Pārrobežu iniciatīva ārkārtas menedžmenta krīžu sistēmas
radīšanai Latvijas un Lietuvas kaimiņreģionos
(Cross-border initiative for creation of emergency management system of disasters in neighbouring
regions of Latvia and Lithuania)

Saīsinātais nosaukums: CBRM
Īstenošanas laiks: No 2006.gada marts līdz 2008.gada aprīlis
Projekta partneri:
1. Jelgavas dome (LV)
2. Governor Administration of Šiauliai County (LT)
3. Šiauliai City Council (LT)
4. Latvijas Katastrofu medicīnas centrs (LV)
5. Emergency station in Siauliai (LT)
6. Latvijas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (LV)
7. State Fire and Rescue Service of Lithuania (LT)
8. Rīgas Tehniskā universitāte (LV)
9. Zemgales Attīstības aģentūra (LV)
10. Dobeles rajona padome (LV)
11. Bauskas dome (LV)
12. Jelgavas rajona padome (LV)
Mērķa grupa: Projekts ir fokusēts, lai iesaistītu galvenās ieinteresētās puses, kas
pārstāv valsti un vietējās pašvaldības (vietējās un reģionālās pašvaldības Zemgalē un
Šauļu reģionā, atbilstīgās ministrijas un tām pakļautās institūcijas), tāpat kā vispārējās
sabiedrības interešu grupas: NVO, profesionālās asociācijas utt.
Projekta mērķi: Vispārējais projekta mērķis ir nodrošināt katastrofu menedžmenta
un ārkārtas zaudējumu atlīdzināšanas pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un
efektivitāti Latvijā un Lietuvā līdz 2010.gadam. Specifiskais projekta mērķis ir riska
menedžmenta pilotprojekta ieviešana un noturīgas un uzticamas pārrobežas
sadarbības nodibināšana, informācijas apmaiņas tīkls un legāla ietvara radīšana starp
institūcijām, kas iesaistītas riska menedžmentā Zemgalē un Šauļu reģionā līdz
2007.gada oktobrim. Lai sasniegtu projekta specifisko mērķi, projekta apakšmērķi
ietver: politikas un stratēģijas attīstību, pārrobežu menedžmenta informācijas sistēmas
nodibināšanu, cilvēkresursu attīstību, komunikāciju un sabiedrības apziņas veidošanu
un tehniskās infrastruktūras attīstību.
Projektā plānotās aktivitātes: Principā, projekta aktivitātes aptvers Zemgali un
Šauļu reģionu. Kā to paredz „dienu-no-dienas” ieviešana, pārrobežu RMSS izstrāde,
pārrobežu RMIS izveide un institucionālo/ cilvēku resursu attīstības aktivitātes
realizēs gan Jelgavas pilsēta/reģions, gan Šauļu pilsēta/reģions, gan arī citu projekta
partneru atrašanās vietās kā to nosaka pārrobežu sadarbības paražas. Citas projektā
plānotās aktivitātes tiks izvērstas balstoties uz plānoto atrašanās projekta iznākumu
vietu. Riska menedžmenta attīstība Latvijā drošai cīņai ar uguns nelaimēm un
glābšanas pakalpojumiem, iekļaus sevī infrastruktūras attīstību Jelgavā un tās sasaisti
ar atbilstošu infrastruktūru Rīgas centrālajā birojā, jo Valsts ugunsdzēsības un

glābšanas dienests (līdzīgi kā Lietuvā) vēsturiski ir centralizējis riska menedžmenta
infrastruktūru.
RMSS un RMIS izstrādes laikā tiks nolemts par IT ekipējuma atrašanās vietu.
Projekta apgabala mape ir iekļauta TEPā.
Sasniegtie rezultāti:
- Riska vadības sistēmas stratēģijas un Riska vadības informācijas sistēmas izstrāde
un ieviešana.
- Izstrādāta tehniskās dokumentācija Riska vadības sistēmas stratēģijas ieviešanai
Jelgavā un Šauļos.
- Institucionālās kapacitātes paaugstināšana, cilvēkresursu attīstība un sabiedrības
informēšana, kuras ietvaros paredzēts izstrādāt institucionālo, cilvēkresursu attīstības
un sabiedrības informēšanas stratēģiju, apmācīti apmēram 150 speciālistus par riska
vadību saistītās jomās, īstenot sabiedrības informēšanas kampaņa par riska vadības
nozīmi iedzīvotāju drošības nodrošināšanai, kā arī īstenot citas informācijas un
publicitātes aktivitātes par projekta īstenošanu.
- Nopirkts un uzstādīts video novērošanai nepieciešamais aprīkojums Jelgavas un
Šauļu pilsētās, iegādāts gaisa piesārņojuma monitoringa mobilā laboratorija, izstrādāta
trokšņu fona karte Jelgavas un Šauļu pilsētās, iegādāts civilās aizsardzības aprīkojums
riska vadībā iesaistītajiem speciālistiem Jelgavas un Šauļu pilsētās (2 glābšanas
komandām ar 6 speciālistiem komandā)).
Finansējums:
ERAF: 983 137,44 EUR
Nacionālais līdzfinansējums: 327 712,48 EUR
KOPĀ: 1 310 849.92 EUR

