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• Nav visaptveroša un	visām pusēm saistoša
redzējuma par	rīcību plūdu krīzē.

• Nav plūdu prognožu un	brīdinājumu
sabiedrībai potenciāli applūstošajās teritorijās.

• Nav reālas pretplūdu rīcības,	jo	
apdraudējums ir vai nu	ļoti plašs,	vai ļoti
lokāls.

• Infrastruktūra neatbalsta pretplūdu
pasākumus,	vai sabrūk,	nepieļaujot krīzes
novēršanu.

Kas Latvijā plūdu krīzē noticis līdz šim?

Rezultātā:
• Zaudējam laiku un	naudu.
• Nevaram paredzēt.
• Nevaram ātri palīdzēt cietušajiem.
• Nevaram ātri sniegt speciālista padomu.
• Nav pieejama mehanizācija plūdu krīzes

ierobežošanai.
• Nav iespējama ātrā reaģēšana.



• Praksē balstīta rīcības algoritma izveide,	kas
ieslēdzas automātiski pie	plūdu situācijā.	

• Precīzi definēt plūdu krīzes parametrus

• Prognozēt plūdu krīzi,	uzsākt rīkoties iepriekš.

• Apmācīt lauksaimniekus un	atbildīgos
pašvaldību speciālistus

• Izveidot praksē balstītu ātrās reagēšanas
pretplūdu protokolu,	identificēt uzreiz
pieejamos resursus,	kas ir katra rīcībā,	iesaistīt
pašvaldību.

Uzdevums – būt gataviem paredzēt un	
rīkoties.

• Lietotājam draudzīga prognožu algoritmu
vizualizācija nokrišņu/	pavasara palu/	vēja
uzplūdu iespējamībām gada griezumā visā
Latvijas teritorijā.

• Uzsākt nepārtrauktu plūdu monitoringu sākot no	
2018.gada,	apzinot vecās un	jaunās plūdu
skartās vietas,	kartējot tās.

• Sabiedrībai pieejama informācija par	pretplūdu
pasākumiem.

• Pretplūdu risinājumu,	ko var veikt pats	zemes
īpašnieks,	apkopojums.

• Iespējami detalizēts lokālo plūdu krīzes
kontaktpersonu saraksts.



Krīzes	kartēšana:	konsolidēt	LVĢMC	un	ZM	Nekustamo	īpašumu	meliorācijas	kartes,	sākot	ar	

2018.gadu	kartēt	plūdus	tā,	kā	tie	attīstās.	Brīvprātības	iesaiste.	

Koordinēšanas grupa - LLKC	paspārnē,	ko koordinētu hidrotehnisko būvju speciālists,	pretplūdu

speciālists,	civilās aizsardzības speciālists,	meliorācijas speciālists,	vides	aizsardzības speciālists

meteorologs un	atbildīgais speciālists par	pašvaldību sadarbību pretplūdu jautājumā.

Lauksaimnieku sadarbība – LOSP	kā organizācija ar plašāko pārstāvību un	uzticību.

ZM	un	VARAM	sadarbība,	mainot paradigmu par	pretplūdu pasākumiem un	to	efektivitātes

marķierus.

Kā	tagad	izmantot	pieejamos	resursus	–
zināšanas un	tīklu?



Iepriekš	iegūto	zināšanu un	rezultātu
pārnese

• Universitāšu mācībspēku iesaiste.

• Kvantificējamo struktūrfondu rezultātu kvalitatīva pārskatīšana nākamajam finansēšanas
periodam,	ņemot vērā jaunos izaicinājumus.

• Akcents uz aktivitātēm,	ko var izdarīt tūlīt bez	lielām ekonomiskām investīcijām īstermiņā.

• Brīvprātība:	plūdu krīžu kartēšanā iesaistīt lauksaimniekus,	zemessardzi,	jaunsargus,	dabas
aktīvistus,	saistīto nozaru NVO	aktīvistus.

• LLKC	organizē speciālistu zināšanu pārnesi lauksaimniekiem un	pašvaldībām par	pretplūdu
pasākumiem,	par	tehnoloģijām,	un	rīcības protokoliem plūdu krīzē.

• LLKC	lietotājam draudzīgā veidā apkopo krīzes laikā gūto pieredzi,	sadarbojoties ar
LVĢMC,	VUGD,	pašvaldībām un	citiem spēlētājiem.



• Visātrāk krīzē reaģē sagatavotais.
• Civilā aizsardzība vispirms ir kopienas atbilde uz krīzi.



BŪT GATAVIEM
REAĢĒT



Ko	tagad	– plūdu	krīzes	ierobežošana.	
Izaicinājumi.

Pašvaldības savstarpēji nekoordinē plūdu ierobežošanu.

Lauksaimniekiem nav skaidrs,	kā un	cik ilgi plūdi varētu izvērsties.

Nav zināms,	kādi resursi ir novadnieku rīcībā,	lai ierobežotu plūdus.

Personai iesaistoties plūdu krīzes novēršanā ar saviem resursiem – nav
skaidra izdevumu kompensācijas mehānisma.

Krīzi novēršot,	būvju saskaņošanas prasība jaunajā redakcijā neļauj rīkoties.



Uzdevums	– būt	gataviem	atbalstīt	tos,	kuri	
rīkojas	plūdu	krīzes	novēršanai.

Kartēt plūdu krīzē pieejamos privātpersonu un	lauksaimnieku tehniskos
resursus katrā novadā.

Valstī vienota sistēma,	kā reģistrē līdzdalību krīzes novēršanā un	novērtē
kompensācijas apmēru.

Atļaut veikt neplānotas pagaidu būves plūdu krīzes novēršanai,	ko vēlāk
saskaņo ar pašvaldību.

Pašvaldības augstu plūdu risku reģionos,	ko nosaka pēc iekartētajiem datiem
aktualizējot sarakstu reizi gadā,	veido uzkrājumu fondus ātrajai reaģēšanai
plūdu risku novēršanai .



Iterācija- jāreaģē un	jāmācās paralēli
situācijas attīstībai

Jauna realitāte klimata pārmaiņās

Apņemšanās- visu līmeņu sadarbība un	
brīvprātība

Esošo paradigmu un	kritēriju
pārskatīšana



Vai	esam	gatavi?	
Meliorācija	kā	viens	no	pretplūdu
pasākumiem.



Vai	esam	gatavi?	LVĢMC	plūdu	riska	
informācijas	sistēma



Vai	esam	gatavi?	
Ceļu,	pārvadu	un	tiltu	būves	kā	viens	no	
pretplūdu pasākumiem.



BŪT GATAVIEM 
rītdienai



Jūras	līmenis	celsies	par	2	metriem,	dubltoti
iepriekšējie	aprēķini,	pievienojot	antraktisko
ledus	masīvu	kušanas	dinamiku.	Zemes	sasils	par	
6	grādiem.
EK	ziņojumā:	divi	no	katriem	trim	eiropiešiem	
kontinentā	cietīs	no	klimata	pārmaiņām:	plūdiem,	
karstuma,	aukstuma	viļņiem,	vētrām.

Laikā	līdz	2100	gadam
Holande	investēs	1.2	miljardus	gadā	pretplūdu
pasākumos	laikā	līdz	2050.	gadam.
Pēc	Pasaules	bankas	datiem	katrs	dolārs,	kas	
investēts	pretplūdu pasākumos,	nesīs	
desmitkārtīgu	peļņu.

Darītāji



Vienotais pretplūdu pasākumu investīciju plāns,	
pretplūdu mācību programmas,	standartu pārskatīšana
industrijās kas strādā ar pretplūdu pasākumiem vai
būvēm.

Ilgtermiņa plānošana
Pakārtotas pretplūdu prioritātei un	lokalizētas

Kompensācija par	līdzdalību plūdu krīzes novēršanā

Hidrotehniskās būves un	meliorācija kā pretplūdu pasākumi

Uzkrājumi un	tehniskie līdzekļi plūdu krīzes ierobežošanai

Investīcijas



Pastāvēs,	kas	pārvērtēs,	mācīsies,	
sadarbosies	un	gudri	plānos.



Paldies par	uzmanību

www.freewaterfront.org

valdes locekle
Sandra	Biseniece

2017.	gada 15.novembrī


