
 

 

Papildu informācija par Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 

projektu  

 “Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana pierobežas reģionā, lai 

efektīvi veiktu vides aizsardzības pasākumus” (DERMR)  

 
 

Projekta vispārīgais mērķis – pilnveidot vides risku pārvaldības sistēmu Latvijas – Lietuvas 

pierobežas reģionā, lai nodrošinātu efektīvus vides aizsardzības pasākumus.  

 

Projekta īstenošanā iesaistīti 4 partneri – Jelgavas pilsētas dome (vadošais partneris), Šauļu 

pilsētas dome, Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), Lietuvas VUGD 

Šauļu apgabala brigāde. 

 

Projektā plānotās darbības: 

 

1. Pilnveidot apziņošanas sistēmu Jelgavas un Šauļu pilsētu pašvaldību administratīvajās 

teritorijās, nodrošinot iedzīvotāju informēšanu un operatīvu informācijas apmaiņu starp 

atbildīgajiem operatīvajiem dienestiem (aplikācijas uzlabošana, GIS slāņa pilnveidošana; 

radiokomunikācijas termināla iegāde u.c.). 

2. Uzlabot operatīvo glābšanas dienestu tehnisko aprīkojumu un iegādāties papildus 

nepieciešamo infrastruktūru (operatīvos transportlīdzekļus; glābšanas laivas; rācijas; 

uzstādīt videonovērošanas kameras; mobilās vieglas konstrukcijas nojumes/teltis u.c.). 

3. Pilnveidot zināšanas un iemaņas, organizējot teorētiskās un praktiskās mācības operatīvo 

glābšanas dienestu speciālistiem, kā arī uzlabojot sadarbību dažādu iespējamo vides risku 

novēršanā (kūlas/kūdras ugunsgrēku dzēšanā, ķīmisko avāriju situācijās) pierobežas 

teritorijā. 

4. Izglītot sabiedrību par dažādiem ar vides risku mazināšanu saistītiem pasākumiem, 

organizējot dažādas izglītojošās kampaņas, konkursus skolēniem, informatīvi izglītojošos 

pasākumus pilsētu svētkos un citos publiskos pasākumos.  

 

Projekta kopējais budžets ir 1 160 320.66 EUR, t.sk. 986 272.56 EUR (85%) Eiropas 

Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums.  

Projekta partneru budžets: 

Partnera nosaukums Valsts 
ERAF 

līdzfinansējums 

Nacionālais 

līdzfinansējums 
Kopā 

Jelgavas pilsētas dome Latvija € 258 798.65 € 45 670.35 € 304 469.00 

Šauļu pilsētas dome Lietuva € 190 639.41 € 33 642.25 € 224 281.66 

Latvijas VUGD Latvija € 304 550.75 € 53 744.25 € 358 295.00 

Lietuvas VUGD Šauļu 

apgabala brigāde 
Lietuva € 232 283.75 € 40 991.25 € 273 275.00 

Kopā:  € 986 272.56 € 174 048.10 € 1 160 320.66 

 

Projekta īstenošanas laiks: no 01.04.2017. līdz 30.09.2019.  
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Papildu informācija par projekta īstenošanai nepieciešamajām investīcijām 
 

Jelgavas pilsētas pašvaldībai ilgtermiņa aizņēmums 2019.gadā nepieciešams šādām 

investīcijām: 

 

Iegādājamais aprīkojums 

Plānotais 

finansējuma apjoms 

EUR 

Informatīvo displeju iegāde un uzstādīšana (2 informatīvie displeji un 

video novērošanas sistēma) uz tranzīta ceļiem Jelgavā  62 548,70 

Videonovērošanas sistēmas (2 video novērošanas kameras un 

sistēma) piegāde un uzstādīšana paaugstinātas bīstamības objektos 

Jelgavā 22 761,82 

 

Kopā: 85 310.52 EUR 

 

 


