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Informatīvais ziņojums
Par valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības finanšu instrumenta
“Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (Connecting Europe Facility)”
2018. gada darba programmas ietvaros līdzfinansētā projekta īstenošanai” (turpmāk
– informatīvā ziņojuma projekts).
Nodarbinātība un sociālā politika.
Nav.
2018. gada 22. februārī Inovācijas un tīklu izpildaģentūra (Innovation and Networks
Executive Agency) Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk –
EISI) ietvaros izsludināja projektu iesniegumu atlasi Nr. CEF-TC-2018-1 “Drošāks
internets” (turpmāk – projektu konkurss Nr. CEF-TC-2018-1), kā mērķis ir atbalstīt
un sniegt pakalpojumus, kas veicina bērniem uzticamas vides izveidi internetā,
nodrošinot resursu, pakalpojumu un pieredzes apmaiņu starp atbildīgajām
organizācijām.
2018. gada 14. maijā biedrība “Latvijas Interneta asociācija” sadarbībā ar Valsts
bērnu tiesību aizsardzības inspekciju (turpmāk – VBTAI) un biedrību “Latvijas
Pašvaldību mācību centrs” finansējuma piesaistei EISI ietvaros iesniedza projekta
“SIC Latvia “Net-Safe” III” pieteikumu (turpmāk – projekts). Projekta mērķis ir
izglītot sabiedrību par drošību internetā un radīt iespēju elektroniski (sūtot
elektronisku vēstuli uz e-pasta adresi: info@drossinternets.lv vai aizpildot ziņojumu
formu tīmekļa vietnē www.drossinternets.lv) un telefoniski (zvanot uz Bērnu un
pusaudžu uzticības tālruni: 116111) ziņot par pārkāpumiem interneta vidē.
Ņemot vērā to, ka projekta apstiprināšanas gadījumā, tā īstenošanai nepieciešams
nacionālais līdzfinansējums un priekšfinansējums, Labklājības ministrija saskaņā ar
kārtību, kādā budžeta iestādes var uzņemties saistības Eiropas Savienības politikas
instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētos projektos un
pasākumos, gatavos informatīvo ziņojumu, lai tiktu pieņemts Ministru kabineta
lēmums par iespēju uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības projekta
īstenošanai.
Plānotais projekta finansējums 821 500 euro, t.sk. valsts budžeta finansējums 290
647 euro.
Iesniegt Valsts kancelejā 2018. gada 13. septembrī.
Informatīvais ziņojums un tā protokollēmuma projekts.
1) rakstiski sniedzot viedokli par informatīvā ziņojuma projektu tā izstrādes stadijā,
nosūtot elektroniski uz e-pastu: atbildiga.iestade@lm.gov.lv;
2) klātienē.
Savu viedokli sabiedrības locekļi ir aicināti izteikt līdz 2018. gada 18. septembrī,
rakstot uz e-pastu: atbildīga.iestade@lm.gov.lv.
Aicinām sabiedrības pārstāvjus pieteikties, norādot kontaktinformāciju (vārdu,
uzvārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi) un vēlamo līdzdalības veidu.
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