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IEVADS 
Plūdi — parasti ar ūdeni neklātas sauszemes īslaicīga applūšana ar ūdeni, tai skaitā 

vētras radīto jūras ūdens uzplūdu piekrastes teritorijās vai palu vai ilgstošu lietavu izraisītas 
straujas ūdens līmeņa celšanās dēļ1. Latvijā plūdi līdz šim nav bijuši tik postoši kā daudzās 
citās Eiropas valstīs, kur tie pēdējos gados prasījuši pat cilvēku upurus. Salīdzinot ar Eiropas 
dalībvalstīm, Latvijā ir mazs iedzīvotāju blīvums, ekstensīva apbūve un zemes lietošana, kā 
rezultātā upju gultnes daudzos posmos vēl arvien ir dabīgā stāvoklī ar plašām palienēm, ir 
saglabātas mitraines un purvi, kas kalpo kā plūdu dabiskās aizturēšanas platības. Tomēr 
valsts ekonomiskā attīstība ietekmē arī zemes lietošanas un apbūves intensitāti, jo īpaši upju, 
ezeru un jūras piekrastē un neskatoties uz to, ka plūdi ir dabas parādība, kas nav novēršama, 
cilvēka rīcības un klimata pārmaiņu ietekmē palielinās plūdu rašanās varbūtība un plūdu 
negatīvās sekas kopā ar iespējamu ar šādiem plūdiem saistītu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēku 
veselību, vidi, kultūras mantojumu un saimniecisko darbību. Lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes transformācija par apbūves teritoriju, strauja urbanizācija, ilgstoši nekoptas 
(aizaugušas, piesērējušas) virszemes noteču sistēmas, tai skaitā apdzīvotajās vietās, ir 
veicinājuši, ka plūdu draudi novērojami tādās vietās, kurās tie agrāk neradīja problēmas, jo 
īslaicīga applūšana atbilda agrākajam zemes lietošanas veidam. Arī klimata pārmaiņas 
ietekmē upju ūdens režīmu un plūdu mērogus, vētru stiprumu, kas palielina plūdu riskus, 
kurus arī Latvijā nevar uzskatīt par nenozīmīgiem.  

Plūdu rezultātā tiek apdraudēta vide un iedzīvotāju drošība, satiksmes, sakaru un 
elektroapgādes infrastruktūras darbība, medicīnas pakalpojumu pieejamība, atkritumu 
apsaimniekošana un industriālo iekārtu darbība, rodas zaudējumi lauksaimniecībā 
izmantojamām zemēm un mežiem. Tāpēc plūdu riskam pakļauto teritoriju apzināšana un 
pasākumu plūdu pārvaldībai īstenošana ir nozīmīgs process ne tikai, lai pasargātu cilvēku 
dzīvības un cilvēku radīto saimniecisko vidi, bet arī no dabas resursu racionālas 
apsaimniekošanas un vides daudzveidības saglabāšanas viedokļa, jo nerēķināšanās ar plūdu 
risku bieži noved pie katastrofālām sekām. Savukārt, stihiska pretplūdu pasākumu veikšana, 
bez iepriekšējas kompleksas un pietiekami detālas izpētes var radīt papildu plūdu riskus, it 
īpaši pretplūdu pasākumu īstenošanas platībām piegulošajās teritorijās, kā arī radīt negatīvu 
ietekmi uz vidi un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām. 

Lai mazinātu plūdu izcelšanās risku un to izraisītās negatīvās sekas, ir nepieciešams 
sistēmiski veikt plūdu riska pārvaldību applūstošajās un plūdu riskam pakļautajās teritorijās. 
Lai nodrošinātu plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības sistēmu ar mērķi samazināt šīs 
dabas parādības negatīvo ietekmi uz cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kultūras mantojumu un 
saimniecisko darbību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/60/EK (2007.gada 
23.oktobris) par plūdu riska novērtējumu un pārvaldību (turpmāk – Plūdu direktīva 
2007/60/EK), uzdod dalībvalstīm veikt plūdu riska sākotnējo novērtējumu, pamatojoties uz 
to noteikt plūdu apdraudētās teritorijas katrā upju baseinu apgabalā un šīm teritorijām 
sagatavot plūdu iespējamo postījumu kartes un plūdu riska kartes, kā arī plūdu riska 
pārvaldības plānus. Savukārt Ūdens apsaimniekošanas likums, kurā ir pārņemtas Plūdu 
Direktīvas 2007/60/EK prasības nosaka, ka upju baseina apgabala apsaimniekošanas plānu 
un plūdu riska pārvaldības plānu izstrāde ir integrētas upju baseinu apsaimniekošanas 
pasākumi. 

Plūdu riska sākotnējas novērtējums tika veikts ar 2007.gada 20.decembra Ministru 
kabineta rīkojumu Nr.830 apstiprinātajā politikas plānošanas dokumentā ,,Plūdu riska 
novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programma 2008.-2015.gadam’’ (turpmāk – Plūdu 
programma 2007.-2015.).  

                                                           
1
 Ūdens apsaimniekošanas likums (12.09.2002.) 
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Plūdu riska pārvaldības plāns un pasākumi plūdu pārvaldības mērķu sasniegšanai 
Lielupes upju baseinu apgabalam tiek izstrādāti ņemot vērā: 

 tās teritorijas, kuras sākotnējā novērtējuma rezultātā ir identificētas kā 
plūdu riskam pakļautas teritorijas; 

 Plūdu riska informācijas sistēmā iekļautā informācija par Lielupes upju 
baseina plūdu riska teritorijām (šobrīd izstrādes procesā);  

 teritorijas, kuras 2014.gadā veiktajā aptaujā par būtiskām problēmām un 
riskiem ūdeņu apsaimniekošanā un citiem būtiskiem vides riskiem, pašvaldības ir 
atzīmējušas kā plūdu riskam pakļautās; 

 plūdu riskam pakļauto teritoriju apsaimniekošana un izmantošana; 

 upju baseinu apsaimniekošanas plānā noteiktos vides kvalitātes mērķus, lai 
nodrošinātu, ka plānotie pasākumi nerada apsaimniekošanas plānos noteikto 
ūdensobjektu pasliktināšanos. 
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I VISPĀRĪGS APGABALA RAKSTUROJUMS 

Lielupes UBA aizņem 8849 km2 jeb 13.7% no Latvijas teritorijas. Šeit dzīvo ap 12% Latvijas iedzīvotāju. Lielākās 

apgabala apdzīvotās vietas ir Jūrmala, Jelgava, Dobele, Bauska un Olaine. 

Lielupes UBA ir izteikts hidrogrāfiskais tīkls un salīdzinoši biezs mazo upju tīkls. Lielākā daļa upju ir potamāla tipa 

upes ar straumes ātrumu līdz 0.5 – 1.5 metri sekundē. 

Atbilstoši Sākotnējam novērtējumam Lielupes UBA ir uzskaitīti 87 tūkstoši hektāri applūstošo teritoriju, kur atrodas 

ievērojamas lauksaimniecības teritorijas, apdzīvoto vietu teritorijas ar salīdzinoši lielu iedzīvotāju blīvumu un 

infrastruktūru, uzbūvētas hidrotehniskās būves un polderu sistēmas u.c. 

Lielupes UBA plūdu riskam pakļautās teritorijas atrodas upju palienēs, savukārt Lielupes lejteces un Babītes ezera 

ūdens līmeņa režīms ir ievērojami atkarīgs no jūras līmeņa svārstībām, kā arī no vējuzplūdiem un vējatplūdiem. 

Plūdu līmeņi tiek novēroti ziemas vidū vai vēlā rudenī vētru laikā, kad ziemeļrietumu virziena vēji izraisa uzplūdus 

Rīgas jūras līcī.  

 

1.1. Fizioģeogrāfiskais raksturojums 

Lielupes upju baseinu apgabals (turpmāk Lielupes UBA) aizņem 8849 km2 jeb 13.7% no 
Latvijas teritorijas, kopējā Lielupes upju baseinu apgabala platība ir 17 600 km2, no tās 
aptuveni puse ir Lietuvas teritorijā.  

Kursas augstiene pasargā Lielupes baseina teritoriju no mitrajām rietumu vēju gaisa 
masām. Tāpēc Viduslatvijas un Piejūras zemienēs, kur atrodas Lielupes upju baseinu 
apgabals, gaisa masām raksturīgas lejupejošas plūsmas, kas nosaka samazinātu mitruma 
daudzumu un augstākas temperatūras. Tas arī ir iemesls zemākām nokrišņu summām gada 
griezumā. Apgabala centrālajā daļā vidējā ilggadīgā nokrišņu summa gadā nepārsniedz 
550 mm, bet pie Mežotnes (Bauskas rajons) samazinās līdz 500 mm un zemāk. 

Lielupes UBA ir izteikts hidrogrāfiskais tīkls un salīdzinoši biezs mazo upju tīkls. Lielākā 
daļa upju ir potamāla tipa upes ar straumes ātrumu līdz 0.5 – 1.5 metri sekundē. Lielākā upe 
baseina teritorijā ir Lielupe, kas ir otra lielākā Latvijas upe aiz Daugavas. Lielupes garums 
Latvijas teritorijā ir 119 km, kopējais – 130 km. 

Upju un ezeru hidroloģiskais režīms raksturojās ar augstiem pavasara plūdiem, vasara-
rudens lietus plūdiem, vasaras un ziemas mazūdens periodiem. Ledus mazūdens periods 
bieži tiek pārtraukts ar atkušņiem. 

Ilggadīgais vidējais noteces slānis, kas ir saistīts ar nokrišņu daudzumu un 
iztvaikošanas apjomu, Lielupes baseinu apgabalā mainās plašā amplitūdā. Vislielākā notece ir 
raksturīga Viesītes lejtecēm un Dienvidsusējai, kur ilggadīgā noteces slāņa lielums ir 220-245 
mm. Svētes, Platones un Mūsas upēm  vidējais noteces slānis ir ievērojami zemāks – 145-150 
mm. 

Ilggadīgais vidējais iztvaikošanas daudzums Lielupes baseinu apgabalā, kas atkarīgs no 
gaisa temperatūras un relatīvā mitruma ir 375 mm.  

Pēc A. Pastora2 un A. Dravnieces3 veiktajiem pētījumiem var secināt, ka Lielupes upju 
baseinu apgabalā sniega sega ir noturīgāka labā krasta pietekām – vidēji 99 dienas. Kreisā 

                                                           
2
 Пасторс A.A. Районирование малых рек Латвийской СCР. - Рига: Латвийское Республиканское 

Управление по Гидрометеорологии и Контролю Природной среды, 1987. - 218 cтр. 
Пасторс А.А. Река Лиелупе (Гидрологический очерк). – Рига, 1964. – 29 стр. 
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krasta pietekām sniegs noturas vidēji 88 dienas. Sniegs caurmērā parādās novembra trešajā 
dekādē, bet pastāvīga sniega sega parasti izveidojas pēc mēneša – no 20.-25.decembrim. 
Ilggadīgie vidējie dati liecina, ka sniega sega sāk izzust no 15.- 20.martam.  

 

1.2. Plūdu cēloņi un veidi Lielupes upju baseinu apgabalā 

Plūdu apdraudētās teritorijas pēc to izcelsmes Lielupes UBA iedalāmas divās pamata 
grupās4:  

 dabiskās (ar plūdu vai jūras uzplūdu) apdraudētās teritorijas, kuras tiek 
appludinātas dabas apstākļu ietekmes rezultātā;  

 mākslīgās - cilvēku radītās (antropogēni izraisītās) appludinātās vai appludinājuma 
ietekmētās teritorijas. 

Pie dabiskajām plūdu apdraudētajām teritorijām pieskaita palieņu teritorijas, kas 
applūst palu vai plūdu gadījumā un jūras uzplūdu apdraudētās teritorijas, kurs stipru vēju 
laikā notiek jūras ūdeņu ieplūšana upju ietekās un piejūras ezeros, kā arī jūras krastu erozija 
un ar to saistīta applūšana. Lielupes UBA plūdu riskam ir pakļautas lielāko upju palieņu 
platības (Lielupes u.c.). Kā arī Lielupes lejteces un Babītes ezera ūdens līmeņa režīms ir 
ievērojami atkarīgs no jūras līmeņa svārstībām, kā arī no vējuzplūdiem un vējatplūdiem. 
Plūdu līmeņi tiek novēroti ziemas vidū vai vēlajā rudenī vētru laikā, kad ziemeļrietumu 
virziena vēji izraisa uzplūdus Rīgas jūras līcī.  

Mākslīgo - cilvēku radīto (antropogēni izraisīto) plūdu cēloņu bīstamības apdraudētās 
teritorijas saistītas ar ūdeņu dabiskā režīma mākslīgām izmaiņām, pakļaujot appludināšanai 
vai gruntsūdens līmeņa paaugstināšanai citas, līdz šim ūdens neapdraudētajās teritorijas. 
Mākslīgo plūdu cēloņu bīstamība vērtējama divos aspektos: pirmkārt, kā dažādas blakus 
parādības, kas rodas ierīkojot ūdenskrātuves un citas hidrotehniskas būves un, otrkārt, kā 
plūdi, kas var rasties hidrotehnisko būvju (ūdenskrātuvju) avārijas rezultātā. Tāpēc kā plūdu 
riska pārvaldības pasākums ir hidrotehnisko būvju pareiza uzraudzība, uzturēšana tehniskā 
kārtībā, kā arī to ekspluatācijas režīma stingra ievērošana. 

Pie plūdu apdraudējuma nevar pieskaitīt dabisko mitrāju teritorijas, kurās regulāri 
plūdi nav bīstami, bet gluži otrādi tā ir nepieciešamība, kas izriet no prasības saglabāt 
dabiskos biotopus. Šīs teritorijas, pēc to iekļaušanas īpaši aizsargājamo teritoriju sarakstā, 
nevarētu pieskaitīt pie plūdu riska teritorijām. Šādu juridiski atzītu teritoriju Latvijā ir ļoti 
daudz un tās tiek papildinātas.  

Dabiskie plūdu cēloņi ir visi dabas un klimatiskie apstākļi, kas nosaka vai veicina plūdu 

veidošanos. Lielupes UAB dabiskas un mākslīgas izcelsmes plūdu cēloņi attēloti 1.tabulā. 

Tabula Nr.1 

Plūdu cēloņi Latvijā 

Plūdu cēloņi Apraksts 

Dabiskās apdraudētās teritorijas 

Pavasara pali un sniega kušana  Plūdi, kad gaisa temperatūra un sniega 

                                                                                                                                                                      
3
 Dravniece A. Sniega segas raksturojums Latvijā (maģistra darbs). Latvijas Universitāte, ĢZZF, 1997. – 

60. lpp. 
4
 Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programma 2008.-2015.gadam, apstiprināta ar 

Ministru kabineta 2007.gada 20.decembra rīkojumu Nr.830 
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daudzums ir noteicošie plūdu lieluma faktori. 

Ledus sastrēgumi un/vai ledus iešana  Plūdi, kas ir sevišķi smagi, ja pēkšņi uznāk 
siltums un ledus nepaspēj izkust, kad ceļas 
līmenis un atrauj ledu no krastiem. 

Vasaras – rudens lietus radīti plūdi Šādi plūdi parasti ir lokāli, un postījumi ir 
ģeogrāfiski relatīvi ierobežoti. Parasti 
straujāk ūdens līmenis ceļas mazās upēs, kur 
jebkurš piesārņojums (zari, dūņas u.c.) var 
radīt aizdambējumu un tam sekojošu 
pārāvumu. Plūdi tiek izraisīti ar lietusgāzēm 
(nokrišņu daudzums - 100 mm un vairāk). 

Ilgstoši lietaini periodi Plūdu, kad zeme pakāpeniski piesātinās ar 
ūdeni, līdz beidzot nespēj to uzsūkt. Lietum 
turpinoties, šādā gadījumā pastāv 
priekšnoteikumi ļoti straujam ūdens plūsmas 
pieaugumam. Parasti ir apdraudēti plašāki 
apgabali ap upēm, bet tos var prognozēt. 

Jūras vētru uzplūdi teritorijās gar jūras krastu 
un lielāko upju grīvās 

Plūdi, rodas pieturoties zemam atmosfēras 
spiedienam virs Baltijas jūras un vējam ar 
ātrumu 20 metri sekundē un vairāk. 

Mākslīgās apdraudētās teritorijas 

Hidrotehnisko būvju avārijas  Plūdi, kas var būt aizsprosta iekšējās erozijas 
vai slūžu avārijas dēļ. Bez tam pastiprināt to 
ietekmi var aizdambējumi pie tiltiem vai citās 
šaurās vietās. 

 
Lielupes UBA tiek izdalītas šādas applūstošās un applūšanas riska teritorijas5: 

 palieņu teritorijas, kas ir upes vai ezera ielejas daļa, kura applūst palu vai 
plūdu gadījumā; 

 jūras uzplūdu apdraudētās teritorijas, kur stipru vēju laikā notiek jūras 
ūdeņu ieplūšana, kā arī jūras krastu erozija un applūšana; 

 HES, polderu un citu mākslīgu uzpludinājumu teritorijas. 

 

1.3. Plūdu vēsturiskās sekas 

Lielupes UBA upēs plūdi visbiežāk rodas pavasarī, īpaši ledus sastrēgumu rezultātā, 
tāpēc liela nozīme ilgākā laika posmā tika pievērsta ledus apstākļu un sniega segas pētīšanai, 
lai pēc iespējas agrāk ar ilgtermiņa palu prognozēm un konsultācijām par gaidāmo ledus 
iešanas gaitu varētu brīdināt par augstiem palu līmeņiem.  

Lielupes vidustecē un tās pieteku palienēs plūdi ir nodarījuši lielus postījumus jau 
iepriekšējos gadsimtos. Lai pasargātu Līvbērzes muižas zemes no applūšanas, jau ap 
1800.gadu Bērzes gultni pa jaunu vietu novirzīja uz Svēti. Kādreizējās Bērzes upes gultnes 
lejastece tagad kalpo par Vecbērzes poldera sūkņu stacijas pievadkanālu. Paredzot Garozas 
upes lejtecei pieguļošo platību aizsardzību no Lielupes plūdiem, jau 19.gs. trīsdesmitajos 
gados Garozas augšgalu ar 17 km garu kanālu novirzīja uz Iecavu. Kā turpinājumu šiem 

                                                           
5
 Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālā programma 2008.-2015.gadam, apstiprināta ar 

Ministru kabineta 2007.gada 20.decembra rīkojumu Nr.830 
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darbiem, 1963.gadā pabeidza būvēt 6200 ha lielo Garozas polderi, kas tiek darbināts ar 
slūžām (bez sūkņu stacijas). Pagājušā gadsimta 50.tajos gados Lielupei piegulošajās platībās 
applūda līdz 35 tūkst. ha zemju. Lai pasargātu šīs teritorijas ir izbūvēti vairāki polderi. 

2005. gada orkāns ,,Ervins’’ izsauca jūras uzplūdus ar ūdens līmeņa paaugstināšanos 
virs +1,5 m gan Rīgas līča, gan Baltijas jūrā. Vētrā noskalotās priekškāpas, tika sabojāti kārklu 
stādījumi kāpu joslas aizsardzībai un citi stāvkrastu nostiprinājumi. Traucēta elektroenerģijas 
padeve notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, bojātas A/S "Latvenergo" elektrolīnijas. 
Elektropārvades sistēmai nodarītie zaudējumi visā Latvijas teritorijā sasniedza pat 20 
miljonus eiro (informācija par nodarītiem zaudējumiem no pašvaldību puses nav apkopota). 

2013. gada pavasarī ledus sastrēgumi izraisīja ļoti strauju upju pārplūšanu un palu 
augstāko līmeņu sasniegšanu tikai dažas dienas pēc sniega kušanas sākuma. Līdz ar to tika 
applūdinātas dzīvojamās mājas Ogres un Pļaviņu pilsētās, Lielupes palienes un dažās citas 
vietas Latvijas teritorijā. Materiālie zaudējumi, ko apzinājušas nozaru ministrijas (t.sk. 
pašvaldības), 2013.gada plūdos sastādīja aptuveni 5 milj. Ls, taču jāņem vērā, ka reālie 
zaudējumi bija krietni lielāki, ņemot vērā, ka nav apzināti zaudējumu apmēri, ko sedza 
apdrošināšanas kompānijas. 

 

1.4. Plūdu prognožu un agrās brīdināšanas sistēma 

Plūdu prognožu un agrās brīdināšanas sistēma dod iespēju paredzēt hidroloģiskās 
parādības, kas noris laikapstākļu izmaiņu rezultātā. Plūdu prognozes dod iespēju 
atbildīgajiem dienestiem paredzēt plūdu apmērus un veikt nepieciešamos sagatavošanās 
pasākumus, lai pasargātu apdraudēto teritoriju iedzīvotājus un tiktu nodarīti pēc iespējas 
mazāki materiālie zaudējumi īpašumiem, infrastruktūrai un kultūras mantojumam.  

Patlaban plūdu prognožu un agrās brīdināšanas sistēmā iekļauj sekojošo informāciju: 

 Ikdienas noteces prognozes Daugavas, Aiviekstes un Ogres upēm; 

 divas reizes nedēļā (otrdienās un piektdienās) 10-dienu un mēneša prognozes 
Daugavai, (http://www.meteo.lv/laika-prognoze-hidrologija/?nid=485); 

 pirmspalu periodā ledus uzlūšanas sākuma prognoze; 

 pavasara palu maksimālo ūdens līmeņu prognoze; 

 pavasara palu maksimālo caurplūdumu prognoze; 

 pavasara palu maksimuma termiņu prognoze; 

 operatīvā informācija VUGD, NBS un Latvenergo plūdu draudu gadījumos; 

 brīdinājumi nepieciešamības gadījumos (NBS, Latvenergo, VUGD, kas informē 
medijus un iedzīvotājus). 

Hidroloģisko prognožu izstrādē tiek izmantoti laika prognozes un ūdens līmeņa/ūdens 
caurplūduma operatīva informācija no LVĢMC hidroloģiskā monitoringa staciju tīkla (1.att.). 
Ūdens līmeņa monitorings tiek veikts nepārtraukti, un ikstundas (no jūras piekrastes stacijām 
ik 15-minīšu) dati tiek pārraidīti uz LVĢMC datu bāzēm automātiskā režīmā. Diennakts 
vidējais ūdens caurplūdums tiek aprēķināts pēc mērījumiem, kuri tiek veikti visās 
hidroloģiskās fāzēs: ziemas mazūdens periodā, pavasara palos, vasaras-rudens mazūdens 
periodā un rudens lietus plūdos.  

http://www.meteo.lv/laika-prognoze-hidrologija/?nid=485
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1.attēls. Valsts hidrometeoroloģiskā monitoringa tīkls Lielupes upju baseinu apgabalā 

Šobrīd Eiropas Ekonomikas zonas Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros, sadarbībā 
ar Somijas Vides institūtu, norisinās darbs pie Plūdu prognožu un agrās brīdināšanas sistēmas 
pilnveidošanas, lai uzlabotu esošo prognožu sistēmu un iegūtu precīzākas prognozes plūdu 
prognozēšanā nākotnē.  

Pēc ieplānotās plūdu prognožu un agrās brīdināšanas sistēmas pilnveidošanas (2.att.) 
ir paredzētas sekojošas izmaiņas: 

 prognožu atjaunošana 3 reizes diennakti hidrometeoroloģiskā monitoringa 
tīkla operatīvas informācijas pamatā; 

 plūdu ūdens līmeņa modelēšana nemonitorētām upēm; 

 15-dienu, 8-dienu, 54-stundu un 3-stundu prognožu izstrāde; 

 prognozēta ūdens līmeņa novērtējums pēc plūdu riska kartēm ar dažādu 
teritorijas applūšanas varbūtību (integrēšana ar Plūdu informācijas sistēmu); 

 VUGD, NBS, Latvenergo, medija un dažādu ieinteresēto pušu brīdināšana 
applūšanas riska gadījumā.  
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2.attēls. Jaunās prognožu un agrās brīdināšanas sistēmas shēma 

 

1.5. Plūdu riska informācijas sistēma 

Plūdu riska informācijas sistēma tiek veidota kā civilās aizsardzības un teritorijas 
plānošanas instruments, lai nodrošinātu valsts un pašvaldību institūcijas ar atbilstošiem 
digitālajiem kartogrāfiskajiem materiāliem, kas ļautu plūdu risku savlaicīgi un kvalitatīvi 
integrēt dažāda līmeņa teritoriju plānošanas dokumentos, kā arī, lai nodrošinātu kvalitatīvu 
informāciju institūcijām, kas atbild par rīcības koordināciju plūdu gadījumā. Šobrīd LVĢMC 
mājaslapā pieejamajā Plūdu riska informācijas sistēmā (http://pludi.meteo.lv/floris/), kas 
tika izstrādāta 2011.gadā, par Lielupes UBA iekļauti šādi raksturojošie rādītāji: 

 iespējami apdraudētajā teritorijā veiktās saimnieciskās darbības veids; 

 īpaši aizsargājamas teritorijas (dabas parki, dabas liegumi uts.); 

 transporta tīkls; 

 HES; 

 notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izlaides vietas; 

 informācija no Potenciāli piesārņotu un piesārņoju vietu datu bāzes; 

 administratīvas robežas. 

Plūdu riska pārvaldības plāna izstrādes laikā Plūdu riska informācijas sistēma tiks 
papildināta ar informāciju par Lielupes UBA plūdu apdraudētajām teritorijām saskaņā ar 
šādiem scenārijiem:  

 plūdi ar nelielu varbūtību (0.5%) vai reizi 200 gados scenārijs ārkārtējiem 
notikumiem;  

 plūdi ar vidēji lielu varbūtību (1%) vai reizi 100 gados; 

http://pludi.meteo.lv/floris/),%20kas%20tika
http://pludi.meteo.lv/floris/),%20kas%20tika
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 plūdi ar lielu varbūtību (10%) vai reizi 10 gados. 

Tiks atjaunota Lielupes UBA raksturojošā informācija un papildināta ar informāciju par 
plūdos apdraudēto iedzīvotāju skaitu un papildus iekārtām, kas varētu izraisīt nejaušu 
piesārņojumu plūdu gadījumā. 

 

II PLŪDU RISKA SĀKOTNĒJĀ NOVĒRTĒJUMA REZULTĀTI 

UN CITI VEIKTIE PĒTĪJUMI 

 

Plūdu riska pārvaldības plānu izstrādē ir izmantoti arī vairākos citos pētījumos un 

projektos iegūti rezultāti.  

 Sākotnējais plūdu riska novērtējums (turpmāk - SPRN) ir veikts pamatojoties uz tā 

laikā pieejamu un viegli gūstamu informāciju, kas atbilst Plūdu Direktīvai 

2007/60/EK. SPRN ir izstrādāts balstoties uz 2007.gadā SIA „Vides projekti” veiktā 

pētījuma rezultātiem, kas ietvēra arī Latvijas teritorijas izvērtējumu attiecībā uz 

plūdu veidiem un to atkārtojamību. Latvijā par SPRN tiek uzskatīta Plūdu 

programma 2008.-2015.gadam. Plūdu programmā ir definēti kritēriji plūdu riska 

novērtēšanai, izvērtēti plūdu riski Latvijas teritorijā, veikta īsa plūdu vēsturisko 

seku un materiālo zaudējumu analīze un noteikts prioritāro plūdu riska vietu 

saraksts, kurās jāveic detalizēti izpētes vai pretplūdu aizsardzības pasākumi. 

 2014.gadā pēc VARAM pasūtījuma projekta „Būtisku vides risku apzināšana 

Latvijas pašvaldībās 2014.-2020.gadam finanšu plānošanas perioda atbalstāmo 

aktivitāšu identificēšanai” tika veikta pašvaldību aptauja par būtiskām problēmām 

un vides riskiem pašvaldībās. Izvērtējot vides risku iestāšanās iespējamību un 

nozīmību, ko veica eksperti, kā arī ņemot vērā pašvaldību speciālistu vērtējumu, 

plūdu risks ir novērtēts kā trešais nozīmīgākais. 

 

2.1. Plūdu riska teritorijas Lielupes UBA 

Pētījuma „Būtisku vides risku apzināšana Latvijas pašvaldībā 2014.-2020.gada finanšu 
plānošanas perioda atbalstāmo aktivitāšu identificēšanai” ietvaros veiktajā pašvaldību 
aptaujā, 12 pašvaldības Lielupes UBA (tabula Nr.2) norādījušas, ka pašvaldībā plūdi pēdējo 
10 gadu laikā ir radījuši būtiskas problēmas, nodarot ievērojamus zaudējumus un, prasījuši 
nozīmīgus ieguldījumus no pašvaldības, to seku likvidācijā. Četras pašvaldības plūdu draudus 
minējušas kā vienu no trīs aktuālākajām problēmām pašvaldībā, kas saistītas ar virszemes un 
pazemes ūdeņu izmantošanu aizsardzību un apsaimniekošanu.  
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Tabula Nr.2 

Pašvaldības Lielupes upju baseinu apgabalā, kurās plūdi pēdējo  
10 gadu laikā ir radījuši būtiskas problēmas 

Pašvaldības, kurās pastāv plūdu risks Lielupes UBA 

1. Aknīstes novads 
2. Bauskas novads 
3. Dobeles novads 
4. Engures novads 
5. Jelgavas pilsēta 
6. Jelgavas novads 

7. Jūrmala 
8. Ķekavas novads 
9. Mārupes novads 
10. Olaines novads 
11. Rundāles novads 
12. Viesītes novads 

 

Atbilstoši Sākotnējam plūdu riska novērtējumam (3.att.), Lielupes UBA 10 upes un 
Babītes ezers ir pakļauti plūdu risku pavasara palu laikā vai vējuzplūdu laikā (2. tab.). 
Potomālo upju pieguļošo plūdu riska teritoriju platība ir apmēram 2020 km2 ar 59 
iedzīvotāju skaitu uz 1 km2. 

 

 

3.attēls. Lielupes upju baseinu apgabala plūdu riska teritoriju karte 
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21 polderi ar kopējo platību 24355 ha atrodas Lielupes UBA, 13 no kuriem ir noteikti 
par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām. Vislielākās polderēto zemju platības ir 
Jelgavas apvidū Lielupes un Vecbērzes apkārtnē.  

 

Tabula Nr.3 

Lielupe upju baseinu apgabala plūdu riska teritoriju objektu sarakstā iekļautās upes 

 

Lielupes UBA avārijas gadījumā arī, mazās HES, kas izvietotas kaskādē, arī var radīt 
plūdu draudus. Lielupes UBA atrodas 19 mazās HES un tās izbūvētas uz 10 upēm, 4 mazās 
HES atrodas kaskādē, tai skaitā uz Svētes, Bērzes, Misas un Dienvidsusējas. Jūras uzplūdi 
sasniedz visaugstākos līmeņus Rīgas jūras līcī. Krastu izskalošanu un plūdu draudu 
pieaugumu veicina arī Lielupes ostas saimnieciskā darbība, kā rezultātā būtiski mainās 
sanešu plūsmas dabiskais režīms. 

Lielupes UBA īpaši aizsargājamās dabas teritorijas pilnībā vai daļēji atrodas plūdu 
draudiem pakļautās teritorijās. Lielākā daļa no šīm teritorijām iekļautas Eiropas nozīmes 
aizsargājamo teritoriju Natura 2000 tīklā. Vētras uzplūdiem un erozijas procesiem Rīgas jūras 
līča piekrastē ir pakļautas dabas lieguma „Lielupes grīvas pļavas” un dabas lieguma „Babītes 
ezers” teritorijas. Dabas lieguma „Babītes ezers” teritorija ir regulārai pakļautas applūšanai, 
un šis regulārais applūšanas režīms ir tas, kas nosaka attiecīgās dabas teritorijas īpašo 
stāvokli 

Atbilstoši Valsts statistikas pārskata „2-Ūdens”datiem 57 notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas atrodas applūšanas riska teritorijās, tai skaitā 1 iekārta, kuras notekūdeņu izplūdes 
rada būtisku kopējā fosfora (Pkop) slodzi un 26 iekārtas – būtisku kopējā slāpekļa (Nkop) un 
kopējā fosfora (Pkop) slodzi atbilstošajā ūdensobjektā6 (4.att.). Turklāt, applūšanas riskam ir 
pakļautas teritorijas ar būtisku izkliedētā piesārņojuma slodzi 870 km2 platībā7. Informācija 
tiks atjaunota līdz 2015. gada beigām. 

                                                           
6
 Valsts statistikas pārskata „2-Ūdens” 2013.gada dati. 

7
 „Lielupes upju baseinu apgabala apsaimniekošanas plāns 2010.-2015.gadam”, 2009. 

Nr. 
p.k. 

Ūdensteces 
nosaukums 

Kāpēc ūdenstece iekļauta plūdu riska teritoriju sarakstā 

Potamāla 
upe 

HES 
kaskāde 

Polderi 
Aizsargāja

mās 
teritorijas 

Jūras 
uzplūdi 
lejtecē 

1. Lielupe X  X X X 

2. Vecbērzes poldera 
apvadkanāls 

X     

3. Svēte X X X X  

4. Bērze X X X   

5. Iecava X     

6. Misa X  X   

7. Platone X X    

8. Īslīce X     

9. Mēmele X     

10. Dienvidsusēja X X    

11. Mūsa X     
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4.attēls. Lielupes upju baseinu apgabala plūdu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izvietojuma karte 

Atbilstoši Plūdu Direktīvas (2007/60/EK) prasībām attiecībā uz nacionālas nozīmes 
Plūdu riska teritoriju noteikšanu, Lielupes UBA ir noteiktas 5 šādas teritorijas (tabula Nr.4). 
Teritorijas, kurās pastāv būtisks plūdu risks, tika noteiktas ņemot vērā visu pieejamo 
informāciju par iepriekš notikušajiem plūdiem un par kritērijiem ņemot plūdu apmērus, 
izplatīšanas ceļus, materiālos zaudējumus saimnieciskai darbībai, iedzīvotājiem, videi un 
kultūras mantojumam, kā arī evakuēto cilvēku skaitu katrā konkrētā applūstošā teritorijā. Šīs 
teritorijas ir noteiktas kā plūdu riskam pakļautas prioritārās vietas, kur pretplūdu 
aizsardzības pasākumi vai padziļināta izpēte ir veicami vispirms, lai novērstu risku lielam 
iedzīvotāju skaitam (pilsētas ar pietiekami lielu iedzīvotāju blīvumu), aizsargātu platības, kur 
plūdi var nodarīt būtisku kaitējumu saimnieciskajai darbībai, infrastruktūras un 
kultūrvēsturiskajiem objektiem vai īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī teritorijas, 
kur plūdu gadījumā var tikt appludināti uzņēmumi vai citi objekti, kas veic piesārņojošās 
darbības un var radīt nozīmīgu vides piesārņojumu vai atstāt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz 
iedzīvotāju veselību. 

Tabula Nr.4  

Lielupes upju baseinu apgabala nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas 

 

 

 

 

Nr. 
p.k. 

Upes/ezers 
Nozīmīgā plūdu riska 
teritorijas nosaukums 

1. Lielupe (Rīgas jūras līcis) Jūrmala 

2. Lielupe (Vecbērze) Vecbērzes polderis 

 Lielupe Lielupes palieņu polderi 

 Lielupe Jelgava 

 Babītes ezers Babītes polderis 
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III KLIMATA PĀRMAIŅAS IETEKME  

 

Kopš 20.gadsimta vidus globālā mērogā ir pieaudzis ekstremālo laika apstākļu 
biežums. Lielākajā daļā zemeslodes pieaudzis ekstremāli augsto gaisa temperatūru biežums 
(tajā skaitā karstuma viļņu biežums un intensitāte), un samazinājies zemo gaisa ekstrēmumu 
biežums. 

2014.gadā tiks publicēts pilns 5.Starpvaldību klimata pārmaiņu ekspertu grupas (IPCC) 
ziņojums par klimata pārmaiņām globālā mērogā. 2013.gada septembrī tika pabeigts darbs 
pie šī ziņojuma sadaļas par novērotajām klimata pārmaiņu iezīmēm (http://www.ipcc.ch/). 

3.1. Esošas izmaiņas 

Līdz šim veiktie pētījumi Latvijā rāda, ka līdz ar vidējo gaisa temperatūru 
paaugstināšanos, mainās arī ekstremālās gaisa temperatūras: palielinās dienu skaits ar 
augstām gaisa temperatūrām un samazinās dienu skaits ar zemām temperatūrām. Būtiski 
palielinājies silto nakšu skaits, kad minimālā gaisa temperatūra augstāka par +20oC,  un par 
+25oC karstākas vasaras dienas. Karstuma periodu ilgumu palielināšanās uzskatāma par 
vienu no bīstamākajā parādībām. Gada vidējā temperatūra paaugstinājās par 1.0 ºC virs 
1961.-1990. gadu perioda normas pēdējos 23 gados. Pozitīvas gaisa temperatūras izmaiņas 
tiek novērotas visās sezonās, bet vasarā šīs izmaiņas ir īpaši būtiskas – 1,1 ºC (5.att.).  

 

 

   5.attēls. Gaisa temperatūras izmaiņas virs 1961.-1990.gadu normas 

 

Pozitīvu pieaugošo tendenci uzrāda arī atmosfēras nokrišņu ekstremālo lielumu 
indikatori, turklāt šī tendence visspilgtāk izteikta aukstajam gada laikam, īpaši ziemas 

http://www.ipcc.ch/
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periodam. Lielupes UBA nokrišņu daudzums palielinājās par 10-16%. Rudenī nokrišņiem ir 
tendence samazināties (6-11%).  

Runājot par spēcīgiem vējiem un vētrām, jāsaka, ka vēsturiskā laika periodā kopš 
19.gadsimta  Latvijas teritoriju ir skārušas vairākas spēcīgas vētras, kuras nodarījušas lielus 
postījumus mežsaimniecībai, elektrolīnijām, lauksaimniecībai un citiem objektiem. Rīgas 
jūras līča piekrastes teritorijās vētru biežuma palielināšanās tiek prognozēta arī nākotnē. 

Anomālijas ūdens noteces režīmā ir īpaši nozīmīgās ziemas sezonā. Lielupes UBA 
ziemas vidējas caurplūduma palielinājās par 40% virs 1961.-1990.gadu perioda normas 
(6.att.). Rudenī sezonas noteces apjoms samazinājies par 20%, savukārt pavasara un vasaras 
noteces apjomos izmaiņas nav novērotas.  

Ievērojams izmaiņas upju ledus režīmā, ir saistītas ar ziemas sezonas temperatūras 
izmaiņām. Ledus segas perioda ilgums Lielupes UBA no 1922.gada kļuvusi īsāks vidēji par 31 
dienu. Ievērojama ledus sastrēgumu samazināšanās un vižņu sastrēgumu biežumu 
palielināšanās tika konstatētas laika posmā no 1977. līdz 2013.gadam. 

 

3.2. Nākotnes klimata tendences 

Nākotnes klimata tendences tiek prognozētas, balstoties uz globālo atmosfēras 
cirkulācijas multimodeļu ansambļu prognozēm. Tās skar galvenokārt gaisa temperatūras un 
atmosfēras nokrišņu vidējo vērtību prognozēšanu.  

 

   6.attēls. Ziemas sezonas vidējās ūdens noteces izmaiņas virs 1961.-1990.gadu perioda    

normas. 

 

Ekstremālo parādību prognozēšana ir ļoti sarežģīta, un zinātnieki atzīst, ka to nevar 
veikt pietiekami precīzi. Nākotnē paredzētās klimata pārmaiņu tendences ir līdzīgas kopš 
20.gadsimta sākuma novērotajām vēsturiskajām tendencēm. Latvijas teritorijai tas nozīmē 
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vidējās gaisa temperatūras palielināšanos, kura ziemas un rudens sezonās kļūs arvien 
straujāka. Tas varētu ietekmēt sniega un ledus segas periodu samazināšanos. Prognozēts arī 
atmosfēras nokrišņu pieaugums, īpaši ziemas sezonā, un līdz ar vidējās gaisa temperatūras 
pieaugumu, paaugstināsies arī maksimālās un minimālās gaisa temperatūras. Tas ietekmēs 
ekstremāli augstu gaisa temperatūru biežuma palielināšos un ekstremāli zemu gaisa 
temperatūru biežuma samazināšanos. Līdz ar to prognozējama  karstuma viļņu ilguma un 
biežuma palielināšanās un aukstuma periodu samazināšanās. 

Gaisa temperatūras un nokrišņu izmaiņas nākotnē varētu ietekmēt dažādus dabas 
procesus - teritorija kļūs piemērota siltummīlošiem augiem un kultūrām, bet atmosfēras 
nokrišņu sezonālās izmaiņas varētu ietekmēt upju noteces un hidroenergoresursu sezonālo 
sadalījumu.  

Siltākas ziemas un mazāka sniega un ledus sega nākotnē ietekmēs pavasara plūdu 
riska samazināšanos, labvēlīgi ietekmēs kuģošanas navigāciju ziemas sezonā. Tomēr vētru 
biežuma un intensitātes pieaugums nākotnē varētu radīt lielus zaudējumus tautsaimniecībai, 
kā arī nelabvēlīgi ietekmēt jūras krastu erozijas procesus un plašu piekrastes teritoriju 
applūšanu vēja uzplūdu rezultātā. 

 


