
 

 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas cents 

Sākotnējā plūdu riska novērtējuma ziņojums 22.12.2021.-2027. gada Plūdu risku pārvaldības plānu sagatavošanai 

 

 

Nr. Datums, avots, autors Komentārs Ir / nav ņemts vērā 

1. 17.04.2018., elektroniska 

vēstule (Brunavas 

pagasta pārvaldes 

vadītāja B. Marčenkova) 

Saņemta informācija par Mūsas pieteka Ceraukstes lielas lauksaimniecības zemju 

teritorijas, viensētas “Mežciemi” un Grenctāles ciema applūšanās lietus periodos. 

Nav ņemts vērā.  

Uz doto brīdī teritorijām ārpus NNPRT 

plūdu kartes nav sagatavotas. 

2. 26.04.2018. Salas novada 

pašvaldības vēstule Nr. 

1.13e/18/377-N (Salas 

novada domes 

priekšsēdētāja I. Sproģe) 

Lūgums teikumu “Galvenās ar Daugavas HES kaskādi saistītās plūdu riska teritorijas ir 

Jēkabpils un Pļaviņu pilsētas, un to tuvākā apkārtne, jo šo teritoriju applūšanas risks 

daļēji ir saistīts ar HES darbību un vižņu veidošanos lejpus Pļaviņu HES ūdenskrātuves” 

rakstīt jaunajā redakcijā: “Galvenās ar Daugavas HES kaskādi saistītās plūdu riska 

teritorijas ir Jēkabpils un Pļaviņu pilsētas apkārtne, kā arī Salas novads, jo šo teritoriju 

applūšanas risks daļēji ir saistīts ar HES darbību un vižņu veidošanos augšpus Pļaviņu 

HES ūdenskrātuves.” 

Nav ņemts vērā.  

Lūgums papildināt tabulu 5.2.1. “Daugavas upju baseinu apgabala nacionālas nozīmes 

plūdu riska teritorijas” ar Daugava Sakas salas teritoriju. 

Ir ņemts vērā.   

Tabula 5.2.1. ietver informāciju tikai par 

NNPRT. Daugavas Sakas sala ir iekļauta 

Potenciālo plūdu riska teritoriju sarakstā un 

tabulā 10.1. 

3. 12.06.2018. Līvānu 

novada domes vēstule  

Nr. LNP/2-1.6/18/1672 

(Domes priekšsēdētājs   

A. Vaivods) 

Lūgums iekļaut Dubnas upes posmu Līvānu pilsētas robežas paaugstinātā plūdu riska 

objektu sarakstā.  
Ir ņemts vērā.                                      

Līvānu pilsētas teritorija ir iekļauta 

Potenciālo plūdu riska teritoriju sarakstā un 

tabulā 10.1. 
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4. 

29.06.2018. Kurzemes 

plānošanas reģiona 

vēstule Nr.2-5.9/88/18 

(Kurzemes plānošanas 

reģiona Administrācijas 

vadītāja E. Dreijere) 

Lūgums iekļaut aktuālākus datus par iedzīvotāju skaitu upju baseinu apgabalos – 

2.3.1.tabulā 

Tiks ņemts vērā 2. perioda Plūdu riska 

pārvaldības plānos 2021.–2027. gadam. 

Lūgums sniegt skaidrojumu, vai ēku tipu noteikšanai ir izmantoti aktuālie Valsts zemes 

dienesta uzturētā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati par 

būvēm, akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi”, kā arī pašvaldību un akciju sabiedrības 

“Latvijas Valsts meži” aktuālā informācija par to uzturētajiem autoceļiem. 

Tiks ņemts vērā 2. perioda Plūdu riska 

pārvaldības plānos 2021.–2027. gadam. 

Lūgums Ziņojuma gala redakcijā, uzlabot attēlu kvalitāti Ir ņemts vērā. 

Nepieciešams noteikt prasības reljefa karšu precizitātei, kā arī precizēt teksta redakciju 

par lāzerskenēšanas datu ieguvi un prognozējamo reljefa modeļa izveidošanas laiku. 

Ir ņemts vērā. 

Sadaļas “Klimata pārmaiņu ietekme uz plūdu riskiem” pēdējā rindkopā nepieciešams 

norādīt izstrādes termiņu informācijai, kas nepieciešama detalizētai prognožu analīzei 

par iespējamo klimata pārmaiņu ietekmi uz plūdu riskiem. 

Ir ņemts vērā. 

Sadaļā “Pretplūdu pasākumu īstenošana” papildināt objektu, kuriem nepieciešams 

samazināt applūduma risku, ar sabiedrisko apbūvi (piemēram, slimnīcas, skolas u.c.). 

Tiks ņemts vērā 2. perioda Plūdu riska 

pārvaldības plānos 2021.–2027. gadam. 

Nav informācijas par Pāvilostā plānoto pasākumu īstenošanu Ir ņemts vērā.  

5. 28.06.2018., elektroniska 

vēstule (Carnikavas 

novada pašvaldības 

Attīstības un plānošanas 

nodaļas attīstības 

speciālists E. Pudzis) 

Lūgums precizēt informāciju par plūdu risku novērtējumu Carnikavas novada 

administratīvajā teritorijā. 

Nav ņemts vērā. Pašvaldības secinājumu 

pamatā ir 2011. gada plūdu modelēšanas 

rezultāti, kuros nav informācijas par 2015. 

gadā uzbūvētiem dambjiem. 

 


