
 Izmantojot mobilo aplikāciju 
“Jelgavas pilsētsaimnieks” ir iespēja 
operatīvi informēt Pašvaldības 
operatīvās informācijas centru, kas 
nodrošina informācijas apriti un 
sniegšanu atbildīgajiem dienestiem, 
par konstatētajām tehniskas dabas 
problēmām pilsētā, kā arī izteikt 
priekšlikumus vai sūdzības.

Projekta mērķis ir ekoloģisko avāriju 
seku likvidēšanas nodrošināšana un 
piesārņojuma mazināšana pašvaldību 
teritorijās, kas atrodas Lielupes 
baseinā, informējot un izglītojot 
iedzīvotājus par vides piesārņojuma 
samazināšanu, kā arī vienotas ātrās 
reaģēšanas komandas apmācīšana 
ekoloģisko avāriju seku likvidēšanai 
un piesārņojuma mazināšanai.

Projekta partneri
Vadošais partneris – 
Jelgavas pilsētas pašvaldība

Projekta partneri – Jelgavas novada 
pašvaldība, Latvijas VUGD, Lietuvas 
VUGD Šauļu brigāde, Lietuvas VUGD 
Panevēžas brigāde
 

Ekoloģisko avāriju seku 
likvidēšana un vides 
piesārņojuma mazināšana 
Lielupes baseina teritorijā 
(Lielupe ECO)
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Projekta 
kopējais 
budžets ir 
LVL 808 584, 00, 
t.sk. Eiropas 
Savienības 
līdz�nansējums 
LVL 687 296, 00

 Latvijā un Lietuvā izstrādāt kopīgu 
glābšanas darbu plānu ekoloģiskās 
katastrofas gadījumam.

 Lai sasniegtu projekta mērķi, 
Jelgavas pilsētas pašvaldībā 
notiek šādas aktivitātes: 

 • ekoloģisko avāriju rašanās un 
novēršanas scenāriju izstrāde un 
integrēšana esošajā ģeogrā�skās 
informēšanas sistēmā (ĢIS);

 • ekspertīžu veikšana plūdu kartēm;

 • agrīnās apziņošanas (WEB un SMS) 
sistēmas izstrāde saskaņā ar 
ekoloģisko avāriju izveidošanās un 
novēršanas scenārijiem un to 
savietošana ar esošo ĢIS;

 • IT nepieciešamā aprīkojuma 
nodrošināšana ekoloģisko risku 
prognozēšanai, novēršanai, agrīnās 
apziņošanas sistēmas izveidei, 
integrēšanai esošajā ĢIS un 
uzturēšanai.

 Uzlabot projektā iesaistīto operatīvo 
dienestu materiāli tehnisko 
nodrošinājumu, kā arī zināšanas un 
iemaņas ekoloģisko katastrofu 
novēršanā un seku likvidēšanā. 

 Projekta laikā tiek iepirkta tehnika 
glābšanas darbu organizēšanai, 
apmācīti darbinieki, kā arī tiek 
organizēti semināri Latvijas un 
Lietuvas skolās.

 Apmainīties ar ”labās prakses" 
piemēriem ekoloģisko avāriju seku 
likvidēšanā, plašāk informēt 
sabiedrību par ekoloģijas 
problēmām Latvijas un Lietuvas 
pārrobežu reģionā.

 Tiek organizēti pieredzes apmaiņas 
braucieni uz Vāciju un Nīderlandi.

Projekta īstenošanas laiks – no 2012. 
gada aprīļa līdz 2013. gada decembrim

Šis materiāls ir sagatavots ar Eiropas 
Savienības �nansiālu atbalstu. 
Par šī materiāla saturu atbild Jelgavas 
pilsētas dome, un tas nevar tikt uzskatīts 
par Eiropas Savienības o�ciālo viedokli.

MOBILĀ
APLIKĀCIJA

www.jelgava.lv
www.pilsetsaimnieciba.lv
www.vugd.gov.lv
www.jelgavasnovads.lv
http://karte.pilsetsaimnieciba.lv/lv
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bringing neighbours closer

Bezmaksas!

NODERĪGAS
SAITES
INTERNETĀ

     
ZINI UN

RIKOJIES!

Android WPiPhone



uguns

Ko NEDRĪKST darīt?
• Nedodies pats dzēst
• Neapdraudi savu vai 
apkārtējo drošību

Ja redzi, ka tiek nodarīts kaitējums 
dabai, dzīvajām radībām vai 
pilsētai, – ziņo!

Ko NEDRĪKST darīt?
• Neizmanto ūdeni, ja redzams 
piesārņojums • Nebēdz prom neziņojis 
• Neesi vienaldzīgs – neizliecies, 
ka neko neredzi un ka nekas nav 
noticis • Nedodies palīgā, ja neesi 
pārliecināts par saviem spēkiem

Ja redzi, ka tiek nodarīts kaitējums  
dabai, dzīvajām radībām vai 
pilsētai, – ziņo!

Ko NEDRĪKST darīt?
• Neej pētīt, kur ir vislielākā dūmu 
vai smaku koncentrācija 
• Nemēģini meklēt negadījuma 
izcelšanās vietu • Neradi paniku 
• Nesmēķē, neaizdedz sērkociņu

Ja redzi, ka tiek nodarīts kaitējums  
dabai, dzīvajām radībām vai 
pilsētai, – ziņo!

Ko DARĪT?

Valsts 
ugunsdzēsības un 
glābšanas dienests 

Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības dienests

Latvijas gāze

Jelgavā: 
Pašvaldības 
operatīvās informācijas centrs

Zvani!  Visā Latvijā:

8787

Jelgavā: 
Pašvaldības 
operatīvās informācijas centrs

8787

Ugunsgrēki:
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Dūmi

Smakas 

(t. s
k. gāze, to

ksiskie tvaiki)

Liels karstums vai aukstums

Radioaktīvais piesārņojums
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Sniedz 
informāciju

Sniedz 
informāciju

Sniedz 
informāciju

Sagaidi 
operatīvo 
dienestu 

• KAS noticis
• KUR noticis 
  (precīza adrese vai
  notikuma vieta)

• CIK cietušo 
(ja tādus redzi)
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Sagaidi 
operatīvo 
dienestu 

• KAS noticis
• KUR noticis 
  (precīza adrese vai
  notikuma vieta)

• CIK cietušo 
(ja tādus redzi)
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operatīvo 
dienestu 

• KAS noticis
• KUR noticis 
  (precīza adrese vai
  notikuma vieta)

Valsts 
ugunsdzēsības 
un glābšanas 
dienests 

Neatliekamās 
medicīniskās 
palīdzības 
dienests 

Jelgavā: Pašvaldības 
operatīvās informācijas 
centrs

• CIK cietušo 
(ja tādus redzi)

Zvani!  Visā Latvijā:

8787
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Plūdi     
   

Ekoloģiskais piesārņojums

Peldēšanās       

Ledus uguns


