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Papildu informācija par projektu 

“SABIEDRISKO PAKALPOJUMU UZLABOŠANA JELGAVAS UN 

ŠAUĻU PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀS, STIPRINOT DIGITĀLĀS JAUDAS 

UN ĪSTENOJOT INOVATĪVUS RISINĀJUMUS” 

 

Līdzfinansējuma avots:  

Programma – „Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam” 

1. tematiskais mērķis – Publisko iestāžu un iesaistīto personu institucionālo spēju un 

valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošana 

1.1. prioritāte – Digitalizācijas procesa veicināšana Jelgavas pilsētas pašvaldībā 

Projekta mērķis:  
Projekta mērķis ir sekmēt pašvaldības iestāžu un valsts pārvaldes darba efektivitāti, ieviešot ar 

digitalizāciju saistītus inovatīvus risinājumus datu ieguves un savstarpējās apmaiņas jomā. 

Pašvaldības iestādes, kuras ir aktīvi iesaistītas datu ieguvē un aktualizācijā tiks nodrošinās ar 

modernām tehnoloģijām, lai sekmētu precīzāku un ātrāku datu publicēšanu. Savukārt, datu 

publicēšanas risinājumi paredz datu sagatavošanu gan pašvaldības speciālistiem no dažādiem 

sektoriem ikdienas darba funkciju ātrākai izpildei, gan datu publicēšanu priekš izglītības 

iestādēm, uzņēmējiem, digitalizācijas entuziastiem atvērto datu formātā. 

Papildinot Jelgavas vienotās informācijas aprites sistēmu ar nekustamo īpašumu 

pārvaldīšanas, atkritumu apsaimniekošanas un kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas 

informatīvajiem moduļiem tiks sekmēta digitālās informācijas sniegšana operatīvo dienestu 

pārstāvjiem gan ikdienas, gan ārkārtējās situācijās.  

 

Projektā plānotās aktivitātes un rezultāti: 

1) Projekta vadība; 

2) Publicitātes un komunikācijas pasākumi; 

3) Ģeodēzijas inventāra iegāde pašvaldības infrastruktūras uzmērīšanai; 

4) Jelgavas pilsētas interaktīvās kartes un  mobilās lietotnes pilnveidošana, papildinot tās ar 

atvērto datu (topogrāfija, īpašumu robežas u.t.t.) atspoguļošanas iespējām; 

5) Jelgavas vienotās informācijas aprites sistēmas pilnveidošana, papildinot to ar nekustamo 

īpašumu pārvaldīšanas, atkritumu apsaimniekošanas un kanalizācijas sistēmu 

apsaimniekošanas informatīvajiem moduļiem;  

6) Jelgavas pilsētas rezerves datu centra datu uzkrāšanas un skaitļošanas kapacitāšu 

palielināšana;  

7) Pieredzes apmaiņu un apmācību organizēšana.  

 

Partnerība:  
Šauļu pilsētas pašvaldība – vadošais partneris (projekta iesniedzējs); 

Jelgavas pilsētas pašvaldība – projekta partneris. 

 

Projekta kopējais finansējums:  

Projekta kopējās izmaksas ir 575 000.00 euro (pieci simti septiņdesmit pieci tūkstoši euro un 

00 centi), no tām Jelgavas pilsētas pašvaldības izmaksas ir 287 500.00 euro (divi simti 

astoņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti euro un 00 centi), t.sk. 244 375.00 euro (divi simti 

četrdesmit četri tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci euro un 00 centi) (85%) ir Eiropas 

Reģionālā attīstības fonda finansējums, 14 375.00 euro (četrpadsmit tūkstoši trīs simti 

septiņdesmit pieci euro un 00 centi) (5%) ir Valsts finansējums un 28 750.00 euro (divdesmit 

astoņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit euro un 00 centi) (10%) ir Jelgavas pilsētas 

pašvaldības līdzfinansējums. 


