finansiāla atbalsta
juridiskajām personām, kuras reģistrētas
trešajās valstīs un starptautiskajām
organizācijām, ja līdzdalība dod ievērojamu
ieguldījumu programmas īstenošanā

Informācijas sabiedrības un
plašsaziņas līdzekļu
ģenerāldirektorāts

Net-Safe Latvia projekta
vadītāja – Maija Katkovska
t. 67114747
Maija.Katkovska@eps.gov.lv

ES dalībvalstu valsts pārvaldes iestādes un
juridiskās personas, kas reģistrētas ES
dalībvalstīs, EBTA/Eiropas Ekonomiskās
Zonas valstis. Islande, Lihtenšteina,
Norvēģija – asociētās valstis, kuras var
saņemt Eiropas Komisijas līdzfinansējumu.
2007.gadā tiks izlemts jautājums par
Horvātijas pievienošanos programmai.

Informācijas sabiedrības un
plašsaziņas līdzekļu
ģenerāldirektorāts

CIP ICT PSP programmas
Pārvaldības komitejas Latvijas
pārstāve - Inese Betaga,
ĪUMEPLS - Stratēģijas
plānošanas nodaļas
konsultante
(t. 67114734,
inese.betaga@eps.gov.lv).
ĪUMEPLS ir CIP ICT PSP
programmas Latvijas
nacionālā kontaktpunkta
(NCP) organizācija. NCP –

Projekts Net-Safe Latvia ir vērsts uz
bērnu, jauniešu, skolotāju un vecāku
informēšanu un izglītošanu interneta
satura drošības jomā – par
iespējamajiem draudiem internetā (naida
kurināšana, rasisms, bērnu pornogrāfija
un pedofilija, emocionāla pazemošana
internetā, personas identitātes zagšana
un datu ļaunprātīga izmantošana).
Projektā tiek nodrošināta iespēja ziņot
elektroniski par atklātajiem pārkāpumiem
internetā www.drossinternets.lv lapā, kā
arī ’Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijas Bērnu un jauniešu uzticības
tālrunim 80006008

KIP mērķis – Eiropas konkurētspējas un
inovāciju
veicināšana.
Politiskais konteksts: ES i2010 iniciatīva,
kas paātrinās ilgtspējīgas,
konkurētspējīgas, inovatīvas un
iekļaujošas informācijas sabiedrības
attīstību, “piešķirs jaunu dimensiju
iepriekšējo programmu eTEN,
eCONTENT un MODINIS
veiksmīgākajiem elementiem”.

Par asociāciju līgumu slēgšanu sarunas
uzsāktas ar Turciju un Izraēlu. Trešās valstis
varēs piedalīties, nepretendējot uz EK
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Konkurētspējas un
inovāciju programma
(2007.-2013.gads)
(9.11.2006 EN Official
Journal of the European
Union L 310/15)

finansējuma saņemšanu.

Inese Betaga, ĪUMEPLS Stratēģijas plānošanas
nodaļas konsultante
(t. 67114734,
inese.betaga@eps.gov.lv).

Īpaši atbalstīs pilotprojektus, kuros
izmantoti inovatīvi uz IKT risinājumiem
balstīti publiskie pakalpojumi; digitālā
satura attīstību, uzticamības un drošības
veicināšanu IKT un to aplikācijās.
2009. gada darba programmas tēmas:
IKT veselībai, pilnvērtīgām
vecumdienām un iekļaušanai (15 miljoni
eiro);
Digitālās bibliotēkas (25 miljoni eiro);
IKT pārvaldei un pārvaldībai (18 miljoni
eiro);
IKT enerģijas efektivitātei, videi un
gudrai (smart) mobilitātei (8 miljoni eiro);
Daudzvalodu tīmeklis (14 miljoni eiro);
Publiskā sektora informācija (9,5 miljoni
eiro );
Interneta evolūcija un drošība (ieskaitot
radiofrekvenču identifikāciju – RFID; 6
miljoni eiro);
Inovācijas, lietotāju pieredze un Living
Labs* (4 miljoni eiro).

Eiropas Kopienas
programma Viseiropas
elektroniskās pārvaldes
pakalpojumu
savietojamības
nodrošināšanai Eiropas
publiskajām
administrācijām,
biznesam un pilsoņiem
(IDABC programma)
dibināta ar
Eiropas Parlamenta un
Padomes lēmumu
2004/387/EK (2004.
gada 21. aprīlis) par
Viseiropas elektroniskās
pārvaldības
pakalpojumu
savietojamības
nodrošināšanu valsts
pārvaldes iestādēm,
uzņēmumiem un

2005 - 2009

Programmas pamatmērķis ir palīdzēt
dalībvalstīm un Eiropas Kopienai ieviest
ar visEiropas ePārvaldes pakalpojumu
pieejamību un savietojamību ar
Kopienas politiku un aktivitātēm,
ieguvumus baudīs administrācijas,
bizness un iedzīvotāji. Lai sasniegtu
Lēmumā izvirzītos mērķus, Kopienai
sadarbībā ar dalībvalstīm jāievieš
Vispārējas intereses projekti un
Horizontālie pasākumi.
IDABC finansē e-iepirkuma, e-rēķinu, epasūtījumu, e-identitātes un citus
projektus. Lai nodrošinātu Latvijas
iekļaušanos Eiropas sadarbspējas
ietvarā, risinājumi un specifikācijas šajās
jomās Latvijai jāsaskaņo ar IDABC
projektos noteiktajām prasībām.

Eiropas ekonomikas zonas dalībvalstis un
kandidātvalstis var iesaistīties IDABC
programmā, pamatojoties uz to attiecīgajiem
nolīgumiem ar Kopienu.
Starptautiskas organizācijas vai citas
starptautiskas vienības var iesaistīties
vispārējas intereses projektu un horizontālu
pasākumu īstenošanā, sedzot savas
izmaksas.

Informātikas ģenerāldirektorāts,
Eiropas Kopienas Eiropas epārvaldes pakalpojumu
publiskajām administrācijām,
biznesam un pilsoņiem
programma (IDABC)

ĪUMEPLS un citu ministriju un
institūciju pārstāvji darbojas
dara grupās ekspertu statusā.
Eiropas sadarbspējas
stratēģijas (EIS) ekspertu
grupas pārstāve - Inese
Betaga – ĪUMEPLS Stratēģijas
plānošanas nodaļas
konsultante.
Eiropas Parlamenta un
Padomes lēmuma
2004/387/EK 11. pants noteic
dalībvalstu pārstāvības
institūciju - visEiropas
Elektroniskās pārvaldības
komiteju (PEGSCO).
IDABC CIO – ĪUMEPLS
vadītājs Juris Jansons
(juris.jansons@eps.gov.lv)
IDABC PEGSCO pārstāve
ĪUMEPLS
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pilsoņiem (IDABC).
(2004. gada 30. aprīļa
“Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis”, L
144)

Stratēģijas plānošanas
nodaļas konsultante
Inese Betaga
(t. 67114734,
inese.betaga@eps.gov.lv).
ĪUMEPLS un citu ministriju un
institūciju pārstāvji darbojas
dara grupās ekspertu statusā.
Saskaņā ar Ministru kabineta
2006.gada 30.janvāra
rīkojumu Nr.50 „Par Latvijas
dalību Eiropas Kopienas
programmā attiecībā uz
Viseiropas elektroniskās
pārvaldes pakalpojumu
savietojamības nodrošināšanu
Eiropas valstu pārvaldes
iestādēm, Kopienas iestādēm
un citām vienībām, Eiropas
uzņēmumiem un iedzīvotājiem
(IDABC)” atbalstīta Latvijas
dalība Eiropas Kopienas
IDABC programmā.
Ar rīkojumu noteikts, ka par
IDABC programmas
pasākumu vadību un
saskaņošanu atbildīgā
institūcija ir ĪUMEPLS, kurai
katru gadu jāsniedz MK
informatīvais ziņojums par
IDABC programmas
pasākumu vadību..
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