
 

 

IV PLŪDU POSTĪJUMU UN PLŪDU RISKA KARTES  
 

Iespējamo plūdu postījumu un riska kartes Daugavas upju baseinu apgabalam tika 
izstrādāta no 2010.-2011.gadam projekta „Informācijas sistēmas izstrāde plūdu riskam 
pakļautajām teritorijām Daugavas upes baseinā ES ERAF aktivitātes „Pļaviņu un Jēkabpils 
pilsētu plūdu draudu samazināšana” ieviešanai” ietvaros.  

Applūstošo teritoriju robežu noteikšana tika veikta visām tām Daugavas upju baseinu 
apgabala (Daugavas UBA) ūdenstecēm vai to posmiem, kas kā plūdu apdraudētās teritorijas 
ir iekļauti ar 2007.gada 20.decembra Ministru kabineta rīkojumu Nr.830 apstiprinātajā 
„Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālajā programmā 2008.-2015.gadam”. 

Iespējamo plūdu riska karte Daugavas UBA, kas pieejama Plūdu informācijas sistēmā (IS)1, 

iekļauj sekojošu informāciju: 

 Teritorijas, pakļautas plūdu riskam, kas ir saistīts ar pavasara paliem vai mākslīgo 

būvju uzpludinājumiem, un atkārtojas reizi 200 gados; 

 Teritorijas, pakļautas plūdu riskam, kas ir izraisīts ar vējuzplūdiem no Baltijas jūras 

vai Rīgas līča, un atkārtojas reizi 200 gados; 

 Teritorijas, pakļautas plūdu riskam, kas ir saistīts ar pavasara paliem vai mākslīgo 

būvju uzpludinājumiem, un atkārtojas reizi 100 gados; 

 Teritorijas, pakļautas plūdu riskam, kas ir izraisīts ar vējuzplūdiem no Baltijas jūras 

vai Rīgas līča, un atkārtojas reizi 100 gados; 

 Teritorijas, pakļautas plūdu riskam, kas ir saistīts ar pavasara paliem vai mākslīgo 

būvju uzpludinājumiem, un atkārtojas reizi 10 gados; 

 Teritorijas, pakļautas plūdu riskam, kas ir izraisīts ar vējuzplūdiem no Baltijas jūras 

vai Rīgas līča, un atkārtojas reizi 10 gados; 

 Upju posmi, kas ir pakļauti plūdu riskam saistītam ar ledus vai vižņu 

sastrēgumiem. 
 

4.1. Applūšanas riska teritorijas Daugavas upju baseina apgabalā 
Applūstošās teritorijas platība ir atkarīga no ūdens līmeņa plūdu laikā un virsmas 

reljefa. Lielākās platības applūst iespējamos plūdos, kas atkārtojas reizi 200 gados vai retāk 

(7. att.), Piejūras, Viduslatvijas un Austrumlatvijas zemienēs: 

 524 km2 aplūstošas teritorijas plūdos ar lielu varbūtību (10% vai reizi 10 gados); 

 870 km2 aplūstošas teritorijas plūdos ar vidēju varbūtību (1% vai reizi 100 gados); 

 980 km2 aplūstošas teritorijas plūdos ar nelielu varbūtību (0.5% vai reizi 200 

gados). 

                                                           
1
 LVĢMC mājaslapā (http://pludi.meteo.lv/floris/) 

http://pludi.meteo.lv/floris/


 

 

 
7. attēls. Applūstošās teritorijas platība Daugavas upju baseinu apgabalā 

 

Aprēķinos nav iekļautas teritorijas, kas applūst ledus vai vižņu sastrēgumu dēļ, jo ledus 

sastrēgumu radītie plūdi tiks modelēti nākamajā plūdu kartēšanas etapā. 

Plūdu modelēšanas, kura tika veikta iespējamo plūdu riska kartes izstrādes gaitā,  

rezultātā tika precizētas applūstošas upju palieņu teritorijas Veļikajas upes sateces baseinā 

un Daugavas mazo pieteku palienēs papildus sākotnējā novērtējumā uzskaitītajām (5.tab.).  

 

Tabula Nr.5 

Daugavas upju baseinu apgabala upes un ezeri ar vidējo (1%) plūdu risku  

pakļautām pieguļošajām teritorijām  

Nr. 
p.k. 

Galvenā 
upe/ezers 

Pietekas, 1. 
pakāpe 

Pietekas, 2. un 
3. pakāpes 

Applūstošs upju 
posms, km 

1. Daugava   366 

2.  Aiviekste  118 

3.   Kuja 76 

4.   Pededze 138 

5.   Rēzekne 110 

6.   Malta 109 

7.   Veseta 58 

8.   Vārniene 46 

9.   Pokrateņa 19 

10.   Svētupe 9 

11   Iča 71 

12   Ilūkste 35 

13   Bolupe 57 

14   Meirānu kanāls 30 

15  Lielā Jugla  63 

16   Mergupe 52 

17   Suda 38 

18  Mazā Jugla  121 
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19  Ogre  197 

20   Lobe 21 

21   Aviekste 28 

22   Sustala 7 

23  Dubna  69 

24   Ūša (Oša) 55 

25   Tartaks 20 

26   Jaša 31 

27  Ziemeļsusēja  60 

28  Nereta  44 

29  Mīlgrāvis  9 

30  Līksna  51 

31  Laucesa  31 

32  Dviete  37 

33  Eglona  4 

34  Joņupe  8 

35 Zilupe   65 

36 Vjada   33 

37 Rītupe   67 

38 Ludza   54 

39 Ķīšezers    

40 Baltezers    

41 Lubāns     

 

Plūdu riskam pakļautajās teritorijās atrodas sekojoši saimnieciskie objekti, kuru 

aizsardzība tiek ņemta vērā plūdu riska mazināšanas pasākumu programmā: 

1. lielas varbūtības plūdos ar atkārtošanos reizi 10 gados: 

 notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NAI) - 19, tai skaitā 1 vējuzplūdu gadījumā; 

 polderi ar kopējo platību - 2 km2; 

 piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas (PPV - vietas, iekļautas Piesārņoto un 

potenciāli piesārņoto vietu reģistrā2) - 7, tai skaitā izgāztuves - 3; 

 ūdens ņemšanas vietas -1 (Daugavpilī); 

 peldvietas – 8, tai skaitā 1 vējuzplūdu gadījumā; 

 īpaši aizsargājamas dabas teritorijas / kultūrvēsturiskā mantojuma objekti (IADT) -

211 km2, tai skaitā – 2 km2 vējuzplūdu gadījumā. 

2. vidējas varbūtības plūdos ar atkārtošanos reizi 100 gados: 

 NAI - 46, tai skaitā 4 vējuzplūdu gadījumā; 

 polderi ar kopējo platību - 10 km2; 

 piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas (PPV) - 21, tai skaitā izgāztuves - 3; 

 ūdens ņemšanas vietas – -1 (Daugavpilī); 

 peldvietas – 31, tai skaitā 4 vējuzplūdu gadījumā; 

 IADT -309 km2, tai skaitā – 5 km2 vējuzplūdu gadījumā. 

3. nelielas varbūtības plūdos ar atkārtošanu reizi 200 gados: 

                                                           
2
Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrs pieejams LVĢMC mājas lapā: 

http://oas.vdc.lv:7779/p_ppv.html 



 

 

 NAI - 55, tai skaitā 5 vējuzplūdu gadījumā; 

 polderi ar kopējo platību - 16 km2; 

 piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas (PPV) - 41, tai skaitā izgāztuves - 4; 

 ūdens ņemšanas vietas – 3 (2 Rīgā un 1 Daugavpilī); 

 peldvietas – 48, tai skaitā 8 vējuzplūdu gadījumā; 

 IADT -328 km2, tai skaitā – 6 km2 vējuzplūdu gadījumā. 

Turklāt plūdu rezultātā tiek apdraudētas piesārņotas teritorijas, kuras Piesārņoto un 

potenciāli piesārņoto vietu reģistrā ir identificētas kā 1.kategorijas jeb piesārņotas, un kas 

var novest pie katastrofālām sekām, īpaši, lielajās pilsētās (Rīgā, brīvostas apkārtnē; Ogrē; 

Jēkabpilī un Daugavpilī): 

 18 km2 plūdos ar lielo varbūtību (10%), tai skaitā 10 km2 vējuzplūdu gadījumā; 

 148 km2 plūdos ar vidējo varbūtību (1%), tai skaitā 18 km2 vējuzplūdu gadījumā; 

 175 km2 plūdos ar nelielo varbūtību (0.5%), tai skaitā 23 km2 vējuzplūdu gadījumā. 
Daugavas UBA pie 1.kategorijas piesārņoto vietu tipa pieskaitāmas gan naftas produktu 
glabātuves un degvielas uzpildes stacijas, gan atkritumu izgāztuves, gan dažādi 
metālapstrādes un mašīnbūves rūpniecības objekti, gan citi saimnieciskās darbības objekti.3 

 
Applūšanas riska teritoriju kartes (karte katram no trijiem scenārijiem) atrodama 

1.pielikumā. 
 

4.2. Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas Daugavas upju 

baseina apgabalā 
 

Teritoriju saraksts ar nozīmīgu applūšanas risku ir norādīts 4. tabulā un 8. attēlā. Šis 

saraksts iekļauj 7 teritorijas, kas ir pakļautas plūdu riskam pavasara palu vai jūras uzplūdu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

               8. attēls. Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas 

                                                           
3
 Antropogēno slodžu un to radīto ietekmju analīze. Daugavas upju baseinu apgabala 

apsaimniekošanas plāns 2016.-2021.gadam. 



 

 

dēļ, kā arī 3 teritorijas, kuras pieguļ Daugavas kaskādes HES un kurām plūdu risks ir saistīts ar 

HES iespējamiem avāriju gadījumiem.  

Turpmāk ir detalizēti aprakstītas applūstošās teritorijas ar nozīmīgu plūdu risku, 

izņemot teritorijas lejpus Daugavas kaskādes HES, kurām plūdu varbūtība nav definēta plūdu 

riska pārvaldības plāna ietvaros. 

 

4.2.1. Daugavpils pilsētas teritorija 

Pilsētas dzīvojami rajoni atrodas abos Daugavas upes krastos, daļēji arī upes palienē. 

Ņemot vērā to, ka palienes applūšana sākas pie ūdens līmeņa 91.80 m BAS (91.93 m LAS), 

var definēt, ka Daugavpils pilsētas teritorija ir pakļauta applūšanas riskam ar lielu varbūtību. 

Pēdējos 10 gados pavasara plūdu periodā ūdens līmenis 6 reizes pārsniedza iepriekšminēto 

atzīmi, bet 2004., 2010. un 2013. gadā Daugavas ūdens līmenis pārsniedza „bīstamu” atzīmi 

93.30 m BS (93.43 m LAS), pie kura tiek applūdinātas gan Grīvas mikrorajona ielas, gan 

vairākas mājas upes kreisajā krastā no krastmalas līdz Nometņu ielai. 

Applūstošās teritorijas platība Daugavpilī, atkarībā no plūdu varbūtībām: 

 2.94 km2 aplūstošas teritorijas plūdos ar lielu varbūtību (10% vai reizi 10 gados); 

 8.23 km2 aplūstošas teritorijas plūdos ar vidēju varbūtību (1% vai reizi 100 gados); 

 9.01 km2 aplūstošas teritorijas plūdos ar nelielu varbūtību (0.5% vai reizi 200 

gados). 

Iedzīvotāju skaits plūdu apdraudētajās teritorijās tika aprēķināts pēc CSP Centrālās 

Statistikas pārvaldes iedzīvotāju blīvuma datiem 2011. gadā (6. tab. un 10. att.). 

 
    9. attēls. 2013. gada pavasara pali Daugavpilī (Foto: Viktors Kudrjavskis). 

 

Tabula Nr.6 

Iedzīvotāju skaits plūdu apdraudētajās teritorijās Daugavpils pilsētas robežās 

Plūdu riska 
varbūtība 

Liela – 10% Vidēja – 1% Neliela – 0.5% 

Iedzīvotāju  
skaits 

2500 – 2700 6100 – 6300 > 6 900 



 

 

 
 

10. attēls. Iedzīvotāju blīvums applūšanas riska zonās plūdos ar varbūtību: 10% (pa kreisi), 1% (pa 

labi) un 0.5% (centrā). 

 
 
Plūdu rezultātā tiek apdraudēta gan iedzīvotāju drošība, gan satiksmes infrastruktūras 

darbība. Ceļu garums, kas atrodas applūšanas riska teritorijās, ir parādīts 7. tabulā un 11. 
attēlā. Autostrādes, maģistrālie un pirmās šķiras ceļi tiek uzskatīti par lielas nozīmes ceļiem 
(turpmāk „lielas nozīmes ceļi”). Otrās šķiras, zemes ceļi un brauktuves apbūvētā teritorija 
tiek uzskatīti par pārējiem ceļiem (turpmāk „pārējie ceļi”). 

 

 

Tabula Nr.7 

Ceļi plūdu apdraudētajās teritorijās Daugavpils pilsētas robežās 

 

 

 

Kaitējumi videi lielā mērā ir saistīti ar applūstošiem piesārņojuma avotiem, tai skaitā 
applūstošām izkliedētā piesārņojuma (nekoncentrētā veidā) teritorijām. Šīs teritorijas ir 
apdzīvotas vietas, lauksaimniecības zemes, ceļi, kā arī meži pēc saimniecisko darbību 
veikšanas, no kuriem piesārņojošās vielas nonāk upēs un ezeros ar lietus un sniega kušanas 
ūdeņiem. Daugavpils notekūdeņu attīrīšanas iekārtas atrodas ārpus plūdu riska teritorijas, 
tomēr daži piesārņojuma avoti (VAS "Latvijas dzelzceļš" LRC "Lokomotīvju serviss" un  Grīvas 
cietuma  kokapstrādes iekārta) un izkliedētā piesārņojuma zona ir pakļauta plūdu riskam (8. 
tab. un 12. att.). 

 

 

Plūdu riska 
varbūtība 

Liela – 10% Vidēja – 1% Neliela – 0.5% 

Autoceļi, km; 
(nozīme) 

0.87 km  
(lielas nozīmes); 

0.48 km 
(pārējie ceļi) 

8.38 km 
(lielas nozīmes); 

0.93 km 
(pārējie ceļi) 

10.6 km 
(lielas nozīmes); 

1.05 km 
(pārējie ceļi) 



 

 

 

 

 
 

11. attēls. Autoceļi applūšanas riska zonās plūdos ar varbūtību: 10% (pa kreisi), 1% (pa labi) un 0.5% 
(centrā). 

 
 

Tabula Nr.8 

Applūstošās izkliedētā piesārņojuma teritorijas Daugavpils pilsētas robežās 

Plūdu riska varbūtība Liela – 10% Vidēja – 1% Neliela – 0.5% 

Piesārņoto un potenciāli 
piesārņoto vietu skaits 

applūstošajās teritorijās 
 1 2 

Applūstošo piesārņoto 
teritoriju platība, ha 

59 210 232 



 

 

 

 
      Šobrīd Daugavpils pilsētu no plūdiem pasargā 19.gs. izbūvētais un 20.gs. 30.gados 
pagarinātais dambis Daugavas labajā krastā, 20.gs. 30.gados tika uzcelti arī nelieli dambji gar 
Laucesas upīti, kas daļēji novērsa Grīvas applūšanu. 2013.gada beigās ir izbūvēts 
aizsargdambis, kas pasargā Grīvas kapus no applūšanas.   

 

4.2.2. Rīgas pilsētas teritorija 

Rīgas pilsētas teritorija ir pakļauta, galvenokārt, plūdu riskam, ko izraisa vējuzplūdi no 
Rīgas līča. Rietumu vējš izraisa ūdens pieplūdi Rīgas līcī no Baltijas jūras caur Irbes šaurumu. 
Vēja virziena izmaiņu rezultātā no DR uz ZR ūdens līmenis Rīgas līcī turpina paaugstināties. 
Ūdens masas ar vēja spiedienu tiek dzītas uz dienvidiem, kur tām nav kurp aizplūst. Atliek 
tikai Rīgas līča dienvidu daļā ieplūstošo upju ielejas, pa kurām ūdens tiek dzīts uz augšu, 
appludinot upju tuvumā esošās zemākās teritorijas. Tieši šis process tiek novērots Rīgas 
pilsētā, kad Daugavas ietekā tiek sadzīts Rīgas līča ūdens, un līdz ar to apkārtējās zemās 
teritorijas tiek appludinātas.  

Pēc LVĢMC novērojumu datiem vislielākais uzplūdu skaits ir novērots ziemas periodā 
(novembris – janvāris), īpaši janvārī. Pēdos 10 gados ūdens līmenis Daugavas grīvā kritisko 
atzīmi ir pārsniedzis 2 reizes: 2005. gadā tika novēroti plūdi ar 1% varbūtību un 2007. gadā – 
plūdi ar 2% varbūtību. 

12. attēls. Plūdu apdraudētas ūdens ņemšanas vietas, piesārņotas un potenciāli piesārņotas 
vietas Daugavpilī. 



 

 

 
13. attēls. Applūšanas riska teritorijas Rīgas pilsētas robežās. 
 

Balstoties uz projekta „Rīga pret plūdiem” pētījuma datiem, Rīgas pilsētā ir izdalītas 
vairākas teritorijas, kuras apdraud varbūtējie plūdi un kuras ir nepieciešams aizsargāt tajās 
dzīvojošo iedzīvotāju, kultūrvēsturisko vērtību, saimnieciskās darbības, teritorijas plānotās 
attīstības un vēsturiskā vides piesārņojuma dēļ (13. att.). Pēc izpētes rezultātiem, Rīgas 
pilsētā tika izdalītas šādas plūdu riska teritorijas: 

•  Ap Buļļupi (Vakarbuļļi, Rītabuļļi, Daugavgrīva, Bolderāja); 
•  Ap Vecdaugavu; 
•  Ap Hapaka grāvi un Beķera grāvi (Krēmeri, Voleri, Spilve); 
•  Ap Ķīšezeru, Juglas kanālu, Juglas ezeru un Baltezeru; 
•  Ap Sarkandaugavu; 
•  Ap Zunda kanālu (Ķīpsala, Klīversala, Mārupītes lejtece); 

 Ap Bieķengrāvi (Mūkusala, Bieķensala, Lucavsala); 
•  Ap Krasta ielu no Salu tilta līdz Dienvidu tiltam. 
 

Laika posmā no 2000. gada līdz 2007. gadam ar trīs spēcīgām vētrām (2001., 2005. un 
2007. gadā), kad maksimālie vējuzplūdu ūdenslīmeņi Daugavgrīvā sasniedza 1,8 – 2,1 m virs 
normālā jūras līmeņa, notika intensīva pludmales un krasta (priekškāpu joslas) noskalošana, 
kā arī liela apjoma sanešu materiāla pārvietošanās, kas atsevišķos iecirkņos izraisīja 
ievērojamas krasta izmaiņas4. 

Kanalizācijas kopsistēmas pārgāžņu nepietiekamas uzturēšanas dēļ, Rīgas teritorija ir 
pakļauta arī lietusgāžu plūdu riskam, savukārt Juglas ezeram un Juglas upei piegulošā 
teritorijā plūdu risks ir saistīts ar pavasara paliem. Tomēr, vējuzplūdi no Rīgas jūras līča 
akvatorijas izraisa nozīmīgāko pilsētas teritoriju applūšanas risku.  
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 „Plūdu riska pārvaldības plāns Rīgas pilsētai”, Projekts „Rīga pret plūdiem” No. LIFE08ENV 

/LV/000451 (PVSID2420)2420 



 

 

Applūstošās teritorijas platība atkarībā no plūdu varbūtībām Rīgas pilsētā: 

 15.32 km2 aplūstošas teritorijas lielas varbūtības plūdos(10% vai reizi 10 gados); 

 30.0 km2 aplūstošas teritorijas vidējas varbūtības plūdos (1% vai reizi 100 gados); 

 34.65 km2 aplūstošas teritorijas nelielas varbūtības plūdos (0.5% vai reizi 200 

gados). 

 

 
14. attēls. 2005. gada vējuzplūdi Rīgā (Foto: Gaidis Balodis). 

 

Iedzīvotāju skaits plūdu apdraudētajās teritorijās tika aprēķināts pēc CSP 2011. gada 

iedzīvotāju blīvuma datiem (9. tab. un 15. att.). 

Tabula Nr.9 

Iedzīvotāju skaits plūdu apdraudētajās teritorijās Rīgas pilsētas robežā 

Plūdu riska 
varbūtība 

Liela – 10% Vidēja – 1% Neliela – 0.5% 

Iedzīvotāju  
skaits 

5 000 – 5 200 12 200 – 12 400 > 15 200 



 

 

 
15. attēls. Rīgas iedzīvotāju blīvums applūšanas riska zonās plūdos ar varbūtību: 10% (pa kreisi), 1% 
(pa labi) un 0.5% (centrā). 

 
Teritorijās Rīgā, kas pakļautas plūdu riskam, atrodas gan notekūdeņu attīrīšanas 

iekārtas, gan citi piesārņojuma avoti (10. tab. un 16. att.). Izgāztuves atrodas ārpus 
applūstošajām teritorijām. 

 

Tabula Nr.10 

Applūstošās NAI un izkliedētā piesārņojuma teritorijas Rīgas pilsētas robežās 

Plūdu riska varbūtība Liela – 10% Vidēja – 1% Neliela – 0.5% 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu skaits 
applūstošajā teritorijā 

3 4 7 

Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu 
skaits applūstošajā teritorijā 

1 8 14 

 

 
16. attēls. NAI, piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas plūdu riska teritorijās. 



 

 

Neliela riska plūdos vai plūdos ar atkārtošanās reizi 200 gados applūst trīs pazemes 
ūdens ņemšanas vietas: Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca, Bolderājas kuģu remonta rūpnīca 
un Audupe (saimnieciskās darbības nodrošināšanai, kā arī Mangaļsalas daudzīvokļu namu un 
sīko uzņēmumu ūdensapgādei). 

 
Ceļu, kuri atrodas applūšanas riska teritorijās, nozīmīgums un garums ir norādīti 11. 

tabulā un 17. attēlā. 
Tabula Nr.11  

Ceļi plūdu apdraudētajās teritorijās Rīgas pilsētas robežās 

Plūdu riska 
varbūtība 

Liela – 10% Vidēja – 1% Neliela – 0.5% 

Autoceļi, km; 
(nozīme) 

2.57 km 
(lielas nozīmes); 

 

9.34 km 
(lielas nozīmes); 

0.58 km 
(pārējie ceļi) 

12.68 km 
(lielas nozīmes); 

0.98 km 
(pārējie ceļi) 

 

 
17. attēls. Autoceļi Rīgā riska zonās ar dažādu applūšanas plūdos varbūtību: 10% (pa kreisi), 1% (pa 
labi) un 0.5% (centrā). 
 

Rīgas pilsētas teritorijā ir izveidoti 3 polderi (Spilves polderis un 2 Spilves lidlauka 
polderi) ar kopējo platību 14 km2. Tikai Spilves lidlauka polderu teritorijas ir pakļautas plūdu 



 

 

riskam: 1% varbūtības plūdos ir applūdināta zona 2.70 km2 platībā, un 0.5% varbūtības 
plūdos – 2.92 km2 platībā. 

Pilsētas robežās atrodas 4 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kuras ir uzskaitītas 
Dabas aizsardzības pārvaldes datu bāzē: Piejūras Dabas parks un Krēmeru, Vecdaugavas un 
Jaunciema dabas liegumi. Visas teritorijas pilnībā vai daļēji applūst, un applūstošās teritorijas 
platība ir atkarīga no plūdu varbūtībām (12. tab., 18. att.). 

Tabula Nr.12 

Applūstošās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Rīgas pilsētas robežā 

Plūdu riska varbūtība Liela – 10% Vidēja – 1% Neliela – 0.5% 

IADT applūšanas riska zonu platība, km2 3.60 6.40 7.39 

 

 
18. attēls. Applūstošās IADT Rīgas pilsētas robežās  

 
Plūdu aizsardzības pasākumi Rīgas pilsētas teritorijā ir saistīti ar vējuzplūdu riskam un to 

atkārtošanas varbūtībām. Pretplūdu pasākumu programmā ir iekļauti teritorijas aizsardzības 
risinājumi, kuri tika piedāvāti „Rīga pret plūdiem” projekta ietvaros, tai skaitā: 

 Esošo asfaltēto ielu un zemes ceļu posmu paaugstināšana un jaunu izbūve; 

 Esošo zemes dambju paaugstināšana un jaunu izbūve; 

 Caurteku-regulatoru rekonstrukcija vai jaunbūve; 
• Slūžu-regulatoru rekonstrukcija vai jaunbūve; 

 Poldera sūkņu staciju rekonstrukcija vai jaunbūve. 
 
 Ņemot vērā to, kā Rīgas pilsētas teritorija ir pakļauta katastrofālu plūdu riskam 
Daugavas HES avārijas gadījumā, plūdu riska mazināšanas pasākumu programmā tiek 
paredzēti nepārtraukti pasākumi Rīgas, Ķeguma un Pļaviņu HES būvju uzturēšanai tehniskā 
kārtībā.  

 



 

 

 

4.2.3. Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijas 

Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta teritorijas ir pakļautas plūdu riskam, kas tiek 

saistīts gan ar pavasara paliem sniega kušanas un lietus dēļ, gan ar ledus sastrēgumiem 

(18.att). Ogres upes palienes applūšana sākas pie ūdens līmeņa atzīmes 22.15 m LAS (22.0 m 

BS), kas izraisa pilsētas applūšanu Norupītes apvidū. Pēc Ogres novērojumu stacijas datiem, 

pēdējo 10 gadu periodā upes paliene tikusi applūdināta 6 reizes. 2006. gada plūdos ūdens 

līmenis pārsniedza 10% varbūtības atzīmi (23.18 m LAS), bet 2013. gada pavasarī ledus 

sastrēgums izraisīja katastrofālus plūdus, pie kuriem maksimālais ūdens līmenis sasniedza 

0.5% varbūtības atzīmi.  

 

 
19. attēls. 2013. gada ledus sastrēguma plūdi Ogrē (Foto: Ogres novada pašvaldība). 

 

 

Ogresgala pagasta teritorijā nozīmīgi plūdi ar plašiem postījumiem ir novēroti 

dārzkopības sabiedrības „Ogre” (d/s Ogre) apvidū. Plūdos ar atkārtošanos reizi 100 un 200 

gados varētu būt apdraudēta Ciemupes polderim pieguļošā teritorija Ciemupē.  

Applūstošas teritorijas platība atbilstoši plūdu varbūtībām: 

- 1.35 km2 aplūstošas teritorijas plūdos ar lielu varbūtību (10% vai reizi 10 gados); 

- 2.30 km2 aplūstošas teritorijas plūdos ar vidēju varbūtību (1% vai reizi 100 gados);  

- 2.50 km2 aplūstošas teritorijas plūdos ar nelielu varbūtību (0.5% vai reizi 200 

gados). 

Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta plūdu draudu cēloņi ir saistīti gan ar upes 

hidromorfoloģiju (gultnes meandrēšana, ūdens virsmas slīpums, Rīgas ūdenskrātuves ūdens 

līmeņa ietekme, sanešu režīms), gan ar antropogēnajiem faktoriem (gultnes pārveidošana, 

mazo HES darbības režīma ietekme). 



 

 

 
20. attēls. Applūstošās teritorijas Ogres pilsētas (augšā) un Ogresgala pagasta (lejā) robežās 

 

Plūdu apdraudētajās teritorijās iedzīvotāju skaits tika aprēķināts pēc CSP 2011. gada 

iedzīvotāju blīvuma datiem (13. tab. un 21. att.). 

 

Tabula Nr.13 

Iedzīvotāju skaits plūdu apdraudētas teritorijās Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta robežās 

Plūdu riska 
varbūtība 

Liela – 10% Vidēja – 1% Neliela – 0.5% 

Iedzīvotāju 
skaits 

500 >600 >650 



 

 

 
21. attēls. Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta iedzīvotāju blīvums applūšanas riska zonās plūdos ar 
varbūtību: 10% (pa kreisi), 1% (pa labi) un 0.5% (centrā). 

 
Ceļu, kuri atrodas teritorijas ar dažādu applūšanas risku, nozīmīgums un garums 

norādīts 14. tabulā. 
 

Tabula Nr.14 

Ceļi plūdu apdraudētas teritorijās Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta robežās 

Plūdu riska 
varbūtība 

Liela – 10% Vidēja – 1% Neliela – 0.5% 

Autoceļi, km; 
(nozīme) 

1.62 km 
(pārējie ceļi) 

 

0.16 km 
(lielas nozīmes); 

3.40 km 
(pārējie ceļi) 

0.20 km 
(lielas nozīmes); 

1.70 km 
(pārējie ceļi) 

 
Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir ierīkotas ārpus 

applūstošās teritorijas, tomēr applūšanas riskam ir pakļauti 2 piesārņojuma avoti (Ogresgalā 
un Ciemupē), kā arī izkliedētā piesārņojuma teritorijas ar kopējo platību 56.0 ha (22. att.).  
Ūdens ņemšanas vietas un izgāztuve atrodas ārpus applūšanas riska teritorijas. 
 



 

 

 
22. attēls. Ogres pilsētas un Ogresgala pagasta piesārņojuma avoti un izkliedētā piesārņojuma 
teritorijas applūšanas riska zonās. 

 
Ogresgala pagasta robežās atrodas 2 aizsargājamās dabas teritorijas - Ogres ieleja un 

Ogres dolomītu krauja. Abas ĪADT ir pakļautas plūdu riskam. Plūdos ar atkārtošanos reizi 10 

gados applūstošajās teritorijās atrodas 5.07 hektāri, plūdos ar atkārtošanos reizi 100 gados - 

7.12 hektāri un plūdos ar atkārtošanos reizi 200 gados – 7.82 hektāri teritoriju. 

Plūdu postījumu teritorijas varētu būt daudz plašākas pēc ledus sastrēgumu izraisīto 

plūdu modelēšanas, jo esošās plūdu riska kartes sagatavošanas procesā ledus sastrēgumu 

izraisītie plūdi nav modelēti. 

 

 No 2007.-2013. gadam ir veikti vairāki pasākumi, lai mazinātu plūdu risku Ogres pilsētā 

un Ogresgala pagastā. Renovētas Ogre-1, Ogre-2 un Ciemupes polderu sūkņu stacijas, 

projekta „Ogres upes neapplūstoša aizsargdambja Ogrē rekonstrukcija” ietvaros tiek 

realizēta Ogres aizsargdambja rekonstrukcija, lai nodrošinātu Ogres iedzīvotāju un to 

īpašumu aizsardzību pret plūdu draudiem. Pašlaik ir realizēti projekta trīs kārtās paredzētie 

darbi - krastos radušos izskalojumu novēršana, Norupītes gultnes tīrīšana un savaldīšana 

iegrožojot ar betona malām, kā arī jaudīgas sūkņu stacijas uzbūvēšana. Kā arī piešķirts 

finansējums projekta ceturtās kārtas realizācijai, kuras laikā veiks esošā pagaidu 

aizsargdambja nostiprināšanu, paaugstināšanu līdz aprēķinātajai plūdu riska atzīmei un 

ūdens necaurlaidīgā ekrāna izbūvi visā tā garumā. 

 Lai noskaidrotu Ogres upes lejasdaļas gultnes faktisko tehnisko stāvokli un lemtu par 

hidrotehnisku darbu veikšanas lietderību, Baltijas jūras ģeoloģijas centrs pēc LVĢMC 

pasūtījuma 2014. gadā veica gultnes mērījumus un noteica Ogres upes  pamatgultnes 

dziļumu, piesērējuma slāņa biezumu un pamatniežu (dolomīta) virsas atzīmes. Aprēķinātais 

sanešu apjoms izpētes teritorijā sastāda 447,5 tūkst. m3.  Sanešu slāņa  vidējais biezums 

noteikts 1,0 m, bet vietām sasniedz pat 3 metrus. Izpētes darbos sastādītās dziļumu kartes 

(plāni),  lai pamatotu ieteiktos pasākumus par sanešu izvākšanas lietderību. 

 

 



 

 

4.2.4. Pļaviņu pilsētas teritorija 

Pļaviņu pilsētas teritorija ir pakļauta plūdu riskam, kas saistīts gan ar pavasara paliem 

sniega kušanas un lietavu dēļ, gan ar ledus sastrēgumiem (23. att). Daugavas palienes 

applūšana sākas pie ūdens līmeņa 73.04 m LAS (72.90 m BS) atzīmes, bet 73.34 m LAS (73.20 

m BS) ir kritiskais ūdens līmenis, kas izraisa pilsētas applūšanu LVĢMC novērojumu stacijas 

apvidū (mūzikas skola, daļēji - Daugavas iela).  

 
            23. attēls. 2013. gada ledus sastrēguma plūdi Pļaviņās (Foto: Ieva Čīka/LETA). 

 
Pēc Pļaviņu novērojumu stacijas datiem pēdējo 10 gadu laikā ūdens līmenis kritisko 

atzīmi pārsniedza 4 reizes. Turklāt, 2004. un 2010. gada plūdos ūdens līmenis bija augstāks 
par 10% varbūtības atzīmi, bet 2013. gada pavasarī ledus sastrēgums izraisīja katastrofālus 
plūdus (24. att.), pie kuriem tika novērots maksimālais vēsturiskais ūdens līmenis (75.64 m 
LAS). 

Applūstošās teritorijas platība atkarīga no plūdu varbūtībām, bet Pļaviņu pilsētas 
gadījumā lielākie plūdi notikuši ledus sastrēgumu dēļ. Šo plūdu riska kartēšana ir nākamais 
etaps Plūdu Riska Informācijas sistēmas izstrādē. 2013. gada plūdu rādītie zaudējumi ir 
atspoguļoti 15. tabulā. Plūdos applūst vai cieš no plūdiem 80 dzīvojamās mājas, Pļaviņu 
vēsturiskās celtnes, tai skaitā: valsts un vietējas nozīmes kultūrvēsturiskas celtnes Pļaviņu 
luterāņu baznīca, Gostiņu baznīca’, 4 (Daugavas, Raiņa, Atvaru, Torņupītes, Vietalvas) ielas, 
Pļaviņu novada ģimnāzijas ēka, privātie uzņēmumi Daugavas un Raiņa ielas rajonā, Pļaviņu 
pilsētas kanalizācijas sistēma un pašvaldības iestādes Daugavas upes zonā. 

Tabula Nr.15 

Zaudējumi 2013. gada plūdos Pļaviņu pilsētas teritorijā 

Rādītāji 
Applūstošās 

teritorijas 
platība (ha) 

Iedzīvotāju 
skaits 

applūstošajā 
teritorijā  

Izkliedētā 
piesārņojuma 

platība 
applūstošajā 
teritorijā (ha) 

Ceļi 
applūstošajā 

teritorijā (km, 
nozīme) 

Notekūdeņu 
iekārtas 

applūstošajā 
teritorijā 
(skaits, 

nosaukums) 

Lielums 108 2000 97.3 

2.60 km 
(lielas 

nozīmes); 
5.0 km 

(pārējie ceļi) 

1 („Pļaviņu 
komunālie 

pakalpojumi” 
NAI) 



 

 

 

 
                  24. attēls. Pļaviņu applūstošās teritorijas 2013. gada plūdos 
 
 Piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas, kā arī ūdens ņemšanas vietas atrodas 
ārpus applūšanas riska teritorijas. 
  
 Pļaviņu pilsētas teritorija prioritāro plūdu apdraudēto teritoriju sarakstā tika iekļauta 
jau 2007.gadā izstrādātajā Plūdu programmā 2007.-2015.gadam. Lai pasargātu pilsētu no 
Daugavas ledus sastrēgumu izraisītajiem plūdiem, no 2010. līdz 2013.gadam tika īstenots 
projekts „Pļaviņu aizsargdambja rekonstrukcija”, kura laikā tika rekonstruēts aizsargdambis 
Pļaviņu posmā 1,93 km garumā no Pļaviņu mūzikas skolas līdz Atvaru ielai un 0,69 km 
garumā Gostiņu posmā. Izbūvētā aizsargdambja pamatuzdevums ir aizsargāt pilsētu no 
plūdiem un no ledus gabalu ieplūšanas pilsētā un bojājumu nodarīšanas īpašumiem. 
Gostiņos izbūvēts dolomīta atsiju uzbērums, kas uzbērts tādā leņķī, lai optimāli aizsargātu no 
ledus gabalu nokļūšanas dzīvojamā zonā, pavasara palu vai plūdu apdraudējuma laikā.  
  
 

4.2.5. Jēkabpils pilsētas teritorija 

Plūdu risks Jēkabpils pilsētas teritorijā ir saistīts gan ar pavasara paliem sniega 

kušanas dēļ, gan ar plūdiem ledus/vižņu sastrēgumu dēļ. Daugavas palienes applūšana sākas 

pārsniedzot ūdens līmeņa atzīmi 80.94 m LAS (80.80 m BS). Saskaņā ar LVĢMC Jēkabpils 

novērojumu stacijas datiem, periodā no 2004. līdz 2013. gadam upes paliene tika 

appludināta 4 reizes. Turklāt, 2007. gada plūdos, ko izraisīja ledus sastrēgums (25. att.), 

ūdens līmenis pārsniedza 10% varbūtības atzīmi. 

Applūstošās teritorijas platība atkarībā no plūdu varbūtībām: 

 41.8 ha aplūstošas teritorijas plūdos ar lielu varbūtību (10% vai reizi 10 gados); 

 76.7 ha aplūstošas teritorijas plūdos ar vidēju varbūtību (1% vai reizi 100 gados); 

 118 ha aplūstošas teritorijas plūdos ar nelielu varbūtību (0.5% vai reizi 200 

gados). 



 

 

Iedzīvotāju skaits plūdu apdraudētajās teritorijās tika aprēķināts pēc CSP 2011. gada 

iedzīvotāju blīvuma datiem (16. tab. un 26. att.). 

   25. attēls. 2007. gada plūdi Jēkabpilī (Foto: jekabpils.lv) 

 

 

 
 
  26. attēls. Jēkabpils pilsētas iedzīvotāju blīvums applūšanas riska zonās plūdos ar varbūtību: 10%   
(pa kreisi), 1% (pa labi) un 0.5% (centrā). 

 

 

 

 



 

 

Tabula Nr.16 

                       Iedzīvotāju skaits plūdu apdraudētajās teritorijās Jēkabpils pilsētas robežās 

Plūdu riska varbūtība Liela – 10% Vidēja – 1% Neliela – 0.5% 

Iedzīvotāju skaits >350 >550 600 

 
Jēkabpilī, teritorijās, kas pakļautas vidējam un nelielam plūdu riskam, atrodas SIA 

„Jēkabpils ūdens” 1 notekūdeņu attīrīšanas iekārta, kas neapplūst plūdos ar 10% varbūtību. 
Piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas, kā arī ūdens ņemšanas vietas atrodas ārpus 
plūdu riska teritorijām.  

Pilsētas applūstošo izkliedētā piesārņojuma teritoriju platība ir gandrīz vienāda plūdu 
riska teritorijām (17. tab. un 27. att.). Jēkabpilī plūdu riska teritorijā atrodas 1 peldvieta. 

 

Tabula Nr.17 

Applūstošās NAI un izkliedētā piesārņojuma teritorijas Jēkabpils pilsētas robežās 

Plūdu riska varbūtība Liela – 10% Vidēja – 1% Neliela – 0.5% 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu skaits 
applūstošā teritorijā 

 1 1 

Applūstošo piesārņoto teritoriju platība, ha 37.5 63.8 93.8 

 
 
 

 
27. attēls. NAI un izkliedētā piesārņojuma zonas Jēkabpils plūdu riska teritorijās. 

 
Ceļu nozīmīgums un garums, kuri atrodas applūšanas riska teritorijās atkarībā no 

plūdu atkārtošanās varbūtības, ir norādīti 18. tabulā. 
 

 

 



 

 

Tabula Nr.18 

                               Ceļi plūdu apdraudētas teritorijās Jēkabpils pilsētas robežās 

Plūdu riska varbūtība Liela – 10% Vidēja – 1% Neliela – 0.5% 

Autoceļi, km; 
(nozīme) 

0.40 km 
(pārējie ceļi) 

0.30 km 
(lielas nozīmes); 

1.60 km 
(pārējie ceļi) 

0.36 km 
(lielas nozīmes); 

2.30 km 
(pārējie ceļi) 

 
Plūdu postījumu teritorijas varētu būt daudz plašākas pēc ledus sastrēgumu izraisīto 

plūdu modelēšanas, jo esošās plūdu riska kartes sagatavošanas procesā ledus sastrēgumu 

izraisītie plūdi nav modelēti  

Jēkabpils pilsētas plūdu draudu mazināšanai no 2010. 2014.gadam tika īstenots 

projekts „Jēkabpils aizsargdambju rekonstrukcija”, lai mazinātu plūdu risku grūti 

prognozējamu vižņu – ledus parādību gadījumos Daugavā. Projekta rezultātā tika 

rekonstruēts kreisā krasta aizsargdambis 3.8 km garumā un labā krasta aizsargdambis 1.1 km 

garumā, kā arī stiprināts Daugavas labā krasta posma 150 m garumā. 

 

 

4.2.6. Ošas upes palienes teritorija 

Ošas upes palienes plūdu riska teritorija ir potamāls upes posms, kas ir pakļauts plūdu 
riskam saistībā ar pavasara paliem. Pēc Kūlenieku novērojumu stacijas datiem palienes 
applūšana sākas pie ūdens līmeņa 94,01 m LAS (93.87 m BS). Pēdējā 10 gadu periodā 
teritorija tika applūdināta 8 reizes, bet 2010., 2011. un 2013. gadā palu maksimālie ūdens 
līmeņi pārsniedza 10% varbūtības plūdu atzīmi (95,18 m LAS).  

28. attēls. Ošas upes plūdu riska teritorijā 2013. gada palu sākumā (Foto: Viktors Kudrjavskis). 
 



 

 

Applūstošās teritorijas atrodas Līvānu un Riebiņu novadu (Rožupes, Rudzātu, 

Sīļukalna, Saunas un Stabulnieku pagastu) administratīvajās robežās. Iespējamā applūstošās 

teritorijas platība atbilstoši plūdu varbūtībām: 

 400 ha aplūstošas teritorijas plūdos ar lielu varbūtību (10% vai reizi 10 gados); 

 882 ha aplūstošas teritorijas plūdos ar vidēju varbūtību (1% vai reizi 100 gados); 

 958 ha aplūstošas teritorijas plūdos ar nelielu varbūtību (0.5% vai reizi 200 

gados). 

Iedzīvotāju skaits plūdu apdraudētajās teritorijās tika aprēķināts pēc CSP 2011. gada 

iedzīvotāju blīvuma datiem (19. tab. un 29. att.). 

 

 

Tabula Nr.19 

                            Iedzīvotāju skaits plūdu apdraudētajās teritorijās Ošas upes palienē 

Plūdu riska 
varbūtība 

Liela – 10% Vidēja – 1% Neliela – 0.5% 

Iedzīvotāju  
skaits 

50 >100 120 

 

 

 
29. attēls. Rožupes, Rudzātu, Sīļukalna, Saunas un Stabulnieku pagastu iedzīvotāju blīvums Ošas 
upes applūšanas riska Zonās plūdos ar varbūtību: 10% (pa kreisi), 1% (pa labi) un 0.5% (centrā). 

 
Ūdens ņemšanas vietas un  piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas atrodas ārpus 

applūšanas riska teritorijas. 
Ceļu, kuri atrodas applūšanas riska teritorijās atkarībā no plūdu atkārtošanās 

varbūtības, nozīmīgums un garums ir norādīts 20. tabulā. 
 



 

 

Tabula Nr.20  

Ceļi plūdu apdraudētajās teritorijās Ošas upes palienē 

Plūdu riska varbūtība Liela – 10% Vidēja – 1% Neliela – 0.5% 

Autoceļi, km; 
(nozīme) 

0.12 km 
(lielas nozīmes); 

0.88 km 
(pārējie ceļi) 

0.35 km 
(lielas nozīmes); 

2.45 km 
(pārējie ceļi) 

0.50 km 
(lielas nozīmes); 

2.90 km 
(pārējie ceļi) 

 

 Plūdos ar 1% varbūtību tiek applūdinātas aramzeme vairāk par 600 ha platībā, bet 

plūdos ar nelielo varbūtību applūstošo aramzemju platība palielinās līdz 680 ha (30. att.). 

 
30. attēls. Ošas upes krastu zemes virsmas apaugums 0.5% varbūtības plūdos 

 

 Applūstošajās teritorijās ir izveidoti Ošas polderi ar lielu nozīmi lauksaimniecībā. 
Ošas upes posmam 28 km garumā (valsts nozīmes ūdens noteka) ir plānota rekonstrukcija un 
renovācija periodā no 2014.-2020. gadam, lai mazinātu plūdu  draudus Ošas upei 
piegulošajām lauksaimniecības zemēm un iedzīvotāju drošībai. 

 

4.2.7. Lubānas zemiene  

 Lubānas zemiene ir pakļauta plūdu riskam, kas ir saistīts ar pavasara paliem. Teritorija 

iekļauj Lubānas ezeru, Aiviekstes upes augšteci, Rēzeknes, Pededzes un vairāku mazo upju 

lejteces. Saskaņā ar Lubānas novērojumu stacijas datiem, Aiviekstes palienes applūšana 

sākas pie ūdens līmeņa 89.64 m LAS (89.50 m BAS). Pēdējo 10 gadu periodā šis ūdens līmenis 

tika pārsniegts katru gadu, bet 2010. un 2013. gadā palu maksimālie ūdens līmeņi pārsniedza 

10% varbūtības plūdu atzīmi (93.43 m LAS).  



 

 

Iespējamā applūstošās teritorijas platība atbilstoši plūdu varbūtībām: 

 21 700 ha aplūstošās teritorijas plūdos ar lielu varbūtību (10% vai reizi 10 gados); 

 35 500 ha aplūstošās teritorijas plūdos ar vidēju varbūtību (1% vai reizi 100 

gados); 

 40 600 ha aplūstošās teritorijas plūdos ar nelielu varbūtību (0.5% vai reizi 200 

gados). 

Applūšanas riska teritorijās atrodas Lubānas mitrājs ar kopējo platību 51 350 ha. 

        31. attēls. Plūdi Lubānas ezera apkārtnē. (Foto: LETA, Diena.lv)  

 

Plūdu apdraudētajās teritorijās iedzīvotāju skaits tika aprēķināts pēc CSP iedzīvotāju 

blīvuma datiem 2011. gadā (21. tab. un 32. att.). 

 

Tabula Nr.21 

Iedzīvotāju skaits plūdu apdraudētas teritorijās Lubānas zemienē 

 

Plūdu riska 
varbūtība 

Liela – 10% Vidēja – 1% Neliela – 0.5% 

Iedzīvotāju  
skaits 

>500 >1200 >1500 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
32. attēls. Iedzīvotāju  
blīvums Lubānas zemienes  
applūšanas riska 
 teritorijās  plūdos ar  
varbūtību: 10% (pa kreisi),  
1% (pa labi)  un  0.5%  (centrā). 

 

Plūdu riskam pakļautajā teritorijā Lubānas zemienē,  atrodas gan notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas, gan citi piesārņojuma avoti (22. tab. un 33. att.). Izgāztuves un ūdens 
ņemšanas vietas ir izvietotas ārpus applūstošās teritorijas. 

 

Tabula Nr.22 

Applūstošas NAI un  izkliedētā piesārņojuma teritorijas Lubānas zemienē 

Plūdu riska varbūtība Liela – 10% Vidēja – 1% Neliela – 0.5% 

Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu skaits 
applūstošā teritorijā 

1 2 2 

Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu 
skaits applūstošā teritorijā 

 2 2 

                 33. attēls. NAI,  piesārņotas un potenciāli piesārņotas vietas plūdu riska teritorijās. 

 



 

 

Ceļu, kas atrodas applūšanas riska teritorijās, garums un nozīme parādīta 23. tabulā un 
34. attēlā. 

 

Tabula Nr.23 

Ceļi plūdu apdraudētas teritorijās Lubānas zemienē 

Plūdu riska 
varbūtība 

Liela – 10% Vidēja – 1% Neliela – 0.5% 

Autoceļi, km; 
(nozīme) 

2.57  km  
(lielas nozīmes); 

 

9.34 km 
(lielas nozīmes); 

0.58 km 
(pārējie ceļi) 

12.68 km 
(lielas nozīmes); 

0.98 km 
(pārējie ceļi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. attēls. Autoceļi applūšanas riska zonās plūdos ar varbūtību Lubānas zemienē: 10% (apakšā),  
1% (vidū)  un 0.5% (augšā). 
 

Lubānas zemienes teritorijā ir izveidoti 4 polderi: Zvidzienes, Krēslītes, Dziļaunes un 
Kapūnes polderis. Tikai Kapūnes un Zvidzienes polderu teritorijas ir pakļautas plūdu riskam 
(35. att.). 10% varbūtības plūdos applūdinātās zonas kopējā platība ir 223 ha, 1% plūdos – 
534 ha un 0.5% plūdos – 1440 ha. Applūstošās lauksaimniecības zemes platība ir vairāk par 
4 600 ha (>3400 ha no tiem atrodas IADT) plūdos ar 10 gadu atkārtošanas periodu, vairāk par 
7 000 ha (>3700 ha no tiem atrodas IADT) plūdos ar 100 gadu atkārtošanas periodu un vairāk 
par 8 700 ha (>4000 ha no tiem atrodas IADT) plūdos ar 200 gadu atkārtošanas periodu (35. 
att.).  

 

 

  



 

 

 

35. attēls. Polderi applūšanas riska teritorijās (pa kreisi) un lauksaimniecības zemes teritorijās ar 
0.5% varbūtības applūšanas risku.  

Lubānas zemienē atrodas 2 īpaši aizsargājamās dabas teritorijas kas ir uzskaitītas 
Dabas aizsardzības pārvaldes datu bāzē:  Lubāna mitrājs un Sitas un Pededzes paliene. Visi 
dabas liegumi pilnībā vai daļēji applūst (24. tab., 36. att.). 

2015. gadā Lubānas zemienē ir plānots pabeigt dienvidaustrumdambja rekonstrukciju, 
lai mazinātu plūdu risku cilvēku drošībai, infrastruktūrai un saimnieciskajai darbībai.  

Tabula Nr.24 

Applūstošās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Lubānas zemienē 

Plūdu riska varbūtība Liela – 10% Vidēja – 1% Neliela – 0.5% 

IADT applūšanas riska zonu platība, km2 3.60 6.40 7.39 

 

 

            

           36. attēls. Applūstošās IADT Lubānas zemienē  



 

 

4.3. Pārējas plūdu riska teritorijas Daugavas upju baseina apgabalā 

 

Plūdu 
riska 

varbūtība 

Administratīv. 
robežas 

Applūšanas 
cēlonis 

Applūstošās 
teritorijas 
platība, ha 

Applūstošās teritorijās 

Iedzīvotā
ju skaits 

PPV/ 
Izgāztuv
es/ NAI 

Ūdens 
ņemšanas 
vietas 

Ceļi, 
km 

IADT, ha Peldvietas 
Polderi, 

ha 

Lauksaimn. 
zemes 
platība, ha 

HES 
 

Suda 

10% 
plūdi 

Siguldas nov., 
Mālpils nov. 

Pavasara plūdi 229 < 50 - - 2.6 
107 (Gaujas 
nacionālais 

parks) 
1 - 50.5 - 

1% plūdi 
Siguldas nov., 
Mālpils nov. 

Pavasara plūdi 289 < 50 - - 3.2 
121(Gaujas 
nacionālais 

parks) 
1 - 70.0 - 

0.5% 
plūdi 

Siguldas nov., 
Mālpils nov. 

Pavasara plūdi 308 < 50 - - 3.3 
124 (Gaujas 
nacionālais 

parks) 
1 - 78.5 

1(Mālpils 
HES) 

Mergupe 

10% 
plūdi 

Amatas nov., 
Siguldas nov., 
Mālpils nov. 

Pavasara plūdi 200 < 50 - - 0.8 - - - 53.5 - 

1% plūdi 
Amatas nov., 
Siguldas nov., 
Mālpils nov. 

Pavasara plūdi 263 < 50 - - 1.1 - - - 72.5 
- 

0.5% 
plūdi 

Amatas nov., 
Siguldas nov., 
Mālpils nov. 

Pavasara plūdi 279 < 50 - - 1.1 - - - 77.5 
2 (Krigaļu  
un Brūnu 
HES) 

 

 

 



 

 

Plūdu 
riska 

varbūtība 

Administratīv. 
robežas 

Applūšanas 
cēlonis 

Applūstošās 
teritorijas 
platība, ha 

Applūstošās teritorijās 

Iedzīvotā
ju skaits 

PPV/ 
Izgāztuves
/ NAI 

Ūdens 
ņemšanas 
vietas 

Ceļi, 
km 

IADT, ha 
Peld 

vietas 
Polderi, ha 

Lauksai
mn. 
zemes 
platība, 
ha 

HES 
 

Lielā Jugla 

10% 
plūdi 

Garkalnes nov.,  
Ropažu nov.,  
Mālpils nov. 

Pavasara 
plūdi 

681 
350-
400 

-/-/4 - 5.0 - 1 - 432 - 

1% plūdi 
Garkalnes nov.,  
Ropažu nov.,  
Mālpils nov. 

Pavasara plūdi 
996 

450-
500 

-/-/5 - 8.2 - 1 - 659 

- 

0.5% 
plūdi 

Garkalnes nov.,  
Ropažu nov.,  
Mālpils nov. 

Pavasara plūdi 
1038 

450-
500 

-/-/5 - 8.8 - 1 - 689 
2 (Rikteres 
un Ropažu 
HES) 

Mazā Jugla 

10% 
plūdi 

Stopiņu nov., 
Salaspils nov., 
Ikšķiles nov., 
Ogres nov. 

Pavasara plūdi 

999 
450-
500 

-/-/2 - 9.7 
2.9 (Lielie 
Kangari) 

- 2.0 553 - 

1% plūdi 

Stopiņu nov., 
Salaspils nov., 
Ikšķiles nov., 
Ogres nov. 

Pavasara plūdi 

1501 
800-
850 

-/-/2 - 17.8 
3.7 (Lielie 
Kangari) 

1 7.8 878 - 

0.5% 
plūdi 

Stopiņu nov., 
Salaspils nov., 
Ikšķiles nov., 
Ogres nov. 

Pavasara plūdi 

1628 
1000-
1050 

-/-/3 - 19.7 
3.9 (Lielie 
Kangari) 

1 8.4 956 
1(Dobelnie

ku HES) 

 



 

 

 

 

Plūdu 
riska 

varbūtība 

Administratīv. 
robežas 

Applūšanas 
cēlonis 

Applūstošās 
teritorijas 
platība, ha 

Applūstošās teritorijās 

Iedzīvotā
ju skaits 

PPV/ 
Izgāztuves
/ NAI 

Ūdens 
ņemšanas 
vietas 

Ceļi, 
km 

IADT, ha 
Peld 

vietas 
Polderi, ha 

Lauksai
mn. 
zemes 
platība, 
ha 

HES 
 

Aviekste 

10% 
plūdi 

Lielvārdes nov., 
Ogres nov. 

Pavasara 
plūdi, 
ledus plūdi 

143 < 50 - - 0.9 
2.0 (Ogres 

ieleja) 
- - 63.5 - 

1% plūdi 
Lielvārdes nov., 
Ogres nov. 

Pavasara plūdi, 
ledus plūdi 

173 < 50 - - 1.1 
2.5 (Ogres 

ieleja) 
- - 75.0 - 

0.5% 
plūdi 

Lielvārdes nov., 
Ogres nov. 

Pavasara plūdi, 
ledus plūdi 

182 < 50 - - 1.1 
2.6 (Ogres 

ieleja) 
- - 79.0 

1 (Aviekstes 
HES) 

Lobe 

10% 
plūdi 

Lielvārdes nov., 
Ogres nov. 

Pavasara plūdi 
104 < 50 - - 1.0 - - - 47.2 - 

1% plūdi 
Lielvārdes nov., 
Ogres nov. 

Pavasara plūdi 
138 < 50 - - 1.8 - - - 61.3 - 

0.5% 
plūdi 

Lielvārdes nov., 
Ogres nov. 

Pavasara plūdi 
144 < 50 - - 1.9 - - - 64.1 

1 (Lobes 
HES) 

Ogres upes vidustece (līdz Nāružas upei) 

10% 
plūdi 

Ogres nov. 
Pavasara plūdi, 
ledus plūdi 

411 50 - - 1.5 
411 (Ogres 

ieleja) 
- - 104 - 

1% plūdi Ogres nov. 
Pavasara plūdi, 

ledus plūdi 
865 100 - - 4.8 

865 (Ogres 
ieleja) 

- - 284 - 

0.5% 
plūdi 

Ogres nov. 
Pavasara plūdi, 

ledus plūdi 
980 

100-
150 

- - 5.7 
980 (Ogres 

ieleja) 
- - 333 - 



 

 

 

Plūdu 
riska 

varbūtīb
a 

Administratīv. 
robežas 

Applūšanas 
cēlonis 

Applūstošās 
teritorijas 
platība, ha 

Applūstošās teritorijās 

Iedzīvotā
ju skaits 

PPV/ 
Izgāztuves
/ NAI 

Ūdens 
ņemšanas 
vietas 

Ceļi, 
km 

IADT, ha 
Peld-
vietas 

Polderi, ha 
Lauksaimn. 
zemes 
platība, ha 

HES 
 

Ogres upes augštece 

10% 
plūdi 

Ogres nov., 
Ērgļu nov., 
Vecpiebalgas 
nov., 
Madonas nov. 

Pavasara plūdi, 
ledus plūdi 

496 50 - - 2.8 
50.0-Ogres 
ieleja, 24.0 -
Vecpiebalga 

- - 165 - 

1% plūdi 

Ogres nov., 
Ērgļu nov., 
Vecpiebalgas 
nov., 
Madonas nov. 
 

Pavasara plūdi, 
ledus plūdi 

759 50-100 - - 4.7 
70.5- Ogres 
ieleja,  42.5- 
 Vecpiebalga) 

- - 257 - 

0.5% 
plūdi 

Ogres nov., 
Ērgļu nov., 
Vecpiebalgas 
nov., 
Madonas nov. 
 

Pavasara plūdi, 
ledus plūdi 

824 100 - - 5.2 
76.5 (Ogres 
ieleja), 46.5- 
 Vecpiebalga) 

- - 277 
2 (Vecogres 
HES, Ērgļu 
HES) 

Sustala 

10% 
plūdi 

Vecpiebalgas 
nov. 
 

Pavasara plūdi 168 <50 1/1/1 - 1.0 
12.2 
(Vecpiebalga) 

- - 35.5 - 

1% plūdi 
Vecpiebalgas 
nov., 

Pavasara plūdi 232 50 1/1/1 - 1.7 
21.1 
(Vecpiebalga) 

- - 49.0 - 

0.5% 
plūdi 

Vecpiebalgas 
nov., 
 

Pavasara plūdi 239 50 1/1/1 - 1.8 
21.5 
(Vecpiebalga) 

- - 50.0 
1(Vecpiebal
gas HES) 



 

 

Plūdu 
riska 

varbūtība 

Administratīv. 
robežas 

Applūšanas 
cēlonis 

Applūstošās 
teritorijas 
platība, ha 

Applūstošās teritorijās 

Iedzīvotāj
u skaits 

PPV/ 
Izgāztuves
/ NAI 

Ūdens 
ņemšanas 
vietas 

Ceļi, 
km 

IADT, ha 
Peld-
vietas 

Polderi, ha 
Lauksaimn. 
zemes 
platība, ha 

HES 
 

Ziemeļsusēja 

10% 
plūdi 

Salas nov., 
Jēkabpils nov. 

Pavasara plūdi 
174 <50 -/-/1 - 3.6 - - 

25.0 (Vēžu 
polderis) 

141 - 

1% plūdi 
Salas nov., 
Jēkabpils nov. 

Pavasara plūdi 
574 100-150 -/-/1 - 9.5 - - 

212 (Vēžu 
polderis) 

491 - 

0.5% 
plūdi 

Salas nov., 
Jēkabpils nov. 

Pavasara plūdi 
659 100-150 -/-/1 - 11.1 - - 

259 (Vēžu 
polderis) 

565 
1 (Sankaļu 

HES) 

Daugava-Saka (no Pļaviņām līdz Jēkabpilim) 

10% 
plūdi 

Krustpils nov., 
Salas nov. 

Pavasara plūdi, 
Ledus plūdi 

209 50 -/-/- - 1.2 - - - 91.7 - 

1% plūdi 
Krustpils nov., 
Salas nov. 

Pavasara plūdi, 
Ledus plūdi 

904 
150-
200 

-/-/1 - 12.5 - - - 645 - 

0.5% 
plūdi 

Krustpils nov., 
Salas nov. 

Pavasara plūdi, 
Ledus plūdi 

1221 200 -/-/1 - 19.0 - - - 899 - 

Nereta 

10% 
plūdi 

Krustpils nov., 
Līvānu nov. 

Pavasara plūdi 651 <50 - - 1.9 
199 -Lielais 
Pelečāres purvs 

- - 258 - 

1% plūdi 
Krustpils nov., 
Līvānu nov. 

Pavasara plūdi 1062 50 - - 4.0 
220 -Lielais 
Pelečāres purvs 

- - 525 - 

0.5% 
plūdi 

Krustpils nov., 
Līvānu nov. 

Pavasara plūdi 1186 50-100 - - 4.6 
224 -Lielais 
Pelečāres purvs 

- - 617 
1 (Līču 
HES) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plūdu 
riska 

varbūtība 

Administratīv. 
robežas 

Applūšanas 
cēlonis 

Applūstošās 
teritorijas 
platība, ha 

Applūstošās teritorijās 

Iedzīvotāj
u skaits 

PPV/ 
Izgāztuves/ 
NAI 

Ūdens 
ņemšanas 
vietas 

Ceļi, 
km 

IADT, ha 
Peld-
vietas 

Polderi, ha 
Lauksaimn. 
zemes 
platība, ha 

HES 
 

Daugava (no Jēkabpils līdz Līvāniem) 

10% 
plūdi 

Jēkabpils nov., 
Krustpils nov., 
Līvānu nov. 

Pavasara plūdi 358 100 -/-/1 - 1.9 - - - 212 - 

1% plūdi 
Jēkabpils nov., 
Krustpils nov., 
Līvānu nov. 

Pavasara plūdi 1001 
250-
300 

-/-/1 - 15.0 - - - 597 - 

0.5% 
plūdi 

Jēkabpils nov., 
Krustpils nov., 
Līvānu nov. 

Pavasara plūdi 1225 300 -/-/1 - 18.9 - - - 720 - 

Daugava (no Līvāniem līdz Daugavpilim) 

10% 
plūdi 

Līvāni, Ilūkste, 
Jēkabpils nov., 
Līvānu, Ilūkstes,  
Daugavpils nov. 

Pavasara plūdi 6659 
1550-
1600 

2/-/- - 64.6 
65.9 (Dvietes 
dumbrāji), 538 
(Dvietes paliene) 

1 - 5601 - 

1% plūdi 

Līvāni, Ilūkste, 
Jēkabpils nov., 
Līvānu nov., 
Ilūkstes nov., 

Daugavpils nov. 

Pavasara plūdi 11330 
2400-
2450 

2/-/- - 154 

120 (Dvietes 
dumbrāji), 10.4 
(Eglone), 33.7 
(Kinkausku meži), 
48.3 (Ļubasts), 575 
(Dvietes paliene) 

1 - 8304 - 

0.5% 
plūdi 

Līvāni, Ilūkste, 
Jēkabpils nov., 
Līvānu,Ilūkstes,  
Daugavpils nov. 

Pavasara plūdi 12257 
2600-
2650 

2/-/- - 167 

122 (Dvietes 
dumbrāji), 11.4 
(Eglone), 62.3 
(Kinkausku meži), 
48.4 (Ļubasts), 575 
(Dvietes paliene) 

1 - 8653 - 



 

 

 

Plūdu 
riska 

varbūtība 

Administratīv. 
robežas 

Applūšanas 
cēlonis 

Applūstošās 
teritorijas 
platība, ha 

Applūstošās teritorijās 

Iedzīvotāj
u skaits 

PPV/ 
Izgāztuves/ 
NAI 

Ūdens 
ņemšanas 
vietas 

Ceļi, 
km 

IADT, ha 
Peld-
vietas 

Polderi, ha 
Lauksaimn. 
zemes 
platība, ha 

HES 
 

Daugava (no Daugavpils līdz robežām) 

10% 
plūdi 

Jēkabpils nov., 
Krustpils nov., 
Līvānu nov. 

Pavasara plūdi 723 
200-
250 

-/-/1 - 5.4 

1081 (Daugavas 
loki, Daugavas 
vārti, Augš-
daugava u.c. 

1 - 307 - 

1% plūdi 
Jēkabpils nov., 
Krustpils nov., 
Līvānu nov. 

Pavasara plūdi 1357 400 -/-/1 - 22.1 

1906 (Daugavas 
loki, Daugavas 
vārti, Augš-
daugava u.c. 

1 - 681 - 

0.5% 
plūdi 

Jēkabpils nov., 
Krustpils nov., 
Līvānu nov. 

Pavasara plūdi 1573 
450-
500 

-/-/1 - 29.3 

2180 (Daugavas 
loki, Daugavas 
vārti, Augš-
daugava u.c. 

1 - 799 - 

Zilupe 

10% 
plūdi 

Ciblas nov., 
Ludzas nov., 
Zilupes nov. 

Pavasara plūdi 982 50-100 - - 0.87 - 1 - 426 - 

1% plūdi 
Ciblas nov., 
Ludzas nov., 
Zilupes nov. 

Pavasara plūdi 1284 50-100 - - 0.97 - 1 - 519 - 

0.5% 
plūdi 

Ciblas nov., 
Ludzas nov., 
Zilupes nov. 

Pavasara plūdi 1352 50-100 - - 1 - 1 - 534 
1 Zilupes 

HES 



 

 

Plūdu 
riska 

varbūtība 

Administratīv. 
robežas 

Applūšanas 
cēlonis 

Applūstošās 
teritorijas 
platība, ha 

Applūstošās teritorijās 

Iedzīvotāj
u skaits 

PPV/ 
Izgāztuves/ 
NAI 

Ūdens 
ņemšanas 
vietas 

Ceļi, 
km 

IADT, ha 
Peld-
vietas 

Polderi, ha 
Lauksaimn. 
zemes 
platība, ha 

HES 
 

Dviete 

10% 
plūdi 

Ilūkste,  
Jēkabpils nov., 
Ilūkstes nov., 
Daugavpils nov 

Pavasara plūdi 3665 350-400 1/1/4 - 16.9 
2548 (Dvietes 
paliene) 

- - 2271 - 

1% plūdi 

Ilūkste,  
Jēkabpils nov., 
Ilūkstes nov., 
Daugavpils nov 
 

Pavasara plūdi 4817 650 1/1/4 - 30.3 
2964 (Dvietes 
paliene) 

- - 2981 - 

0.5% 
plūdi 

Ilūkste,  
Jēkabpils nov., 
Ilūkstes nov., 
Daugavpils nov 
 

Pavasara plūdi 5232 700-750 1/1/4 - 33.9 
3054 (Dvietes 
paliene) 

- - 3231 
1 (Ilūkstes 

HES) 

Laucesa 

10% 
plūdi 

Daugavpils nov. Pavasara plūdi 339 150-200 - - 2.8 
54.6 
(Augšzeme) 

- - 176 - 

1% plūdi Daugavpils nov. Pavasara plūdi 606 300 - - 12.0 
60.1 
(Augšzeme) 
 

- - 331 - 

0.5% 
plūdi 

Daugavpils nov. Pavasara plūdi 656 300-350 - - 13.6 
61.5 
(Augšzeme) 
 

- - 352 - 



 

 

 
 

Plūdu 
riska 

varbūtība 

Administratīv. 
robežas 

Applūšanas 
cēlonis 

Applūstošās 
teritorijas 
platība, ha 

Applūstošās teritorijās 

Iedzīvotāj
u skaits 

PPV/ 
Izgāztuve
s/ NAI 

Ūdens 
ņemšanas 
vietas 

Ceļi, 
km 

IADT, ha 
Peld-
vietas 

Polderi, ha 

Lauksaimn. 
zemes 
platība, ha 

HES 
 

Kuja 

10% 
plūdi 

Madonas 
nov., 
Cesvaines 
nov. 

Pavasara plūdi 1067.5 50-100 - - 3.1 617 (Kuja) - - 709 - 

1% plūdi 

Madonas 
nov., 
Cesvaines 
nov. 

Pavasara plūdi 2200 50-100 - - 5.75 1441 (Kuja) - - 1318 - 

0.5% 
plūdi 

Madonas 
nov., 
Cesvaines 
nov. 

Pavasara plūdi 2484 50-100 - - 6.3 1630 (Kuja) - - 1453 - 

Svētupe 

10% 
plūdi 

Madonas 
nov. 
 

Pavasara plūdi 98 >50 - - 0 
89 (Krustkalnu 
dabas rezervāts) 

- - 0.8  

1% plūdi 
Madonas 
nov. 

Pavasara plūdi 121.6 >50 - - 0 
110 (Krustkalnu 
dabas rezervāts) 

- - 1.2 
 

0.5% 
plūdi 

Madonas 
nov. 

Pavasara plūdi 124.8 >50 - - 0 
113 (Krustkalnu 
dabas rezervāts) 

- - 1.3 

3 
(Ļaudonas 
HES, 
Lejasdzirn
avu HES, 
Kalnadzirn
avu HES) 



 

 

Plūdu 
riska 

varbūtība 

Administratīv. 
robežas 

Applūšanas 
cēlonis 

Applūstošās 
teritorijas 
platība, ha 

Applūstošās teritorijās 

Iedzīvo
tāju 
skaits 

PPV/ 
Izgāztuves
/ NAI 

Ūdens 
ņemšanas 
vietas 

Ceļi, 
km 

IADT, ha 
Peld-
vietas 

Polderi, ha 
Lauksaimn. 
zemes 
platība, ha 

HES 
 

Veseta 

10% 
plūdi 

Ērgļu nov., 
Pļaviņu nov., 
Madonas nov. 

Pavasara plūdi 557 50 - - 0.3 

150 (Vesetas 
purvs), 6(Vestiena)  
2.2 (Kalsnavas 
dendrārijs )  

- - 103 - 

1% plūdi 
Ērgļu nov., 
Pļaviņu nov., 
Madonas nov. 

Pavasara plūdi 697 50-100 - - 0.35 

173 (Vesetas 
purvs),  
8.3 (Vestiena),  
11.1 (Kalsnavas 
dendrārijs ) 

- - 139 - 

0.5% 
plūdi 

Ērgļu nov., 
Pļaviņu nov., 
Madonas nov. 

Pavasara plūdi 746 50-100 - - 0.37 

179 (Vesetas 
purvs),  
19.4 (Vestiena ),  
13.9 (Kalsnavas 
dendrārijs ) 

- - 152 - 

Aiviekste lejpus Lubānas  

10% 
plūdi 

Pļaviņu nov., 
Krustpils nov., 
Madonas nov., 
Lubānas nov. 

Pavasara plūdi 1067.5 
150-
200 

1 - 3.3 
659 (Aiviekstes 
paliene) 

1 - 657 
3 (Vežu HES, 
Spridzēnu HES, 
AiviekstesHES) 

1% plūdi 

Pļaviņu nov., 
Krustpils nov., 
Madonas nov., 
Lubānas nov. 

Pavasara plūdi 2067 
350-
400 

2 - 7.04 
854 (Aiviekstes 
paliene) 0,15 
(Driksnas sils) 

1 - 1100 
3(Vežu HES, 
Spridzēnu HES, 
Aiviekstes HES) 

0.5% 
plūdi 

Pļaviņu nov., 
Krustpils nov., 
Madonas nov., 
Lubānas nov. 

Pavasara plūdi 2318 

 
350-
400 

 

2 - 6.3 
871 (Aiviekstes 
paliene), 0.18 
(Driksnas sils) 

1 - 1232 
3(Vežu HES, 
Spridzēnu HES, 
Aiviekstes HES) 



 

 

 

Plūdu 
riska 

varbūtība 

Administratīv. 
robežas 

Applūšanas 
cēlonis 

Applūstošās 
teritorijas 
platība, ha 

Applūstošās teritorijās 

Iedzīvotā
ju skaits 

PPV/ 
Izgāztuves
/ NAI 

Ūdens 
ņemšanas 
vietas 

Ceļi, 
km 

IADT, ha 
Peld-
vietas 

Polderi, ha 
Lauksaimn. 
zemes 
platība, ha 

HES 
 

Pededze 

10% 
plūdi 

Gulbenes 
nov., 
Alūksnes nov. 

Pavasara plūdi 632 
100-
150 

1 - 1 
100.25 

(Jaunanna) 
- - 236 - 

1% plūdi 
Gulbenes 
nov., 
Alūksnes nov. 

Pavasara plūdi 1030 200 1 - 1.52 170.4 (Jaunanna) - - 364 - 

0.5% 
plūdi 

Gulbenes 
nov., 
Alūksnes nov. 

Pavasara plūdi 1123 

 
200-
250 

 
 

1 - 1.63 197.7 (Jaunanna) - - 390 - 

Bolupe 

10% 
plūdi 

Rugāju nov., 
Balvu nov., 
Viļakas nov. 

Pavasara plūdi 396 50-100 1 - 0.6 - 3 - 167 - 

1% plūdi 
Rugāju nov., 
Balvu nov., 
Viļakas nov. 

Pavasara plūdi 688 100 1 - 1 - 3 - 259 - 

0.5% 
plūdi 

Rugāju nov., 
Balvu nov., 
Viļakas nov. 

Pavasara plūdi 780 

 
200-
250 

 
 

1 - 1 - 3 - 283 - 

 



 

 

 

Plūdu 
riska 

varbūtība 

Administratīv. 
robežas 

Applūšanas 
cēlonis 

Applūstošās 
teritorijas 
platība, ha 

Applūstošās teritorijās 

Iedzīvot
āju 

skaits 

PPV/ 
Izgāztuves/ 
NAI 

Ūdens 
ņemšanas 
vietas 

Ceļi, 
km 

IADT, ha 
Peld-
vietas 

Polderi, ha 
Lauksaimn. 
zemes 
platība, ha 

HES 
 

Vārniene 

10% 
plūdi 

Rugāju nov., 
Balvu nov., 
Viļakas nov. 

Pavasara plūdi 132 >50 - - 0.42 - - - 90 - 

1% plūdi 
Rugāju nov., 
Balvu nov., 
Viļakas nov. 

Pavasara plūdi 222 
50-
100 

- - 0.68 - - - 141.5 - 

0.5% 
plūdi 

Rugāju nov., 
Balvu nov., 
Viļakas nov. 

Pavasara plūdi 247 
50-
100 

- - 0.77 
0.01 (Stompaku 

purvi) 
- - 156 - 

Pokrateņa 

10% 
plūdi 

Rugāju nov. Pavasara plūdi 51 >10 - - 0.11 - - - 32 - 

1% plūdi Rugāju nov. Pavasara plūdi 63 >10 - - 0.13 - - - 39 - 

0.5% 
plūdi 

Rugāju nov. Pavasara plūdi 66 >10 - - 0.14 - - - 41 - 

Iča 

10% 
plūdi 

Rēzeknes nov., 
Kārsavas nov. 

Pavasara plūdi 214.5 >50 - - 0.25 - - - 152.7 - 

1% plūdi 
Rēzeknes nov., 
Kārsavas nov. 

Pavasara plūdi 500.5 >50 - - 0.55 - - - 324.55 - 

0.5% 
plūdi 

Rēzeknes nov., 
Kārsavas nov. 
 

Pavasara plūdi 565 >50 - - 0.6 - - - 363.85 - 



 

 

 

Plūdu 
riska 

varbūtība 

Administratīv. 
robežas 

Applūšanas 
cēlonis 

Applūstošās 
teritorijas 
platība, ha 

Applūstošās teritorijās 

Iedzīvot
āju 

skaits 

PPV/ 
Izgāztuves/ 
NAI 

Ūdens 
ņemšanas 
vietas 

Ceļi, 
km 

IADT, ha 
Peld-
vietas 

Polderi, ha 
Lauksaimn. 
zemes 
platība, ha 

HES 
 

Rēzekne 

10% 
plūdi 

Rēzekne, 
Rēzeknes nov. 

Pavasara plūdi 759 
450-
500 

- - 1.3 95 1 - 573 - 

1% plūdi 
Rēzekne, 
Rēzeknes nov. 

Pavasara plūdi 1172 750 - - 2.7 130.4 1 - 888 - 

0.5% 
plūdi 

Rēzekne, 
Rēzeknes nov. 

Pavasara plūdi 1428 

 
800-
850 

 

- - 3.2 140 1 - 985 

3 (Spruktu 
HES, Greivuļu 
HES, Rikavas 
HES) 

Malta 

10% 
plūdi 

Rēzeknes nov., 
Viļānu nov., 
Riebiņu nov., 
Dagdas nov. 

Pavasara plūdi 820 
250-
300 

- - 0.8 60.3 (Rāzna) 1 - 347 - 

1% plūdi 

Rēzeknes nov., 
Viļānu nov., 
Riebiņu nov., 
Dagdas nov. 

Pavasara plūdi 1082.5 
450-
500 

- - 1.15 76 (Rāzna) 1 - 515 - 

0.5% 
plūdi 

Rēzeknes nov., 
Viļānu nov., 
Riebiņu nov., 
Dagdas nov. 

Pavasara plūdi 1173 
500-
550 

- - 1.35 81 (Rāzna) 1 - 566 - 

 

 

 



 

 

Plūdu 
riska 

varbūtība 

Administratīv. 
robežas 

Applūšanas 
cēlonis 

Applūstošās 
teritorijas 
platība, ha 

Applūstošās teritorijās 

Iedzīvot
āju 

skaits 

PPV/ 
Izgāztuves/ 
NAI 

Ūdens 
ņemšanas 
vietas 

Ceļi, 
km 

IADT, ha 
Peld-
vietas 

Polderi, ha 
Lauksaimn. 
zemes 
platība, ha 

HES 
 

Vjada 

10% 
plūdi 

Viļakas nov. Pavasara plūdi 200 >50 - - 0.25 
1.2 (Vjadas 
meži), 80 
(Vecumu meži) 

- - 129 - 

1% plūdi Viļakas nov. Pavasara plūdi 236 >50 - - 0.3 
1.5 (Vjadas 
meži), 94 
(Vecumu meži) 

- - 150 - 

0.5% 
plūdi 

Viļakas nov. Pavasara plūdi 247 >50 - - 0.4 
1.7 (Vjadas 
meži), 98 
(Vecumu meži) 

- - 158 - 

Rītupe 

10% 
plūdi 

Rēzeknes nov., 
Kārsavas nov. 

Pavasara plūdi 928 
50-
100 

- - 1.8 - - - 799 - 

1% plūdi 
Rēzeknes nov., 
Kārsavas nov. 

Pavasara plūdi 1187 
50-
100 

- - 2.8 - - - 986 - 

0.5% 
plūdi 

Rēzeknes nov., 
Kārsavas nov. 

Pavasara plūdi 1307 
50-
100 

- - 3.15 - - - 1043 - 

Ludza 

10% 
plūdi 

Kārsavas nov., 
Ciblas nov. 

Pavasara plūdi 740 >50 - - 0.5 - - - 324 - 

1% plūdi 
Kārsavas nov., 
Ciblas nov. 

Pavasara plūdi 1673 50 - - 1.2 - - - 828 - 

0.5% 
plūdi 

Kārsavas nov., 
Ciblas nov. 

Pavasara plūdi 1879 50 - - 1.3 - - - 927 - 

 

 



 

 

Plūdu 
riska 

varbūtība 

Administratīv. 
robežas 

Applūšanas 
cēlonis 

Applūstošās 
teritorijas 
platība, ha 

Applūstošās teritorijās 

Iedzīvot
āju 

skaits 

PPV/ 
Izgāztuves/ 
NAI 

Ūdens 
ņemšanas 
vietas 

Ceļi, 
km 

IADT, ha 
Peld-
vietas 

Polderi, ha 
Lauksaimn. 
zemes 
platība, ha 

HES 
 

Tartakas upe ar Cirišu un Pakaļņa ezeriem 

10% 
plūdi 

Aglonas nov. Pavasara plūdi 183 >50 - - 0.25 82,3(Ciriša ezers) 1 - 42.6 - 

1% plūdi Aglonas nov. Pavasara plūdi 321 
50-
100 

- - 0.46 139 (Ciriša ezers) 1 - 87 - 

0.5% 
plūdi 

Aglonas nov. Pavasara plūdi 331 
50-
100 

- - 0.48 142 (Ciriša ezers) 1 - 91 
2 (Cirišu HES, 
Tartaka HES) 

Jaša 

10% 
plūdi 

Preiļu nov., 
Riebiņu nov. 

Pavasara plūdi 126.7 >50 - - 0.25 2,8 (Jaša)  - - 79 - 

1% plūdi 
Preiļu nov., 
Riebiņu nov. 

Pavasara plūdi 199.6 50 - - 0.42 3,3 (Jaša)  - - 110 - 

0.5% 
plūdi 

Preiļu nov., 
Riebiņu nov. 

Pavasara plūdi 214.2 50 - - 0.45 3,4 (Jaša)  - - 119 
1 (Korna-  
dzirnavu HES) 

Lielais Baltezers 

10% 
plūdi 

Garkalnes 
nov., Ādažu 
nov. 

Pavasara plūdi 86.95 200 - - 0.03 
0.56 (Lielā 

Baltezera salas) 
1 - 6.5 - 

1% plūdi 
Garkalnes 
nov., Ādažu 
nov. 

Pavasara plūdi 116.4 
200-
250 

- - 0.04 
9.12 (Lielā 

Baltezera salas) 
1 - 10.25 - 

0.5% 
plūdi 

Garkalnes 
nov., Ādažu 
nov. 

Pavasara plūdi 122.6 250 - - 0.04 
9.51 (Lielā 

Baltezera salas) 
1 - 11.4 - 

 

 



 

 

 

Plūdu 
riska 

varbūtība 

Administratīv. 
robežas 

Applūšanas 
cēlonis 

Applūstošās 
teritorijas 
platība, ha 

Applūstošās teritorijās 

Iedzīvot
āju 

skaits 

PPV/ 
Izgāztuves/ 
NAI 

Ūdens 
ņemšanas 
vietas 

Ceļi, 
km 

IADT, ha 
Peld-
vietas 

Polderi, ha 
Lauksaimn. 
zemes 
platība, ha 

HES 
 

Dubna augšpus Jašas 

10% 
plūdi 

Daugavpils nov., 
Aglonas nov., 
Krāslavas nov. 

Pavasara plūdi 507.6 50 - - 0.92 
3,5 (Cārmaņa 

ezers) 
1 - 295 - 

1% plūdi 
Daugavpils nov., 
Aglonas nov., 
Krāslavas nov. 

Pavasara plūdi 597 
50-
100 

- - 1.22 
5.7 (Cārmaņa 

ezers) 
1 - 353.6 - 

0.5% 
plūdi 

Daugavpils nov., 
Aglonas nov., 
Krāslavas nov. 

Pavasara plūdi 625.5 
50-
100 

- - 1.3 
6.5 (Cārmaņa 

ezers) 
1 - 374 

4 (Staškeviču,  
Šķīvišķu, 
Dubeņecas 
un  
Galvānu HES 

Dubna lejpus Jašas 

10% 
plūdi 

Līvānu nov., 
Vārkavas nov., 
Preiļu nov., 
Daugavpils nov. 

Pavasara plūdi 1159.6 400 - - 2.5 
236.6 (Dubnas 
paliene), 0.3 

(Vārkavas parks) 
- - 986.4  

1% plūdi 

Līvānu nov., 
Vārkavas nov., 
Preiļu nov., 
Daugavpils nov. 

Pavasara plūdi 1959.4 800 - - 5.28 
285.3 (Dubnas 
paliene), 0.3 

(Vārkavas parks) 
- - 1613.3  

0.5% 
plūdi 

Līvānu nov., 
Vārkavas nov., 
Preiļu nov., 
Daugavpils nov. 

Pavasara plūdi 2256.25 
900-
950 

- - 6.8 
293.37 (Dubnas 

paliene), 0.3 
(Vārkavas parks) 

- - 1823.26 
1 (Korna-  
Dzirnavu 

HES) 



 

 

 Tabulā nav iekļautas teritorijas, kas ir pakļautas plūdu riskam lietusgāžu laikā pilsētu kanalizācijas sistēmas neapmierinoša stāvokļa dēļ, kā arī 

teritorijas, kas atrodas mazo upju apvidū un līdz ar to netika ņemtas vērā plūdu modelēšanas sistēmā.  

 

  

 

  


