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Ievads 
2021. gada 24. februārī Eiropas Komisija pieņēma jauno ES Klimata adaptācijas stratēģiju1, 
kurā noteikta ES turpmākā virzība uz klimatnoturību, kas jāpanāk līdz 2050. gadam. Lai 
nodrošinātu šāda ambicioza mērķa sasniegšanu, ir jāveicina vieda, ātra un sistēmiska 
pielāgošanās. Lai izvairītos no haotiskām rīcībām, kas var novest līdz pielāgošanās ar 
negatīvu ietekmi (“maladaptation”), īpaši atzīmējama nepieciešamība pēc sistēmiskas 
pieejas, kur starp trim prioritātēm noteikta arī vietējā līmeņa pielāgošanās2: 

• pielāgošanās integrēšana makrofiskālajā rīcībpolitikā, 
• dabā balstīti pielāgošanās risinājumi, 
• vietējie pielāgošanās pasākumi. 

Atkarībā no lokālajiem apstākļiem arī klimata pārmaiņu ietekme un ar to saistītie riski 
dažādas teritorijas ietekmē dažādā mērā. To ietekmē vairāki faktori, t.sk., klimata pārmaiņu 
ietekmju veidi konkrētā teritorijā un teritorijas ievainojamība. Ņemot vērā noteiktas 
teritorijas un tajā dzīvojošās sabiedrības klimatnoturības līmeni, arī seku apmērs var būt 
dažāds. Teritorijas attīstības plānošanas process ir viens no būtiskākajiem instrumentiem, 
kas var ietekmēt to, kādā veidā klimata pārmaiņu radītie riski ietekmēs attiecīgās 
pašvaldības un to iedzīvotājus.  

Projekta mērķis ir izpētīt vadlīnijas un labās prakses piemērus par pielāgošanās pasākumu 
un konceptu mērķtiecīgu un sistēmisku integrāciju pašvaldības teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentos. Projekta īstenošanas rezultātā identificēti veiksmīgākie risinājumi, 
kurus pašvaldības varēs izmantot teritorijas attīstības plānošanas procesā, tādējādi veicinot 
virzību ES klimatnoturības mērķu sasniegšanu un ievainojamības samazināšanu.  

Šis ziņojums ir izstrādāts projektā “Pasaules Dabas fonda darbības kapacitātes stiprināšana”, 
kuru īsteno nodibinājums “Pasaules dabas fonds”. Projekta klimatneitralitātes un 
pielāgošanās klimata pārmaiņām tematiskajā virzienā sadarbība īstenota ar biedrību "Zaļā 
brīvība". Projekts īstenots valsts budžeta programmas “Vides aizsardzības fonds un iemaksas 
starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” vadlīnijas 
“Multisektoriālie projekti” aktivitātes “Vides nevalstisko organizāciju sadarbības un 
kapacitātes stiprināšana” ietvaros.  

 
1 Komisijas Paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un Sociālo Lietu 
Komitejai un Reģionu Komitejai “Ceļā uz klimatnoturīgu Eiropu: jaunā ES Klimatadaptācijas 
stratēģija”. COM(2021) 82 final. Briselē, 24.2.2021.  
2 EU Adaptation Strategy. European Commission. Pieejams: https://ec.europa.eu/clima/eu-
action/adaptation-climate-change/eu-adaptation-strategy_en  

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/adaptation-climate-change/eu-adaptation-strategy_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/adaptation-climate-change/eu-adaptation-strategy_en
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1. Klimata pārmaiņu ietekme pašvaldībās 
Klimata pārmaiņu radītā ietekme un ar to saistītie riski ir daudzveidīgi. Pat tādā salīdzinoši 
mazā valstī kā Latvija ietekmes izpaudīsies dažādi dažādās teritorijās – piemēram, 
piekrastes teritorijās aktuālāki ir krasta erozijas riski un vētru radītie zaudējumi, blīvi 
apdzīvotās pilsētās ar intensīvu apbūvi un lielu pelēkās infrastruktūras īpatsvaru izteiktāks 
būs pilsētas karstuma salas efekts, kā arī plūdi stipru lietusgāžu rezultātā. Līdz ar to 
visefektīvāk pielāgošanās pasākumus ir plānot lokālā līmenī.  

1.1. KLIMATA PĀRMAIŅU NĀKOTNES SCENĀRIJI 

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas 
ietvaros VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – LVĢMC) 
veica apjomīgu vēsturisko klimatisko parametru analīzi (no 1961. līdz 2010. gadam) un 
izstrādāja klimata pārmaiņu nākotnes scenārijus (laika periodam līdz 2100. gadam), 
analizējot divus siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisijas scenārijus – RCP4,5 
(radiācijas bilances palielinājums līdz 4,5W/m2 ap 2100. gadu) un RCP 8,5 (radiācijas 
bilances palielinājums līdz 8,5W/m2 ap 2100. gadu)3. Projekta rezultāti ir pieejami un tiek 
uzturēti LVĢMC izveidotajā Klimata rīka mājaslapā4. Ņemot vērā vēsturiskos datus un 
nākotnes scenārijus, pašvaldības var savlaicīgi plānot attīstību, izvērtējot nākotnes riskus, 
atbilstoši palielinot savu klimatnoturību un samazinot iespējamo risku negatīvās sekas. 
Zemāk aprakstīti daži no raksturīgākajiem klimata pārmaiņu parametriem un/vai 
parādībām, ar ko Latvijas pašvaldībām jau pašlaik jārēķinās, plānojot teritorijas attīstību, lai 
panāktu klimatnoturību nākotnē. 

Karstuma viļņi5 

Ilgstoši karstuma viļņi ietekmē gan cilvēku veselību, gan ekonomiku (ietekme uz 
lauksaimniecību, tūrismu u.c. nozarēm). Ilggadīgais vidējais karstuma viļņu ilgums Latvijā 
ir 12,6-17,8 dienas. Karstuma viļņu ilgumu ietekmē gan lokāli ģeogrāfiski apstākļi, gan 
atmosfērā valdošie liela mēroga cirkulācijas procesi un gaisa masas, tādēļ to vidējās vērtības 
Latvijas teritorijā ir ļoti nevienmērīgi sadalītas. Analizējot ilgtermiņa novērojumus, var 

 
3 “RCP (Representative Concentration Pathways)  scenāriji  sniedz  ieskatu par cilvēka  darbības,  
piemēram,  cilvēka  radītās  SEG  emisijas  apjoma, zemes  lietojuma  veida,  mežu  izplatības,  
aerosolu  un  klimata  pārmaiņu mazināšanas  pasākumu,  ietekmi  uz  klimata  sistēmu.  RCP  4,5 
scenārijam  raksturīgas  mērenas  klimata  pārmaiņas,  savukārt  RCP  8,5 scenārijam  –  nozīmīgas.” 
Avotniece, Z., Aņiskeviča S., Maļinovskis E. “Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai. Ziņojuma 
kopsavilkums”. Rīga, 2017 
4 Klimata pārmaiņu analīzes rīks. Pieejams: https://www4.meteo.lv/klimatariks/  
5 “Dienu skaits gadā, kad vismaz sešas dienas pēc kārtas diennakts maksimālā gaisa temperatūra 
pārsniedz references perioda diennakts maksimālo temperatūru 90. procentīles vērtības.” Latvijas 
pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika posmam līdz 2030. gadam. Pieejams: 
https://likumi.lv/ta/id/308330-par-latvijas-pielagosanas-klimata-parmainam-planu-laika-posmam-
lidz-2030-gadam  

https://www4.meteo.lv/klimatariks/
https://likumi.lv/ta/id/308330-par-latvijas-pielagosanas-klimata-parmainam-planu-laika-posmam-lidz-2030-gadam
https://likumi.lv/ta/id/308330-par-latvijas-pielagosanas-klimata-parmainam-planu-laika-posmam-lidz-2030-gadam
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secināt, ka karstuma viļņu ilgums laika periodā no 1961. līdz 2016. gadam ir viennozīmīgi 
palielinājies, bet tā būtiskuma līmenī novērojamas izteiktas teritoriālas atšķirības.6  

 

1. attēls.  Ilggadīgais vidējais karstuma viļņu ilgums Latvijā laika periodā no 1961. līdz 
2016. gadam7 

Vērtējot karstuma viļņu ilguma izmaiņu projekcijas Latvijā līdz 2100. gadam, prognozējams, 
ka to ilgums pieaugs un laika periodā no 2071. līdz 2100. gadam karstuma viļņi tiks novēroti 
katru gadu. Atkarībā no klimata pārmaiņu scenārija paredzams, ka karstuma viļņu ilgums 
līdz 2100. gadam palielināsies pat par 69 līdz 137 dienām salīdzinājumā ar 1961.-1990. g. 
vērtībām. Viskrasākās izmaiņas sagaidāmas Kurzemes piekrastē (skat. 2. attēlu).  

 

 
6 Avotniece, Z., Aņiskeviča S., Maļinovskis E. “Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai. Ziņojuma 
kopsavilkums”. Rīga, 2017 
7 Turpat. 
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2. attēls. Karstuma viļņu ilguma izmaiņas (izmaiņas dienu skaitā, 2071.-2100. g. 
attiecībā pret 1961.-1990. g. vērtībām) Latvijas teritorijā pēc RCP 4,5 (pa kreisi) un 
RCP 8,5 (pa labi) klimata pārmaiņu scenārijiem8 

 

Karstuma viļņi rada nozīmīgu nelabvēlīgu ietekmi uz sabiedrības veselību. Augstāks 
ietekmes riska līmenis ir blīvi apbūvētās pilsētās, kur dominē pelēkā infrastruktūra. 2003. 
gada karstuma vilnis Eiropā bija saistīts ar aptuveni 27 – 40 tūkst. nāves gadījumiem.9 Blīvi 
apbūvētām pilsētām pie tam raksturīgs pilsētas siltuma salas efekts (tiek detalizētāk 
apskatīts zemāk), kas palielina ar karstuma viļņiem saistīto ietekmi. Tomēr, kā minēts 
iepriekš, ilgstoši karstuma viļņi ietekmē ne tikai sabiedrības veselību, bet arī citas jomas –
ekosistēmas, transporta infrastruktūru, lauksaimniecību un mežsaimniecību u.c. 

Maksimālie nokrišņi10 

Latvijā vidēji gadā ir 170-200 dienas ar nokrišņiem, gada greizumā nokrišņu daudzumam 
sasniedzot 703 mm. Nokrišņu daudzums nav vienāds visā Latvijas teritorijā, to izteikti 
ietekmē tādi apstākļi kā lokālais reljefs un Baltijas jūras tuvums (skat. 3. attēls), kā arī 
vērojama valdošo rietumu vēju ietekme. Nokrišņu daudzums mainās arī atkarībā no sezonas 
un ir atšķirīgs starp dažādiem gadiem – sausiem periodiem mijoties ar mitruma periodiem. 
Nokrišņiem visbagātākā sezona Latvijā ir vasara, kad ir raksturīgas lokālas, bet intensīvas 
lietavas. 

 
8 Turpat. 
9 Kovats, R.S., Jendritzky G., 2006. Heat-waves and Human Health. In: B. Menne and K.L. Ebi eds., 
2006, Climate Change and adaptation strategies for human health. World Health Organization, 
Springer. 
10 Avotniece, Z., Aņiskeviča S., Maļinovskis E. “Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai. Ziņojuma 
kopsavilkums”. Rīga, 2017 
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3. attēls. Ilggadīgais vidējais atmosfēras nokrišņu daudzums (mm) gada laikā Latvijā 
laika periodā no 1961. līdz 2010. gadam.11 

Kopumā nokrišņu daudzums no 1960. gada līdz 2010. gadam ir palielinājies (augoša 
tendence), un izteiktāks nokrišņu daudzuma pieaugums ir novērots tieši ziemas mēnešos 

 
11 Turpat. 
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(skat. 4. attēlu). Taču vienlaikus samazinās sniega īpatsvars nokrišņu daudzumā, jo ziemas 
Latvijā kļūst siltākas.  

 

4. attēls. Sezonu kopējais atmosfēras nokrišņu daudzums Latvijā laika periodā no 
1961. līdz 2010. gadam.12 

Laika periodā no 1961.-2010. gadam nokrišņu intensitāte ir augusi par 0,1-0,6 mm/dienā. 
Latvijā vidēji nokrišņi svārstās no 4,8-5,0 mm/dienā dienvidaustrumu un Zemgales 
līdzenuma daļā, un līdz 5,2-6 mm Vidzemē un Kurzemē. Visaugstākā nokrišņu intensitāte 
novērojama Kurzemes rietumos (skat. 5. attēlu) 

 
12 Turpat. 
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Svarīgi piezīmēt, ka līdz ar Rīgas izplešanos, šajā pilsētā ir izveidojies savs mikroklimats, 
kurš izceļas ar augstāku nokrišņu daudzumu salīdzinājumā ar piepilsētām un Rīgas apkaimi.  

 

5. attēls. Ilggadīgā gada vidējā atmosfēras nokrišņu intensitāte (mm/dienā) Latvijā 
laika periodā no 1961. līdz 2010. gadam.13 

Arī nākotnē tiek prognozēts, ka nokrišņu intensitāte Latvijas teritorijā palielināsies (par 10% 
RCPP 4,5 scenārijā un ap 15% RCP 8,5 scenārijā, salīdzinot ar 1971.-2000. gada vidējām 
vērtībām). Visbūtiskāk šīs izmaiņas skars Kurzemes centrālo un Austrumlatvijas reģionu. 
Vislielākās izmaiņas ir sagaidāmas ziemas un pavasara mēnešos.  

Vētras un vidējais vēja ātrums 

Latvijā vidējam vēja ātrumam ir sezonāls raksturs. Visstiprākie vēji novērojami rudens un 
ziemas mēnešos. Latvijai kopumā nav raksturīgas vētrainas dienas – tās svārstās starp 0-1 
dienu teritorijas lielākajā daļā līdz 6,9-7,9 dienām gadā jūras piekrastē, saskaņā Ventspils 
un Liepājas meteoroloģisko staciju novērojumiem (skat. 6. attēlu). Starp 1965. gadu un 2010. 
gadu Latvijā ir novērojama lejupejoša vidējā vēja ātruma tendence, kas ir saistīta ar mazāku 
vētraino dienu skaitu, kā arī samazinātu maksimālā vēja brāzmu stiprumu. Tikai trijās 
meteoroloģiskajās stacijās Latvijas teritorijā nav novērots vēja ātruma samazinājums – 
Ventspils, Kolka un Alūksne.  

 
13 Turpat. 
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6. attēls. Ilggadīgais vidējais vētrainu dienu skaits gada laikā Latvijā laika periodā 
no 1966. līdz 2010. gadam.14 

Nākotnes projekcijām attiecībā uz vēja ātrumu ir vērojama nenoteiktība. Atbilstoši RCP 4,5 
scenārijam paredzams vidējā vēja ātruma samazinājums par 5%. Savukārt atbilstoši RCP 8,5 
scenārijam lielākajā daļā teritorijas nav paredzamas izmaiņas, bet dažās vietās pat 
sagaidāms vidējā vēja ātruma pieaugums (skat. 7. attēlu). 

 

7. attēls. Prognozētās gada vidējā vēja ātruma izmaiņas (izmaiņas %, 2071.-2100.g. 
attiecībā pret 1966.-1995.g. vērtībām) Latvijas teritorijā pēc RCP 4,5 (pa kreisi) un RCP 
8,5 (pa labi) klimata pārmaiņu scenārijiem.15 

Vidējā gaisa temperatūra 

Vēsturiskie novērojumi liecina, ka Latvijas teritorijā ir novērojams gan maksimālo, gan 
minimālo gaisa temperatūru pieaugums. Ziemas un rudens mēnešos svārstības starp nakts 
un dienas temperatūrām ir mazākas, taču pavasara un vasaras mēnešos izteiktākas, kas 

 
14 Turpat. 
15 Turpat. 
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skaidrojams ar paaugstinātu mākoņainumu ziemas un rudens mēnešos un salīdzinoši 
skaidrākiem laikapstākļiem pavasara un vasaras mēnešos. Vēsturiski dati norāda uz izteiktu 
vidējās temperatūras pieaugumu tieši nakts laikā.  

Ilggadīgā gada vidējā temperatūra Latvijas teritorijā svārstās no +4,9 oC līdz +7,1 oC (skat. 8. 
attēlu). 

 

8. attēls. Ilggadīgā gada vidējā gaisa temperatūra (oC) Latvijā laika periodā no 1961. 
līdz 2010. gadam.16 

Līdzīgi kā ar nokrišņiem, arī vidējo gaisa temperatūru Latvijā ietekmē gan Baltijas jūras 
tuvums, gan reljefs. Vidējo gaisa temperatūru ietekmē arī siltuma salas efekts (aprakstīts 
tālāk). Rīgā gaisa temperatūra laika periodā no 1981. līdz 2010. gada ir paaugstinājusies par 
gandrīz 0,9 oC, salīdzinot ar references periodu (1961.-2010. gads).  

Arī Latvijā, tāpat kā pārējā pasaulē, tiek prognozēts temperatūras kāpums nākotnē. Izteikta 
temperatūras paaugstināšanās Latvijas teritorijā tiek prognozēta no novembra līdz aprīlim, 
(par vidēji 3-4 oC RCP 4,5 scenārijā vai 5-6,5 oC RCP 8,5 scenārijā) (skat. 9. attēlu), un 
attiecīgi vismazākās izmaiņas prognozētas vasaras mēnešos. 

 
16 Turpat. 
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9. attēls. Prognozētās gada vidējās gaisa temperatūras vērtību izmaiņas (oC), 
Latvijas teritorijā pēc RCP 4,5 (pa kreisi) un RCP 8,5 (pa labi) klimata pārmaiņu 
scenārijiem.17 

1.2. CITI APDRAUDĒJUMI 

Plūdu riski18 

Pirmie Plūdu riska pārvaldības plāni 2016. - 2021. gadam tika izstrādāti 2015. gadā un 
apstiprināti kopā ar upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem. Plūdu riska 
pārvaldības plānu mērķis ir samazināt plūdu nelabvēlīgo ietekmi uz cilvēku veselību, vidi, 
kultūras mantojumu un saimniecisko darbību, tai skaitā, mazināt virszemes ūdeņu 
iespējamu piesārņojumu un erozijas procesus jūras, upju, ezeru un HES uzpludinājumu 
krastos. 

Saskaņā ar 2015. gadā apstiprinātajiem Plūdu riska pārvaldības plāniem 3,4 % no Latvijas 
teritorijas ir applūstošās teritorijas. Šīs teritorijas var iedalīt divās grupās:  

• Dabiski apdraudētās teritorijas, kuras applūst dabisku apstākļu dēļ, piemēram, palu 
vai plūdu gadījumā. 

• Mākslīgās/cilvēku radītās appludinātās teritorijas, kuras ir radušās cilvēku 
saimnieciskās darbības rezultātā, piemēram, HES. 

Applūstošās teritorijas visbiežāk ir sastopamas lēzenu upju krastos, kuros plūdu laikā, it 
īpaši ledus sastrēgumu gadījumā pavasarī, applūst lielas platības (lietus plūdu apdraudētās 
teritorijas skat. 10. attēlā). Līdzīgi arī jūras uzplūdi, kas parasti ir īslaicīgi, atstāj lielāku 

 
17 Turpat. 
18 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (2018) Sākotnējais plūdu riska novērtējums 
2019.-2024. gadam.  
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ietekmi lēzenajos krastos, it īpaši Rīgas jūras līcī.  Plūdu draudus palielina arī cilvēku 
saimnieciskā darbība – ostu ārējās hidrotehniskās būves, pieejas kanāli u.c. 

Pilsētās plūdu risks var rasties arī nepietiekošas vai nepiemērotas lietusūdens kanalizācijas 
sistēmas darbības rezultātā. Pilsētās nav pietiekošas zaļo zonu platības, kuras palīdzētu 
lietus ūdenim uzsūkties dabīgi, tāpēc spēcīgu lietus gāžu epizožu rezultāta var applūst 
infrastruktūra (piemēram, autoceļi), kas rada lielus ekonomiskos zaudējumus.  

 

10. attēls. Lietus plūdu apdraudētās teritorijas.19 

Lieli ekonomiskie zaudējumi tiek asociēti arī ar lauku teritoriju applūšanu, ja spēcīgu lietavu 
rezultātā tiek pārslogotas meliorācijas sistēmas.  

Ņemot vērā prognozēto nokrišņu intensitātes pieaugumu nākotnē, palielinās arī ar to 
saistītie plūdu riski. Īpaši izteikti varētu būt plūdi pavasara mēnešos, ledus iešanas laikā, 
kad nākotnē tiek prognozētas pastiprinātas lietavas. 

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2007/60/EK par plūdu riska 
novērtējumu un pārvaldību prasībām, balstoties uz plūdu riska sākotnējo novērtējumu, ir 
noteiktas plūdu apdraudētās teritorijas katrā upju baseinu apgabalā Latvijā un šīm 
teritorijām ir sagatavotas iespējamo plūdu postījumu un plūdu riska kartes, kā arī plūdu 

 
19 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (2018) Sākotnējais plūdu riska novērtējums 
2019.-2024. gadam. 
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riska pārvaldības plāni. Upju baseinu apgabalu plūdu riska pārvaldības plānos 2016.-2021. 
gadam ir noteiktas nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas, kas ir pakļautas plūdu riskam 
pavasara palu vai jūras uzplūdu dēļ, kā arī teritorijas, kuras pieguļ Daugavas kaskādes HES 
un kurām plūdu risks ir saistīts ar iespējamiem HES avāriju gadījumiem (skat. 11. attēlu).  

 

11. attēls. Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas 20 

Vides aizsardzības un reģionālās aizsardzības ministrija 2020. gada 11. martā apstiprināja 
iespējamo plūdu postījumu vietu kartes. Kopumā Latvijas teritorijā, balstoties uz plūdu 
riska kritērijiem un plūdu riska indeksu, ir identificētas 30 nacionālas nozīmes plūdu riska 
teritorijas. 

Plūdu riska kartes ir pieejamas Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Plūdu 
riska informācijas sistēmā (PRIS)21. PRIS ir civilās aizsardzības un teritorijas plānošanas 
instruments, kas nodrošina valsts un pašvaldību institūcijas ar atbilstošiem digitālajiem 
kartogrāfiskajiem materiāliem, kas ļauj plūdu risku savlaicīgi un kvalitatīvi integrēt dažāda 
līmeņa teritoriju plānošanas dokumentos, kā arī nodrošina kvalitatīvu informāciju 

 
20 Pieejams: https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/pludu-riska-un-pludu-draudu-kartes  
21 Pieejams: https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/udens-apsaimniekosana-un-pludu-
parvaldiba#58821716  

https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/pludu-riska-un-pludu-draudu-kartes
https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/udens-apsaimniekosana-un-pludu-parvaldiba#58821716
https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/udens-apsaimniekosana-un-pludu-parvaldiba#58821716
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institūcijām, kas atbild par rīcības koordināciju plūdu gadījumā. Šobrīd LVĢMC mājaslapā 
pieejama šāda informācija:  

1) Ventas, Lielupes un Gaujas baseinu Plūdu riska informācijas sistēma, kas nodrošina 
operatīvu un prognostisku informāciju par hidrometeoroloģiskajiem parametriem 
(ūdens līmenis, ūdens caurplūdums, gaisa un ūdens temperatūra) un applūstošajām 
teritorijām Lielupes, Gaujas un Ventas upju baseinu apgabalos (UBA), 

2) Latvijas plūdu riska un plūdu draudu kartes, kuras tika sagatavotas otrā cikla Plūdu 
Plāniem visām plūdu riska teritorijām Daugavas, Lielupes, Gaujas un Ventas UBA. 

Plūdu postījumu kartēs ir attēlotas teritorijas, kuras varētu applūst palu laikā vai jūras 
vējuzplūdu periodos, saskaņā ar šādiem scenārijiem:  

- plūdi ar mazu varbūtību (0,5%) vai reizi 200 gados – scenārijs ārkārtējiem 
notikumiem; 

- plūdi ar vidēji lielu varbūtību (1%) vai reizi 100 gados; 
- plūdi ar lielu varbūtību (10%) vai reizi 10 gados. 

Plānojot teritorijas attīstību, ir jāņem vērā plūdu prognozes. 

Plūdu riska pārvaldības plāni 2022.-2027. g. periodam ir integrēti trešā cikla Upju baseina 
apgabala apsaimniekošanas plānos. Šobrīd ir apstiprināti četri Upju baseinu 
apsaimniekošanas un plūdu risku pārvaldības plāni 2022.-2027. gadam22. Cita starpā, plānos 
ir novērtētas upju baseinu apgabalu plūdu riska teritoriju prioritātes un ir veikta 
ekonomiskā analīze. Katram upju baseinu apgabalam ir sagatavota pasākumu programma 
plūdu risku mazināšanai vai novēršanai nacionālas nozīmes teritorijās. Šīs pasākumu 
programmas būtu jāņem vērā, izstrādājot pašvaldību teritorijas plānus.  

Erozija 

Klimata pārmaiņu ietekmē pieaug ne tikai plūdu risks, bet arī krastu erozijas risks, kuru 
nereti pastiprina antropogēnā darbība. Erozija ir krasta nogāzē esošo iežu un sanešu 
noskalošana un aiztransportēšana no kādas krasta zonas joslas. Latvijā aptuveni 29 km 
kopgarumā ir krasta posmi, kur izveidojušies sanešu deficīta apstākļi saistībā ar ostu ārējo 
hidrotehnisko būvju radītajiem traucējumiem vai ostu uzturēšanas darbos izņemto sanešu 
apglabāšanu lielā dziļumā. Arī kuģu ceļiem ir liela nozīme piekrastes dinamiskajos procesos, 
jo sanešu izņemšana, padziļinot kuģu ceļus, rada pastiprinātus erozijas draudus. 
 
Krasta erozijas izplatību ilgtermiņā veicina arī citi antropogēni traucējumi, piemēram, 
akmeņu izvākšana no pludmales un seklūdens zonas. Savukārt, rekreācijas radītā slodze uz 
piekrastes zonu veicina vēja erozijas attīstību23. Krasta erozija visaktīvāk notiek vētras laikā, 

 
22 Pieejams: https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/udens-apsaimniekosana-un-pludu-
parvaldiba#58821703  
23 Latvija. Zeme, daba, tauta, valsts. 2018. Rīga, Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds 

https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/udens-apsaimniekosana-un-pludu-parvaldiba#58821703
https://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/udens-apsaimniekosana-un-pludu-parvaldiba#58821703
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kad vējuzplūdu dēļ paaugstinās ūdens līmenis. Rīgas līcī erozija ir novērojama retāk un 
erodētā materiāla apjoms ir mazāks nekā atklātās Baltijas jūras piekrastē. Siltie laikapstākļi 
klimata pārmaiņu rezultātā veicinājuši krasta eroziju ziemas mēnešos , jo viļņu iedarbība uz 
krasta nogāzi netiek traucēta apstākļos, kad nav ledus un grunts nav sasalusi. 
 
Laika periodā no 1935.-1992. gadam krasta atkāpšanās lielākoties ir notikusi tieši Kurzemes 
rietumos, kā arī atsevišķos īsākos posmos Rīgas jūras līcī24. Detalizētu Latvijas krasta 
erozijas sadalījumu pa 5 erozijas klasēm var redzēt 12. attēlā.  

 
24 Latvijas Universitāte (2014) Metodiskais materiāls: “Vadlīnijas jūras krasta erozijas seku 
mazināšanai”. 
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12. attēls. Latvijas jūras krasta erozijas iedalījums piecās klasēs ar izšķirtspēju dabā 
50-100 m.25 

Nākotnes prognozes paredz vidējā krasta atkāpšanās ātruma nebūtisku (<10%) pieaugumu 
krasta iecirkņos, kuros atkāpšanās notiek lēnāk par 0,5 m gadā, savukārt ievērojamu (>30%) 
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ilggadīgo vidējo krasta atkāpšanās ātruma pieaugumu krasta iecirkņos, kur līdz šim 
atkāpšanās ir notikusi ātrāk par 0, 5 m gadā. Krasta atkāpšanās ir prognozēta 80% piekrastes 
teritorijā, kā rezultātā līdz 2060. gadam Latvija varētu zaudēt 9,2 km2.26 
 
Sakarā ar erozijas procesiem pašvaldībām, kuru teritorijas robežojas ar jūru, ir svarīgi ņemt 
vērā esošās un prognozētās erozijas tendences, lai plānotu, kuras teritorijas var tik 
apdzīvotas un apsaimniekotas un kuras teritorijas var tikt potenciāli zaudētas jūrai un radīt 
drošības riskus. Piemēram, 2011. gadā Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pasūtīja 
pētījumu “Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu pašreizējā un potenciālā 
ietekme uz Rīgas pilsētas teritoriju”27.  Šī pētījuma rezultātā tika definēti plūdu un erozijas 
draudi Rīgas teritorijā.  
 
Erozija ir novērojama ne tikai jūras krastu teritorijās, bet arī pie upēm un ezeriem. Ezeru 
krasta eroziju visvairāk veicina valdošie vēji, ilgstošas lietavas un ūdens līmeņa celšanās, kā 
arī antropogēnā ietekme, piemēram, pārvietošanās ar motorizētiem ūdens 
transportlīdzekļiem izraisa lokālu ūdens saviļņošanos un viļņiem, atsitoties pret krastu, 
pastiprinās krasta erozija. Rezultātā notiek ūdens saduļķošanās, ūdens faunas dzīves vides 
platību kvalitātes pazemināšanās un sauszemes teritoriju degradēšanās. Savukārt upju 
krastu izskalošanās risks pieaug pavasara palu laikā, upes tecējumam palielinoties.  
 
Upju baseinu apsaimniekošanas un plūdu risku pārvaldības plānos 2022.-2027. gadam viens 
no izvirzītajiem specifiskajiem mērķiem ir samazināt jūras un upju krastu erozijas, kā arī 
plūdu izraisīto apdraudējumu blīvi apdzīvotām vietām, mazinot risku iespējami lielākam 
iedzīvotāju skaitam un publiskās infrastruktūras objektiem. Plūdu riska pārvaldības plāna 
pasākumu programmas preventīvie, gatavības un aizsardzības pasākumi nacionālās 
nozīmes plūdu riska teritorijās paredz arī preterozijas pasākumus, kuri būtu jāņem vērā 
teritorijas plānošanā.  
 

Urbanizācija un pilsētu siltuma salas efekts 

Kā minēts jau iepriekš, raksturojot klimata izmaiņas Rīgas teritorijā, klimatiskie apstākļi 
pilsētās var atšķirties no apstākļiem lauku teritorijās un priekšpilsētās. Šo fenomenu, kad 
pilsētās izveidojas siltāks mikroklimats, sauc par pilsētas siltuma salas efektu.  

 
25 Latvijas Universitāte (2014) Metodiskais materiāls: “Vadlīnijas jūras krasta erozijas seku 
mazināšanai”. 
26 Turpat. 
27 Pieejams: https://www.rdpad.lv/wp-
content/uploads/Rigapretpludiem/Projektarezultati/projekta_rezultati03.pdf  

https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/Rigapretpludiem/Projektarezultati/projekta_rezultati03.pdf
https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/Rigapretpludiem/Projektarezultati/projekta_rezultati03.pdf
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Siltuma salas efekta ietekmi nosaka ne tikai cilvēku aktivitāte, bet arī vides apstākļi 
konkrētajā vietā, piemēram, vēja ātrums, mākoņu daudzums, saules radiācija28, augstums 
virs jūras līmeņa, atmosfēras spiediens un gaisa mitrums29. 

 

Tā kā lielās pilsētās parasti tiek novērotas augstākas vidējās temperatūras nekā lauku un 
piepilsētu teritorijās, tad arī globālās sasilšanas izraisītais vidējās gaisa temperatūras 
pieaugums stiprāk izpaudīsies tieši urbānā vidē.  

 
28 Memon, R.A., Leung, D.Y., & Chunho, L. (2008). A review on the generation, determination and 
mitigation of urban heat island. Journal of environmental sciences, 20 1, 120-8. 
29 Wilby, R.L. 2003, "Past and projected trends in London's urban heat island", Weather, vol. 58, no. 
7, pp. 251-260.  

Pilsētas siltuma salas efekts 

Siltuma sala veidojas teritorijās, kur veģetācija lielās platībās tiek aizvietota ar pelēko 
infrastruktūru (asfalts, betons u.c.). Mākslīgās virsmas vairumā gadījumu absorbē, nevis atstaro 
saules siltumenerģiju, tādējādi paaugstinot virsmu un gaisa temperatūru. Papildus augstas ēkas un 
šauras ielas var ietekmēt gaisa cirkulāciju un iesprostot karsto gaisu pilsētvidē. Transportlīdzekļu, 
ražotņu, gaisa kondicionieru un citu avotu radītais siltums var tālāk paaugstināt gaisa temperatūru 
to tuvumā, pastiprinot siltuma salas efektu. 

 

Adaptācija no Fuladlu, K. et al. (2018) The effect of rapid urbanization on the physical modification 
of urban area un C40 Cities Climate Leadership Group (2020) Integrating Climate Adaptation A 
toolkit for urban planners and adaptation practitioners 
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2016. gada Rīgā tika veikts pētījums30 par siltuma salas efektu. Pētījuma rezultātā Rīgā tika 
apstiprināts siltuma salas efekts, noskaidroti tā cēloņi, kā arī sniegtas rekomendācijas tā 
mazināšanai.   Viens no pētījuma secinājumiem – siltuma salas efekts ir izteiktāks vietās ar 
lielāku asfaltēto virsmu un apbūves īpatsvaru un mazāks – vietās, kur dominē zaļa zemsedze 
un koki (īpaši – ar plašiem vainagiem). Līdz ar to intensīvi apbūvētās pilsētās rekomendēts 
īstenot zaļināšanas pasākumus, tādējādi samazinot pilsētas siltuma salas efektu. 

Ņemot vērā pilsētu ievainojamību, kā arī apstākli, ka pilsētām un blīvi apdzīvotām 
teritorijām ir raksturīgi dažādi klimata pārmaiņu radītie riski, kas var savstarpēji pastiprināt 
negatīvo ietekmi, plānojot teritorijas attīstību, ir jāņem vērā starpsektoriālie riski, to 
savstarpējā mijiedarbība un jāizmanto potenciālās sinerģijas. 

2. Pielāgošanās pasākumu integrēšana teritorijas attīstības 
plānošanas dokumentos 
Atbilstoši Attīstības plānošanas sistēmas likuma (spēkā ar 01.01.2009.; ar grozījumiem, kas 
spēkā ar 01.01.2014.) 9. pantā noteiktajai attīstības plānošanas dokumentu hierarhijai vietējā 
līmeņa attīstības plānošanas dokumenti ir pakārtoti reģionālā un nacionālā līmeņa attīstības 
plānošanas dokumentiem. Savukārt Teritorijas attīstības plānošanas likums (spēkā ar 
01.12.2011.; ar grozījumiem, kas spēkā ar 16.03.2021.) nosaka, ka izstrādājot vietējās 
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentus (t.sk., ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas attīstības programmas un teritorijas plānojumus, u.c. attīstības plānošanas 
dokumentus), jāņem vērā arī nacionālā un reģionālā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas 
dokumenti un tajos noteiktie mērķi un prioritātes, kā arī blakus esošo vietējo pašvaldību 
teritorijas attīstības plānošanas dokumenti.  

Nodaļās tālāk aprakstītas vairākas pieejas pielāgošanās pasākumu integrēšanai teritorijas 
attīstības plānošanas dokumentos, sākot ar vienkāršāko – nacionālajos dokumentos 
noteikto mērķu un pasākumu pārņemšanu vietējā līmenī – līdz visaptverošai integrētai 
pilsētas attīstības plānošanai un lokālo risku novērtējumu veikšanai. 

2.1. NACIONĀLO PIELĀGOŠANĀS PRIORITĀŠU INTEGRĒŠANA VIETĒJĀ 
LĪMENĪ 

Kopš 2019. gada ir spēkā Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plāns laika 
posmam līdz 2030. gadam (turpmāk arī – Pielāgošanās plāns), kas cita starpā nosaka 
pielāgošanās prioritātes un pasākumus arī pašvaldību līmenī. Turpmāk uzskaitīti daži no 
pašvaldībām aktuālākajiem pasākumiem, kurus var pārņemt vietējā līmeņa attīstības 
plānošanas dokumentos vai ņemt vērā, izstrādājot attīstības plānošanas dokumentus: 

 
30 Klimata adaptācijas pasākumi Rīgā. Kopsavilkums. Rīgas pilsētas arhitekta birojs. Pieejams: 
https://arhitekts.riga.lv/klimata-ietekme/par-projektu/664-kopsavilkums  

https://arhitekts.riga.lv/klimata-ietekme/par-projektu/664-kopsavilkums
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Sabiedrības veselība un labklājība 

• Uzlabot agrīnās brīdināšanas un prognozēšanas sistēmas, lai brīdinātu par 
ekstrēmiem laikapstākļiem. 

• Veicināt bezmaksas brīvi piekļūstama dzeramā ūdens pieejamību publiskās vietās 
(stacijās, autoostās, peldvietās, parkos, veikalos), kā arī [...] pašvaldību iestādēs. 

• Nodrošināt sabiedrību ar informāciju par karstuma ietekmi uz veselību un 
rekomendācijām par rīcību karstuma viļņu laikā. 

• Nodrošināt papildus profilaktiskos un informēšanas pasākumus par klimata 
pārmaiņu ietekmēm un pielāgošanos tām izglītības iestādēs, sociālās aprūpes 
iestādēs, tai skaitā apmācīt bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju un bērnu 
nometņu darbiniekus, bibliotēku darbiniekus. 

• Veicināt tādu apstādījumu veidošanu pilsētvidē, kas rada noēnojumu. 
• Īstenot sabiedrības, īpaši hronisko slimību pacientu, informēšanu par veselības 

profilakses pasākumiem pirms karstuma viļņiem un to laikā. 

Lauksaimniecība 

• Atjaunot un pielāgot meliorācijas sistēmas, t.sk. apdzīvotās vietās, lai iespējami 
novērstu klimata pārmaiņu veicinātus (sevišķu intensīvu lietusgāžu pieauguma) 
plūdus. Kur nepieciešams, atjaunot ūdensteču dabisko posmu caurplūdumu, lai 
mazinātu plūdu sekas un stabilizētu ekosistēmas. 

Mežsaimniecība 

• Atjaunot un pielāgot meža meliorācijas sistēmas, lai iespējami novērstu klimata 
pārmaiņu negatīvās ietekmes. 

Tūrisms 

• Nodrošināt jūras krastu apmeklētāju brīdināšanas un drošības pasākumus 
potenciālo noslīdeņu, nogruvumu un applūšanas riska vietās. 

• Nodrošināt tūrisma infrastruktūras pielāgošanu erozijas veicinātām kāpu un 
stāvkrasta izmaiņām un nodrošināt atbilstošu piekļuvi pludmalei. 

Infrastruktūra un apbūve 

• Identificēt primāri svarīgās vietas pilsētās un citās blīvi apdzīvotās vietās, kur zaļā 
infrastruktūra var sniegt vislielāko atdevi un sekmēt pielāgošanos klimata 
pārmaiņām. 

• Attīstot vai reģenerējot urbānas teritorijas, paredzēt un īstenot zaļās infrastruktūras 
risinājumus, kas sekmē pielāgošanos klimata pārmaiņām. 

• Izvērtēt un ieplānot papildus ietilpības nepieciešamību lietus ūdens savākšanai 
pilsētās, t.sk. veikt maksimālo nokrišņu vērtējumus dažādām varbūtībām klimata 
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pārmaiņu ietekmē, lai pasargātu ēkas un būves no lietus ūdens slodzes (pamatu 
izskalošanas u.tml.). 

• Uzlabot lietus kanalizācijas sistēmas un caurtekas pilsētās, papildinot tās ar zaļās 
infrastruktūras elementiem, iepriekš definējot to nepieciešamo kapacitāti, ņemot 
vērā klimata pārmaiņas, kā arī veicināt ilgtspējīgu lietus ūdens apsaimniekošanu un 
lietus ūdens izmantošanu vietās, kur nav nepieciešams ūdens dzeramā ūdens 
kvalitātē. 

Bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmu pakalpojumi 

• Integrēt ĪADT dabas aizsardzības plānos, kā arī nacionāla, reģionāla un vietēja 
līmeņa attīstības plānošanas dokumentos, kas vērsti uz piekrastes ilgtspējīgu 
izmantošanu un apsaimniekošanu, pielāgošanās klimata pārmaiņām ietekmju 
aspektus. 

• Veicināt pasākumu ieviešanu peldvietu infrastruktūras noturības uzturēšanai pret 
klimata pārmaiņu radītiem riskiem (plūdu, uzplūdu, krasta erozijas apdraudētās 
jūras un Rīgas jūras līča peldvietas, iekšzemes peldvietas). 

Klimata pārmaiņu informācijas izmantošana teritorijas attīstības plānošanā 

• Integrēt visu līmeņu teritoriju attīstības plānošanas un nozaru politikas dokumentu 
izstrādē un aktualizācijā klimata pārmaiņu aspektus, to ietekmes mazināšanas un 
pielāgošanās jautājumus. 

• Izstrādājot pašvaldību attīstības programmas, nodrošināt detalizētu rīcību un 
nepieciešamo pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumu iekļaušanu. 

• Nodrošināt, ka, izstrādājot pilsētu teritoriālos plānus (ielas/zonas līmeņa), tiek 
ņemti vērā klimatnoturīgas attīstības aspekti. 

 

 
Piemērs 
 
Pielāgošanās plānā ir noteikts pasākums “Attīstot vai reģenerējot urbānas teritorijas, 
paredzēt un īstenot zaļās infrastruktūras risinājumus, kas sekmē pielāgošanos klimata 
pārmaiņām”, kur pie iesaistītajām institūcijām norādītas “pašvaldības”.  
 
 
 
Lai nodrošinātu šī pasākuma integrēšanu pašvaldību attīstības plānošanā, to var īstenot, 
gan iekļaujot nosacījumus teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos (piem., 
nosakot apzaļumošanas koeficientu, attīstot konkrētus apbūves veidus), gan arī iekļaujot 
jau konkrētus zaļās infrastruktūras risinājumus (piem., ilgtspējīgu lietusūdens 
apsaimniekošanas risinājumu) pašvaldības attīstības programmas rīcības vai investīciju 
plānos.  
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Attiecīgi, izstrādājot attīstības plānošanas dokumentus, vietējām pašvaldībām jāņem vērā, 
ka tām ir nozīmīga loma nacionālo pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumu īstenošanā. 
Līdz ar to, ja pašvaldībā nav veikts atsevišķs klimata pārmaiņu radīto risku novērtējums vai 
nav izstrādāts vietēja līmeņa pielāgošanās plāns, pirmais solis ir izskatīt, kādi pielāgošanās 
pasākumi nacionālā līmeņa politikas plānošanas dokumentos paredz pašvaldību iesaisti. 

 
Rekomendācijas 
 

• Izstrādājot attīstības plānošanas dokumentus (t.sk., ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju, attīstības programmu un teritorijas plānojumu), tiek rekomendēts 
izskatīt nacionālā līmeņa plānošanas dokumentus (t.sk., Latvijas pielāgošanās 
klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030. gadam) un identificēt, kuri 
pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumi, kuru īstenošanā ir paredzēta 
pašvaldību iesaiste, ir iekļaujami attiecīgajā vietējā līmeņa attīstības plānošanas 
dokumentā. 

• Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam 
noteiktos riskus un mērķus ņemt vērā, prioritizējot Investīciju plānā iekļaujamos 
projektus (piemēram, izstrādājot kritēriju kopumu projektu prioritizēšanai un 
iekļaujot starp kritērijiem “projekts palīdzēs samazināt kādu no Latvijas 
pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam 
identificētajiem riskiem pašvaldībā vai projekts atbilst kādam no plānā 
noteiktajiem rīcības virzieniem”). 

 

 

2.2. PLŪDU RISKU PĀRVALDĪBA 

Vēsturiski pilsētu attīstība ir veicinājusi izmaiņas plūdu cikliskumā un intensitātē. Teritoriju 
ar ūdens necaurlaidīgu segumu (piem., asfalts, betons) īpatsvara palielināšana veicina lietus 
ūdens plūsmas ātruma palielināšanos, tādējādi paaugstinot arī plūdu risku. Arī pilsētu 
attīstība upju palienēs palielina ar plūdiem saistītos riskus. Līdz ar to ir būtiski, plānojot 
teritorijas turpmāko attīstību pat vairāku desmitu gadu perspektīvā, ņemt vērā: 

• plūdu risku pārvaldības plānus; 
• nokrišņu intensitātes izmaiņu nākotnes projekcijas. 

Attiecīgi, ja pašvaldībā nav veikts individuālais plūdu ietekmju novērtējums, ir jāizmanto 
esošie informācijas avoti.  

 
Piemērs 
 
Katram upju baseinu apgabalam tiek regulāri izstrādāts plūdu risku pārvaldības plāns. 
Plūdu risku pārvaldības plāni ir vidēja termiņa attīstības dokumenti (to aptvertais laika 
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periods ir 6 gadi), kas tiek izstrādāti cita starpā ar mērķi nodrošināt cilvēku un to radītās 
saimnieciskās vides aizsardzību no plūdu izraisītajiem riskiem. 
 
 
 
Pārskatot pašvaldības teritorijas funkcionālā zonējuma kartes (teritorijas plānotās 
(atļautās) izmantošanas kartes), pirmkārt jāpārbauda, vai pašvaldības teritorijā neietilpst 
nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijas, un jāizpēta, kur atrodas plūdu riskam 
pakļautās teritorijas31. Plānojot teritoriju attīstību, jāizvairās no jutīgu apbūves veidu 
izvietojuma plūdu riskam pakļautajās teritorijās (t.sk., rūpnieciskās apbūves, no kurām 
plūdu gadījumā var notikt bīstamo vielu noplūde, kritiskās infrastruktūras utt.).  
 
Atsevišķos gadījumos teritorijās ar zemu plūdu varbūtību var pieļaut apbūvi, ja teritorijas 
izmantošanas un apbūves notiekumos tiek noteikti īpaši nosacījumi (piem., nosacījumi 
pretplūdu pasākumu īstenošanai). Jāatceras, ka dažām teritorijām applūšana ir 
nepieciešama, lai tās izpildītu savu dabisko funkciju, līdz ar to tādās teritorijās 
rekomendēts neīstenot pretplūdu pasākumus un neplānot teritorijas attīstību. 
 

Ilgtspējīgu lietusūdens apsaimniekošanas sistēmu pamatā ir ekosistēmu pakalpojumu 
potenciāla izmantošana, izbūvējot lietus dārzus, caurlaidīgu segumu, apzaļumotus baseinus 
ūdens aizturēšanai, apzaļumotas ievalkas un citus risinājumus (skat. arī 3.2. nodaļu). 

Ilgtspējīgus lietusūdens apsaimniekošanas risinājumus blīvi apbūvētās teritorijās ar lielu 
pelēkās infrastruktūras īpatsvaru var plānot, ņemot vērā nokrišņu intensitātes izmaiņu 
nākotnes projekcijas32. Tādā situācijā jāizvērtē esošo lietus notekūdeņu savākšanas sistēmu 
kapacitāte un jau savlaicīgi jāplāno pasākumi, kas novērstu sistēmas nākotnes pārslodzi.  

Ilgtspējīgu lietusūdens apsaimniekošanas risinājumu ieviešana pilsētvidē papildus plūdu 
risku mazināšanai var atslogot arī sadzīves notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) darbību 
stipru lietusgāžu epizožu laikā, uzlabojot notekūdeņu attīrīšanas iekārtu efektivitāti, kā arī 
samazinot saņemošo ūdenstilpju piesārņojuma risku, piemēram, samazinot NAI avārijas 
izlaižu nepieciešamību. Šādi risinājumi veic gan kvantitatīvu ūdens apjoma regulēšanu, 
infiltrējot nokrišņu ūdeņus, tādā veidā neļaujot piesārņojumam nonākt lejteces 
ūdensobjektā, gan arī kvalitatīvu regulēšanu, nodrošinot attīrīšanas procesus lietusūdens 
apsaimniekošanas risinājumā vai to kopumā.  

Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā pētījuma “Normatīvā regulējuma apskats un 
priekšlikumi tā izmaiņām lietusūdens apsaimniekošanas jomā”33 ietvaros secināts, ka 
nevienā no spēkā esošajiem būvnormatīviem nav noteikti vienoti principi un kritēriji 

 
31 Informācija par nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijām un plūdu draudu kartes pieejamas: 
https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/pludu-riska-un-pludu-draudu-kartes  
32 Informācija par nokrišņu intensitātes izmaiņām pieejama: https://www4.meteo.lv/klimatariks/  
33 Pieejams: http://cleantechlatvia.com/wp-
content/uploads/2016/12/P%C4%93t%C4%ABjums_priek%C5%A1likumi_lietus%C5%ABde%C5%86
u_apsaimn_CLEANTECH_LATVIA.pdf  

https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/pludu-riska-un-pludu-draudu-kartes
https://www4.meteo.lv/klimatariks/
http://cleantechlatvia.com/wp-content/uploads/2016/12/P%C4%93t%C4%ABjums_priek%C5%A1likumi_lietus%C5%ABde%C5%86u_apsaimn_CLEANTECH_LATVIA.pdf
http://cleantechlatvia.com/wp-content/uploads/2016/12/P%C4%93t%C4%ABjums_priek%C5%A1likumi_lietus%C5%ABde%C5%86u_apsaimn_CLEANTECH_LATVIA.pdf
http://cleantechlatvia.com/wp-content/uploads/2016/12/P%C4%93t%C4%ABjums_priek%C5%A1likumi_lietus%C5%ABde%C5%86u_apsaimn_CLEANTECH_LATVIA.pdf
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darbībām, kas attiecas uz nokrišņu notekūdeņu novadīšanas ilgtspējīgu risinājumu 
pielietošanu. Pētījumā ieteikts šo jautājumu risināt ar kritēriju definēšanu katras 
pašvaldības teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, atbilstoši pašvaldības 
teritorijas un apbūves īpatnībām. Tomēr, kā norāda pētījuma autori, būtu jāparedz šo 
faktoru obligāta definēšana Meliorācijas likumā un LBN 223-15 "Kanalizācijas būves”. 

 
Piemērs 
 
Metodiskajos norādījumos ilgtspējīgiem lietusūdens apsaimniekošanas risinājumiem 
Latvijā, ko 2021. gadā izstrādāja biedrība CLEANTECH LATVIA projekta “Ilgtspējīgo lietus 
ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un 
projektēšanas vadlīnijas”34 ietvaros ir apkopoti iespējamie ilgtspējīgu lietusūdeņu 
apsaimniekošanas risinājumu veidi dažādām teritorijām. Piemērotākie risinājumu veidi 
noteikti, ņemot vērā potenciālā lietusūdeņu piesārņojuma veidu un intensitāti katrā 
teritorijā un katra risinājuma piesārņojuma attīrīšanas potenciālu (skat. 1. tabulu). 
Metodoloģijas autori norāda, ka visiem risinājumu veidiem ir jāveic nokrišņu daudzuma 
aprēķini no noteces baseina, jāpārliecinās par grunts sastāvu un gruntsūdens līmeni 
objektā, kurā plānots īstenot ilgtspējīgos risinājumus. 
 

Teritoriju veidi 
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Dzīvojamā 
apbūve 

Savrupmāju 
apbūve x  x     x x 

Mazstāvu 
apbūve x  x    x x x 

Daudzstāvu 
dzīvojamās 
apbūves ter. 

x    x   x x 

Komercapbūve Jauktas centra 
apbūves ter.  x x  x x  x x 

Publiskās 
apbūves ter.  x x  x x  x x 

Industriālā 
apbūve 

Rūpnieciskās 
apbūves ter.  x   x x  x x 

Tehniskās 
apbūves ter.  x  x x   x x 

 
34 Pieejams: https://drive.google.com/file/d/1Bu54yqiJgMXimHTLcEa8lYzKui52rK4K/view 
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Parki un 
atpūtas 
teritorijas 

Dabas un 
apstādījumu 
ter. 

x  x  x  x x x 

Autoceļi, ielas Transporta 
infrastruktūras 
ter. 

x   x x   x x 

Autostāvvietas Tehniskās 
apbūves ter. x x  x x x  x x 

Ostas, 
dzelzceļi, 
transporta 
infrastruktūras 
teritorija 

Transporta 
infrastruktūras 
ter.     x x   x 

1. tabula. Ilgtspējīgu lietusūdens apsaimniekošanas risinājumu veidi dažādās 
teritorijās (avots: Biedrība CLEANTECH, 2021.)35 
 

 

 

 
Rekomendācijas 
 

• Nosakot pašvaldības telpiskās attīstības perspektīvu, ir svarīgi ņemt vērā 
nacionālas nozīmes plūdu riska teritoriju izvietojumu, plūdu riska un plūdu 
draudu kartes.36  

• Izstrādājot pašvaldības teritorijas plānojumu vai lokālplānojumu, neparedzēt 
jutīgu objektu potenciālo izvietošanu plūdu riska teritorijas. Paredzot attīstību un 
apbūvi applūstošajās teritorijās, noteikt īpašus pretplūdu pasākumu īstenošanas 
nosacījumus teritorijas izmantošanas un apbūves notiekumos. 

• Plānojot pretplūdu pasākumus (piemēram, paredzot projektu investīciju plānā ar 
mērķi turpmāk attīstīt pašlaik applūstošo teritoriju), konsultēties ar Dabas 
aizsardzības pārvaldi par teritorijām, kurās periodiska applūšana ir svarīga 
ekosistēmām dabas vērtību kontekstā, līdz ar to tajās nebūtu rekomendēts 
paredzēt pretplūdu pasākumu īstenošanu. 

• Plānojot attīstību pilsētās un apdzīvotās vietās ar lielu pelēkās infrastruktūras 
īpatsvaru, jāņem vērā nokrišņu intensitātes izmaiņu nākotnes projekcijas un 
jāveicina zaļās infrastruktūras, t.sk., ilgtspējīgu lietusūdens apsaimniekošanas 
risinājumu, attīstība. 

 

 

 
35 “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un 
projektēšanas vadlīnijas”. Biedrība CLEANTECH, 2021 
36 Informācija pieejama: https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/pludu-riska-un-pludu-draudu-kartes  

https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/pludu-riska-un-pludu-draudu-kartes
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2.3. INTEGRĒTA ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA 

Attīstības plānošanas pasākumu mijiedarbība 

Pašvaldību teritorijas attīstības plānošana kalpo dažādu nozaru, pasākumu un sabiedrības 
interešu saskaņošanai, kuras var būtiski atšķirties. Līdz ar to, lai izvairītos no situācijām, 
kad dažādi attīstības dokumenti vai pat viena dokumenta dažādas daļas satur nosacījumus 
vai pasākumus ar savstarpēji negatīvu mijiedarbību, ir būtiski apzināt visbiežāk sastopamos 
mijiedarbību veidus.37 Potenciālās konflikta situācijas iespējamas, pat īstenojot dažādus 
klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās pasākumus. 

 

Ir izstrādāti vairāki rīki, kuri teritorijas attīstības plānošanas ekspertiem var palīdzēt 
noteikt, kurā no augstākminētajām grupām plānotie pasākumi iekļaujas. Viens no 
piemēriem ir C4038 iniciatīvas ietvaros izstrādātais “Pielāgošanās un klimata pārmaiņu 
mazināšanas mijiedarbības novērtēšanas rīks (AMIA)” (“Adaptation and Mitigation 
Interaction Assessment Tool”39). AMIA rīks palīdz identificēt pielāgošanās un klimata 
pārmaiņu mazināšanas pasākumu savstarpējās mijiedarbības un potenciālās ietekmes, kā 

 
37 Shēma adaptēta no: Integrating climate adaptation toolkit. C40 Cities. 2020 
38 “C40 ir gandrīz 100 pasaules vadošo pilsētu mēru tīkls, kas sadarbojas, lai veiktu steidzamus 
pasākumus, kas nepieciešami tieši tagad, lai cīnītos pret klimata krīzi.” Vairāk: 
https://www.c40.org/about-c40/  
39 Pieejams: https://resourcecentre.c40.org/resources/interaction-between-adaptation-and-
mitigation-actions  

Kad teritorijas attīstības plānošanas ietvaros tiek paredzēts īstenot
pasākumus, neņemot vērā klimata pārmaiņu riskus, kā rezultātā plānotais
mērķis netiek sasniegts klimata pārmaiņu radīto problēmu vai apdraudējumu
dēļ.

NEVEIKSMĪGAS 
INVESTĪCIJAS

Daži teritorijas attīstības plānošanas dokumentos ietvertie pasākumi var
paaugstināt klimata pārmaiņu risku līmeni. Vienlaikus kādi pielāgošanās
pasākumi var negatīvi ietekmēt teritorijas attīstības mērķus. Savlaicīga
nepieciešamo kompromisu identificēšana un prioritāšu izvērtēšana palīdzēs
optimizēt lēmumu pieņemšanas procesu.

KOMPROMISI

Bieži pielāgošanās pasākumu vai nosacījumu integrēšana teritorijas attīstības
plānošanā nesamazina investīciju vērtību. Vēl jo vairāk starp pasākumiem, kas
primāri vērsti uz atšķirīgu mērķu sasniegšanu, var pastāvēt pozitīva
mijiedarbība, proti, investējot pasākumā ar vienu primāro mērķi, var netieši
veicināt cita mērķa sasniegšanu.

SINERĢIJAS

Nākamais solis pēc pasākumiem ar sinerģijas efektu ir abpusēji izdevīgi
pasākumi, kas vienlīdz efektīvi risina gan kādu no teritorijas attīstības
plānošanas prioritātēm, gan veicina pielāgošanos klimata pārmaiņām.

ABPUSĒJI IZDEVĪGI 
("WIN-WIN") 

PASĀKUMI

https://www.c40.org/about-c40/
https://resourcecentre.c40.org/resources/interaction-between-adaptation-and-mitigation-actions
https://resourcecentre.c40.org/resources/interaction-between-adaptation-and-mitigation-actions
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arī izvēlēties labākās pasākumu kombinācijas. Rīkā iekļauts arī saraksts ar pasākumiem un 
gadījumu izpētes, kas iekļauj gan labās, gan sliktās prakses piemērus.  

Latvijas pašvaldībām pieejams ir arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(turpmāk – VARAM) izstrādātais rīks prioritāro pielāgošanās pasākumu noteikšanai40, kas 
ņem vērā nacionālajā līmenī noteiktās pielāgošanās prioritātes un iekļauj arī pasākumus no 
starptautiskajiem un vietējiem labās prakses piemēriem. 

Kā integrēt pielāgošanos visos pašvaldības attīstības plānošanas līmeņos? 

Kā norādīts 2. nodaļas ievaddaļā, teritorijas attīstības plānošanu reglamentējošie normatīvie 
akti nosaka attīstības plānošanas dokumentu hierarhiju, kas jāievēro, pašvaldībām 
izstrādājot vietējā līmeņa plānošanas dokumentus. Līdz ar to, lai nodrošinātu, ka 
pielāgošanās pasākumi ir integrēti visos attīstības plānošanas līmeņos, pielāgošanās klimata 
pārmaiņu ietekmei prioritātes ir jānosaka hierarhiski augstākstāvošajos pašvaldības 
attīstības plānošanas dokumentos – ilgtspējīgas attīstības stratēģijā un attīstības 
programmā.  

Lai nodrošinātu visaptverošu, pārdomātu un ilgtspējīgu pielāgošanās stratēģiju, ir 
rekomendēts pirms mērķu un pasākumu noteikšanas veikt visaptverošu klimata 
pārmaiņu radīto risku un ievainojamības novērtējumu pašvaldības līmenī. Lai gan 
detalizēts risku novērtējums ir sarežģīts process, to ir iespējams veikt arī vienkāršoti, 
izmantojot jau esošās, nacionālajā līmenī izstrādātās klimata pārmaiņu projekcijas41 un citus 
pieejamos datus par klimata pārmaiņu apdraudējumiem nākotnē (skat. 1.2. nodaļu). 
Vienkāršota pieeja sniedz vismaz iespēju kvalitatīvi izvērtēt risku līmeni konkrētā teritorijā. 

Risku un ievainojamības novērtējums ļauj skaidri identificēt pašvaldības “vājās vietas” un 
lielākos riskus un noteikt ilgtermiņa pielāgošanās prioritātes. Attēlā 2.1. iekļauta shēma, 
kurā norādītas riska līmeņa noteikšanas komponentes. Riska līmeņa noteikšanā noteicošas 
ir trīs pamatkomponentes: 

• Apdraudējums  klimata pārmaiņu izpausmes vai tās radīta notikuma iestāšanās, 
kas var izraisīt dzīvības zaudēšanu, radīt ietekmi uz cilvēku veselību, kā arī 
zaudējumus īpašumam, infrastruktūrai, iztikas līdzekļiem, ekonomikai, 
pakalpojumu sniegšanai, ekosistēmām un videi. 

• Pakļaušana klimata pārmaiņu iedarbībai  klimata pārmaiņu ietekme uz 
sabiedrības grupām, infrastruktūru, dabas sistēmām un ekosistēmu pakalpojumiem, 
kultūras objektiem noteiktā laika posmā un vietā. 

 
40 “Pielāgošanās klimata pārmaiņām pašvaldības līmenī – prioritāro pasākumu noteikšanas kritēriju 
izstrāde un to finansēšanas prioritātes izvērtēšanas kritēriju izveide”. Pieejams: 
https://www.varam.gov.lv/lv/pielagosanas-klimata-parmainam-pasvaldibas-limeni-prioritaro-
pasakumu-noteiksanas-kriteriju-izstrade-un-finansesanas-prioritates-izvertesanas-kriteriju-izveide  
41 Klimata pārmaiņu analīzes rīks. Pieejams: https://www4.meteo.lv/klimatariks/  

https://www.varam.gov.lv/lv/pielagosanas-klimata-parmainam-pasvaldibas-limeni-prioritaro-pasakumu-noteiksanas-kriteriju-izstrade-un-finansesanas-prioritates-izvertesanas-kriteriju-izveide
https://www.varam.gov.lv/lv/pielagosanas-klimata-parmainam-pasvaldibas-limeni-prioritaro-pasakumu-noteiksanas-kriteriju-izstrade-un-finansesanas-prioritates-izvertesanas-kriteriju-izveide
https://www4.meteo.lv/klimatariks/
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• Ievainojamība  Uzņēmība pret nelabvēlīgo ietekmi. Ievainojamība aptver vairākus 
konceptus un elementus, to skaitā jutību vai uzņēmību pret kaitējumu un 
pielāgošanās spējas (t.sk., nespēju tikt galā un pielāgoties). 

Piemēram, karstuma viļņi rada apdraudējumu cilvēkiem ar sirds un asinsvada slimībām (šī 
ir jutīga iedzīvotāju grupa ar augstu ievainojamību). Blīvi apbūvētās vietās ar zemu zaļo 
teritoriju īpatsvaru karstuma viļņu iedarbība uz šo grupu būs daudz izteiktāka (pakļaušana 
klimata pārmaiņu iedarbībai šādās teritorijās ir lielāka). Lai mazinātu jutīgās sabiedrības 
grupas ievainojamību, var nodrošināt atvēsināšanās iespējas, noēnojumu, dzeramā ūdens 
ņemšanas vietas, agrīnās brīdināšanas sistēmu u.c. pasākumus, kas paaugstina pielāgošanās 
spēju. Attiecīgi, atbilstošu pielāgošanās pasākumu īstenošana palielina konkrētas grupas  
pielāgošanās spēju un tādējādi samazina tās ievainojamību un arī risku. 

 

2.1. attēls. Riska noteikšanas komponentes42 

Lai gan risku novērtējuma rezultāti nav tiešā veidā jāpārnes pašvaldības hierarhiski 
augstākajā plānošanas dokumentā – ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, kur pielāgošanās mērķi 
un klimatnoturības veicināšana var tik noteikti starp ilgtermiņa prioritātēm arī bez risku 
novērtējuma, tos rekomendējams izmantot, izstrādājot attīstības programmu, teritorijas 
plānojumu, lokālplānojumus, detālplānojumus un tematiskos plānus. Risku novērtējuma 
ietvaros var noteikt ievainojamākās komponentes un teritorijas attīstības plānošanas 
procesā prioritāri atbalstīt atbilstošus pielāgošanās pasākumus. Piemēram, teritorijas plāna 
izstrādes procesā var noteikt tās teritorijas, kuras visvairāk pakļautas klimata pārmaiņu 
iedarbībai pašreiz un arī nākotnē. Savukārt pielāgošanās spēju konkrētajās teritorijās var 

 
42 Sagatavots, pamatojoties uz Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) piekto globālo 
klimata novērtējuma ziņojumu (AR5). Pieejams: https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/  

https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/
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paaugstināt, gan iestrādājot specifiskus nosacījumus teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos, gan nosakot rīcības un projektus investīciju un rīcības plānos. 

Viennozīmīgi vispamatotāko un visefektīvāko ilgtspējīgu pielāgošanās pasākumu 
integrāciju pašvaldības attīstības plānošanas procesos var nodrošināt, ja ir pieejami un tiek 
izmantoti risku novērtējuma rezultāti. Bet, kā jau minēts iepriekš, risku un ievainojamības 
novērtējums ir sarežģīts process, līdz ar to tas reti kad tiek izstrādāts vietējās pašvaldības 
līmenī. Ja pašvaldībā risku novērtējums nav pieejams, bet, izstrādājot jaunus attīstības 
plānošanas dokumentus, kā viena no prioritātēm ir noteikta klimatnoturības veicināšana, 
būtu vēlams izveidot darba grupu, iesaistot tajā klimata pārmaiņu ekspertus. Ja 
pašvaldībai nav sava klimata pārmaiņu eksperta, var piesaistīt pašvaldības vides ekspertu, 
kas pārzina galvenos ar klimata pārmaiņām saistītos izaicinājumus pašvaldībā. Savukārt, ja 
pašvaldībā pagaidām nav sava vides eksperta vai ir vēlme pēc specifiskas kompetences 
klimata pārmaiņu jomā, ir iespējams: 

1. Iesaistīt darba grupā pieaicinātu klimata pārmaiņu ekspertu. 
2. Ja attiecīgajam plānošanas dokumentam tiek veikts stratēģiskais ietekmes uz vidi 

novērtējums43 (SIVN), jau plānošanas sākotnējā posmā, izveidojot darba grupu, 
iesaistīt tajā vides ekspertus, kas būs atbildīgi par SIVN veikšanu. Šāda paralēlā 
modeļa pieeja atbilst arī labajai praksei SIVN procesā, kad plānošanas dokumenta 
un vides pārskata izstrāde tiek nodrošināti kā paralēli, nevis secīgi procesi. Tādējādi 
vides aizsardzības, t.sk., klimata pārmaiņu, apsvērumi var tikt integrēti plānošanas 
dokumentā jau to tapšanas laikā. 

Klimata pārmaiņu un attīstības plānošanas ekspertu līdzdarbošanās šādā darba grupā un 
iesaistīšanās attīstības plānošanas dokumenta izstrādē palīdzēs izvairīties no neveiksmīgām 
investīcijām un labāk identificēt sinerģiju un “win-win” pasākumus (skat. vairāk par 
mijiedarbībām sadaļā “Attīstības plānošanas pasākumu mijiedarbība”). 

 
Rekomendācijas 
 

• Efektīvākais veids pielāgošanās prioritāšu noteikšanā ir visaptveroša risku un 
ievainojamības novērtējuma veikšana. 

• Ja pašvaldībai nav resursu visaptveroša risku un ievainojamības novērtējuma 
veikšanai, pirms plānošanas dokumenta izstrādes (īpaši – attīstības programmas 
un teritorijas plānojuma), rekomendēts sasaukt darba grupu, kas palīdzētu 
identificēt pašvaldības lielākos ar klimata pārmaiņām saistītos riskus, izmantojot 
kvalitatīvu risku novērtējuma metodi.  

 
43 SIVN procesu reglamentē likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (spēkā ar 13.11.1998.) un 
Ministru kabineta notiekumi Nr. 157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais 
novērtējums” (spēkā ar 01.05.2004.) 
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• Klimata politikas plānošanā būtiska loma ir sabiedrības iesaistes nodrošināšanā. 
Pastāv vairāki veidi, kā var nodrošināt sabiedrības iesaisti, iegūstot vērtīgu 
pienesumu plānošanas dokumenta saturā: 

o sabiedrības un nevalstisko organizāciju anketēšana, nosakot 
ievainojamības līmenī, pašvaldībai aktuālākos klimata pārmaiņu riskus un 
riskam pakļautās teritorijas; 

o sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaiste investīciju plānā 
iekļaujamo projektu prioritizēšanā, nosakot pielāgošanās veicināšanu kā 
vienu no kritērijiem; 

o sabiedrības iesaiste pielāgošanās projektu ideju konkursā (žūrijā iesaistot 
cita starpā NVO, jomu ekspertus, kā arī pašvaldības attīstības plānošanas 
ekspertus). 

 

 

3. Labās prakses piemēri 
Klimata pārmaiņas ir globāls izaicinājums, līdz ar to daudzviet atbildīgās institūcijas (t.sk., 
pašvaldības) ir radušas veidus, kā veiksmīgi pielāgoties klimata pārmaiņām un samazināt ar 
klimata pārmaiņām saistītos riskus un ievainojamību. Nākamajās sadaļās apkopoti vairāki 
labās prakses piemēri, kurus var veiksmīgi pārņemt arī Latvijas pašvaldībās. Sākumā tiek 
aplūkoti dažādi risinājumi klimata pārmaiņu aspektu integrēšanā un risku mazināšanā 
pašvaldību funkciju ietvaros. Savukārt 3.2. sadaļā jau konkrētāk tiek aplūkoti labās prakses 
piemēri dabā balstītiem risinājumiem, kurus var iekļaut rīcības vai investīciju plānos.  

3.1. LABĀ PRAKSE PILSĒTPLĀNOŠANĀ UN PĀRVALDĪBĀ 

Pašvaldībām tām deleģēto funkciju ietvaros ir pieejami vairāki instrumenti, kurus var 
izmantot, lai veicinātu klimatnoturību vietējā mērogā, tādējādi sekmējot arī nacionālajā 
līmenī noteikto pielāgošanās mērķu sasniegšanu. Tabulā ir apkopoti vairāki pašvaldību 
līmenī izstrādājamo attīstības plānošanas dokumentu veidi, kuros ir iespējams integrēt 
klimata pārmaiņu aspektus, veicinot klimatnoturību. Tabulā uzskaitīti arī vairāki konkrēti 
piemēri klimatnoturības veicināšanai.  

Dokumenta 
veids 

Dokumenta mērķis Klimata pārmaiņu aspektu 
integrēšanas iespējas 

Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģija 

Nosaka vietējās pašvaldības 
ilgtermiņa attīstības redzējumu, 
stratēģiskos mērķus, attīstības 
prioritātes un telpiskās attīstības 
perspektīvu rakstveidā un 
grafiskā veidā, un šo stratēģiju 
izstrādā atbilstoši plānošanas 
reģiona ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijai, izvērtējot blakus esošo 

• Noteikt klimatnoturību starp 
pašvaldības ilgtermiņa 
stratēģiskajiem mērķiem un 
prioritātēm. 

• Nosakot telpiskās attīstības 
perspektīvu, ņemt vērā klimata 
mainību un veicināt noturību 
(piem., attīstot zaļo 
infrastruktūru, izvairoties no 
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vietējo pašvaldību teritorijas 
attīstības plānošanas 
dokumentus. 

attīstības jutīgās teritorijās vai 
veicinot tādu attīstību, kas 
paaugstina attiecīgo teritoriju 
noturību). 

Attīstības 
programma 

Ietver pašreizējās situācijas 
analīzi, tendences un prognozes, 
kā arī informāciju par attīstības 
programmas izstrādes procesu un 
nosaka vidēja termiņa prioritātes, 
rīcības un investīciju plānu, 
attīstības programmas 
īstenošanai nepieciešamo resursu 
apjomu un attīstības programmas 
īstenošanas uzraudzības kārtību. 

• Pašreizējās situācijas analīzē ņemt 
vērā klimata pārmaiņu parametrus 
un to nākotnes projekcijas. 

• Noteikt klimatnoturību starp 
pašvaldības vidēja termiņa 
prioritātēm. 

• Rīcības plānā iekļaut rīcības, kas 
veicina klimatnoturību, 
izmantojot daudzveidīgus 
instrumentus, piemēram, paredzot 
ieviest klimatnoturību veicinošus 
nodokļus (lietusūdens nodoklis – 
skat. paskaidrojumu zem tabulas 
sadaļā “Piemērs”; diferencēto 
nekustamā īpašuma nodokli, 
pamatojoties uz ēkas 
energoefektivitāti un 
klimatnoturīgo risinājumu 
īstenošanu – skat. 3.2. sadaļā dabā 
balstīto risinājumu piemērus 
ēkās), attīstīt agrīnās brīdināšanas 
sistēmu (plūdu, karstuma viļņi) un 
iedzīvotāju informēšanu un 
izglītošanu, paredzot izpētes 
(piem., klimata pārmaiņu risku 
novērtējumu), plānojot atsevišķus 
klimatnoturību veicinošus 
elementus (ilgtspējīgus 
lietusūdens apsaimniekošanas 
risinājums, brīvpieejas dzeramā 
ūdens ņemšanas vietas, 
atvēsināšanās iespējas u.t.t.). 

• Investīciju plānā iekļaut projektus, 
kas veicina pašvaldības 
klimatnoturību, t.sk., izvērtējot 
iespējas iesaistīt kaimiņu 
pašvaldības liela mēroga projektos 
(piemēram, infrastruktūras 
klimatnoturības veicināšana, 
ūdensteču attīrīšana, notekūdeņu 
sistēmu sakārtošana utt.).  

Tematiskie plāni Atbilstoši plānošanas līmenim 
risina specifiskus jautājumus, kas 
saistīti ar atsevišķu nozaru 
attīstību (piemēram, transporta 
infrastruktūra, veselības aprūpes 
iestāžu un izglītības iestāžu 

Atkarībā no tematiskā plāna fokusa, 
tajos var iekļaut daudzveidīgus 
klimatnoturību veicinošus aspektus, 
piemēram: 
• Transporta tematiskais plāns – 

iespēja identificēt vājās vietas 
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izvietojums) vai specifisku 
tematu (piemēram, inženiertīklu 
izvietojums, ainaviski vērtīgas 
teritorijas un riska teritorijas). 

transporta sistēmās un 
infrastruktūrā (izvērtēt piekļuvi 
kritiskajiem objektiem, piemēram, 
slimnīcām), veicināt ilgtspējīgu 
mobilitāti un veicināt pieejamus 
mobilitātes risinājumus sociāli 
jutīgajām iedzīvotāju grupām 
(t.sk., rēķinoties ar klimata 
pārmaiņu mazināšanas politiku, 
kas veicina atteikšanos no fosilās 
degvielas). 

• Veselības aprūpes tematiskais 
plāns – izvērtēt esošos veselības 
iestāžu klimatnoturību (gatavība 
plūdiem, elektrības padeves 
pārrāvumiem ekstrēmu 
laikapstākļu epizožu gadījumos, 
paaugstinātām temperatūrām 
u.t.t.), kā arī gatavību klimata 
pārmaiņu ietekmei uz sabiedrības 
veselību, kas var īsā laikā 
palielināt ienākošos pacientu 
skaitu un dinamiku (piem., 
pacientu pieaugums karstuma 
viļņu laikā, zarnu infekciju slimību 
uzliesmojumi, hronisko slimību 
saasinājumi, pārnēsātāju izplatītās 
infekcijas slimības). 

Teritorijas 
plānojums, 
lokālplānojums 

• Nosaka funkcionālo 
zonējumu dažādai atļautajai 
apbūvei/ attīstībai 
pašvaldības teritorijā 

• Nosaka teritorijas 
izmantošanas nosacījumus 
un ierobežojumus 

• Nosaka teritorijas ar īpašiem 
noteikumiem  

• Identificēt klimata pārmaiņu 
riskiem īpaši pakļautās teritorijas, 
kurās jāierobežo turpmākā 
attīstība (piem., applūstošās 
teritorijas, erozijai pakļautās 
teritorijas). 

• Noteikt īpašus nosacījumus 
turpmākai teritorijas attīstībai 
(piemēram, noteikt paaugstinātu 
apzaļumošanas koeficientu blīvas 
apbūves teritorijās, kuras īpaši 
pakļautas siltuma salas efektam; 
noteikt pretplūdu pasākumu 
īstenošanas nosacījumus plūdu 
riska teritorijās, ņemot vērā 
potenciālās izmaiņas plūdos arī 
turpmāko 10+ gadu laikā; iekļaut 
nosacījumus, kas veicina 
ūdenscaurlaidīga ceļu seguma 
izmantošanu). 

Detālplānojums Nosaka prasības konkrētu zemes 
vienību izmantošanai un apbūves 
parametriem, kā arī precizētu 

• Ņemot vērā konkrētā attīstāmā 
zemesgabala jutību klimata 
pārmaiņu kontekstā, var noteikt 
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zemes vienību robežas un 
aprobežojumus. 

konkrētus nosacījumus 
klimatnoturības nodrošināšanai. 

2. tabula. Klimatnoturības aspektu integrēšana konkrētos attīstības plānošanas 
dokumentos 

Augstāk uzskaitīti vairāki potenciāli risinājumi klimatnoturības aspektu integrēšanai 
dažādos attīstības plānošanas dokumentos. Pašvaldības var izstrādāt arī atsevišķus 
pielāgošanās klimata pārmaiņām plānus vai stratēģijas, kā arī klimata un enerģētikas plānus, 
kas nosaka vietējo klimata pārmaiņu mazināšanas un atjaunojamo energoresursu 
izmantošanas veicināšanas politiku.  

Visi no 2. tabulā uzskaitītajiem risinājumu piemēriem ir labās prakses piemēri, kas īstenoti 
vai nu Latvijas pašvaldībās, vai citās valstīs. Divi labās prakses piemēru izvērstāki apraksti – 
“zaļā kvota” un “lietusūdens nodoklis” ir aprakstīti izvērstākā veidā turpmākajās piemēru 
tabulās.  

 
Piemērs44 
 
2016. gadā Sanpaulu pilsēta Brazīlijā ieviesa jaunu un inovatīvu pilsētas zonēšanas rīku: 
zaļo kvotu. Atbilstoši šim rīkam jaunajiem attīstības projektiem jānodrošina minimālā 
apzaļumotā platība un infiltrācijas prasības, kas noteiktas atbilstoši teritorijas specifikai. 
Papildus minimālajiem nosacījumiem, lai veicinātu lielāka apjoma risinājumu īstenošanu 
privātajos attīstības projektos, ir pieejami fiskālie stimuli. Jānorāda, ka arī Latvijas 
pašvaldību teritorijas plānojumos ir iekļauti “brīvo zaļo teritoriju rādītāji”; atbilstoši 
Ministru kabineta noteikumiem Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas 
un apbūves noteikumi” “ja pašvaldība nosaka brīvās zaļās teritorijas rādītāju, teritorijas 
plānojumā var piemērot koeficientu, precizējot teritorijas, kuras atļauts ieskaitīt brīvajā 
zaļajā teritorijā”. Attiecīgi noteikumi pieļauj iespēju brīvās zaļajās teritorijās iekļaut arī 
tādas teritorijas, kas pēc būtības neveicina klimatnoturību. Savukārt San Paulu zaļā kvota 
izstrādāta ar mērķi veicināt klimatnoturību, līdz ar to tajā iekļauti tikai tādi risinājumi, 
kas veicina dabā balstīto risinājumu īstenošanu. 
 
Sanpaulu nav vienīgā pilsēta, kas iestrādāja minimālos apzaļumošanas koeficientus 
teritorijas attīstības plānošanas praksē, ņemot vērā klimatnoturības aspektu. Vašingtonā 
no 2013. gada ir spēkā zaļo platību īpatsvara (“Green Area Ratio”) nosacījums, kas veicina 
zaļo teritoriju un ainavu attīstību pilsētā, nosakot diferencētas prasības atkarībā no 
konkrētas teritorijas atrašanās vietas un esošajiem apstākļiem. Attīstot teritorijas, kuras 
atbilst kritērijiem zaļo platību īpatsvara nosacījuma piemērošanai, jāpiesaista sertificēts 
ainavu eksperts, kas nodrošina to, ka izvēlētie zaļie risinājumi neradīs nevēlamu ietekmi 
uz ainavu kopumu un apbūvi. Sertificēta ainavu eksperta iesaiste katrā attīstības projektā 
Latvijas pašvaldību kontekstā var nebūt pamatota, bet pašvaldība var noteikt tās 
teritorijas, kur ainavām ir īpaša nozīmē (piemēram, apkārtnē atrodas valsts nozīmes 
kultūrvēsturiskie pieminekļi, attiecīgā teritorija atrodas svarīga arhitektoniska ansambļa 

 
44 Integrating climate adaptation toolkit. C40 Cities. 2020 
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tuvumā vai nozīmīga parka tuvumā), vai paredzēt šāda speciālista iesaisti, ja attīstības 
projekta teritorija pārsniedz noteiktu platības kritēriju. Minimālā īpatsvara prasības 
Vašingtonā izstrādātas ar mērķi samazināt lietusūdens noteci, uzlabot gaisa kvalitāti un 
samazināt pilsētas siltuma salas efektu. Zaļo platību koeficientu var sasniegt, īstenojot 
dažādus pasākumus, t.sk., caurlaidīgu ceļu un ielu segumu, zaļos jumtus, lietus dārzus 
u.c. risinājumus. Pilsētā ir pieejami arī atbalsta mehānismi attiecīgo pasākumu ieviešanai, 
no kuriem primārais ir “lietusūdens aiztures kredītu tirdzniecības sistēma”.  
  

 

 
Piemērs45 
 
Viens no piemēriem, kā pašvaldības var veicināt ilgtspējīgu lietusūdens apsaimniekošanas 
risinājumu īstenošanu privātīpašumos, ir lietus notekūdeņu nodokļa ieviešana. Lai gan 
nodokļa sistēmas izmaiņas pašas par sevi netiek noteiktas attīstības plānošanas 
dokumentos, šādu risinājumu izvērtēšanu un īstenošanu var iekļaut kā rīcību attīstības 
programmā, tādējādi nodoklis būtu daļa no risinājumu paketes klimatnoturības 
nodrošināšanai pašvaldībā. Šāda nodokļa mērķis ir veicināt zaļās infrastruktūras 
risinājumu īstenošanu nekustamajos īpašumos, lai samazinātu centralizētās kanalizācijas 
kopsistēmā/lietus kanalizācijas sistēmā novadīto lietus notekūdeņu apjomu. Līdz ar to 
nodoklis tiek rēķināts atbilstoši ūdens necaurlaidīgo virsmu platībai īpašumā, no kuras 
lietusūdeņi nonāk lietusūdeņu kanalizācijas sistēmā Tādējādi, ja, attīstot teritoriju, tiek 
īstenoti ilgtspējīgi lietusūdens apsaimniekošanas pasākumi, piemēram, ūdenscaurlaidīgi 
ceļu segumi, lietus dārzi utt., nodokļa apmērs samazinās.  
  

3.2. DABĀ BALSTĪTI RISINĀJUMI46 

Apskatot labo praksi pilsētplānošanā un pārvaldībā 3.1. nodaļas ietvaros, kā arī plūdu 
pārvaldības kontekstā 2.2. nodaļā, vairākkārt tika piesaukti dabā balstīti risinājumi, kurus 
var iekļaut attīstības programmu rīcības un investīciju plānos vai veicināt to īstenošanu 
teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumos. Dabā balstīti risinājumi iekļauj 
pasākumus, lai aizsargātu, ilgtspējīgi pārvaldītu un atjaunotu dabiskas vai modificētas 
ekosistēmas, kas resursefektīvā un pielāgoties spējīgā veidā risina sabiedrības problēmas, 
vienlaikus nodrošinot cilvēku labklājību un ieguvumus bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzībā. Lai gan sākotnēji varētu likties, ka dabā balstītu risinājumu īstenošana nav tik 
efektīva kā inženiertehniski vai tā saucamie “pelēkās” infrastruktūras risinājumi, tie kļūst 
aizvien biežāk sastopami, jo, pirmkārt, tie nodrošina lielākas sinerģijas un “win-win” 
iespējas (piemēram, kontekstā ar bioloģisko daudzveidību vai ūdens kvalitāti), un, otrkārt, 

 
45 What is a Municipal Stormwater Fee? The Pennsylvania State University. College of Agricultural 
Sciences. Pieejams: https://extension.psu.edu/what-is-a-municipal-stormwater-fee  
46 Nature Based Solutions – Technical Handbook. Part II. 2019. Pieejams: 
https://unalab.eu/system/files/2020-02/unalab-technical-handbook-nature-based-solutions2020-
02-17.pdf  

https://extension.psu.edu/what-is-a-municipal-stormwater-fee
https://unalab.eu/system/files/2020-02/unalab-technical-handbook-nature-based-solutions2020-02-17.pdf
https://unalab.eu/system/files/2020-02/unalab-technical-handbook-nature-based-solutions2020-02-17.pdf
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vērtējot to uzturēšanas izmaksas dzīves cikla laikā, bieži vien šie risinājumi ir ilgtspējīgāki 
gan finansiālā, gan ne-finansiālā ziņā.  

Piemēram, pilsētvides zaļināšana, stādot kokus, rada sinerģijas ar vairākām citām jomām. 
Attēlā zemāk uzskaitīti daži ieguvumi no koku stādīšanas pilsētvidē.  

  

3.1. attēls. Ieguvumi no kokiem pilsētvidē47 

Dabā balstītie risinājumi var tikt īstenoti gan kā atsevišķi pašvaldības projekti (paredzot tos, 
piemēram, attīstības programmas investīciju vai rīcības plānos) vai arī vispārīgi iekļauti kā 
nosacījumi jebkuru vai noteiktu teritoriju attīstībai teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumos. Zemāk apkopoti labās prakses piemēri no dažādām valstīm, kas sniedz ieskatu 
par iespējām veicināt pielāgošanos pilsētplānošanas procesā. 

Tabulās tālāk apkopoti vairāki dabā balstītu risinājumu veidi un norādīti to praktiskie 
ieguvumi pielāgošanās klimata pārmaiņām kontekstā. Pilns katalogs ar risinājumiem, kas 
satur detalizētu informāciju par katru no risinājumu veidiem, ir pieejams vadlīnijās48. 

 
47 Adaptēts no: https://thought-leadership-
production.s3.amazonaws.com/2017/09/25/13/34/04/fab4e7a8-2d03-4a7d-83d8-
bdcff6d0ce22/Cities_Tree_Infographic-02.jpg  
48 Nature Based Solutions – Technical Handbook. Part II. 2019 Pieejamas: 
https://unalab.eu/system/files/2020-02/unalab-technical-handbook-nature-based-solutions2020-
02-17.pdf  

https://thought-leadership-production.s3.amazonaws.com/2017/09/25/13/34/04/fab4e7a8-2d03-4a7d-83d8-bdcff6d0ce22/Cities_Tree_Infographic-02.jpg
https://thought-leadership-production.s3.amazonaws.com/2017/09/25/13/34/04/fab4e7a8-2d03-4a7d-83d8-bdcff6d0ce22/Cities_Tree_Infographic-02.jpg
https://thought-leadership-production.s3.amazonaws.com/2017/09/25/13/34/04/fab4e7a8-2d03-4a7d-83d8-bdcff6d0ce22/Cities_Tree_Infographic-02.jpg
https://unalab.eu/system/files/2020-02/unalab-technical-handbook-nature-based-solutions2020-02-17.pdf
https://unalab.eu/system/files/2020-02/unalab-technical-handbook-nature-based-solutions2020-02-17.pdf
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Savukārt specifiski ar ilgtspējīgiem lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumiem var 
iepazīties biedrības CLEANTECH izstrādātajās vadlīnijās49. 

A. Koku stādīšana ielās 
A.1. Koku stādīšana vienā līnijā 

Pilsētas skvērs Eindhovenā50 Iela ar līnijveida koku apstādījumiem51 
Vides problēmas, kuras tiek risinātas: 

• ūdens/ gaisa piesārņojums 
• klimata pārmaiņu radītās veselības problēmas 
• dzīvotņu samazināšanās 
• bioloģiskās daudzveidības samazināšanās 

 
Vispārīgais apraksts: 
Koku stādīšana “līnijās” var tikt īstenota gar brauktuvēm, veloceļiem, ietvēm, paredzot 
apstādījumu veidošanu vienā no ielas pusēm. Koki sniedz daudzpusīgus ieguvumus 
pilsētvidē, t.sk., veicinot mikroklimata regulāciju, attīrot gaisu no piesārņojuma (PM 
daļiņas) un sniedzot noēnojumu gan cilvēkiem, gan būvēm. Viens no nozīmīgākajiem 
ieguvumiem ir gaisa atvēsināšana karstuma viļņu laikā un dienās ar izteikti augstu gaisa 
temperatūru. Tas, cik lieli ir šie ieguvumi, ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, t.sk., koku 
vecuma, lapotnes, stādīšanas blīvuma, koku sugas u.c. 
 
Ieguvumi un ierobežojumi: 
Koku stādīšana ir saistīta ar vairākiem potenciāliem ieguvumiem: 

• Mikroklimata regulācija 
• Dzīvotnes nodrošināšana 
• Rekreācija 
• Lietusūdens plūsmas regulācija 

 

 
49 “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un 
projektēšanas vadlīnijas”. Biedrība CLEANTECH, 2021 
50 Eisenberg, Bernd; Gölsdorf, Kathrin; Weidenbacher; Sylvia; Schwarz-von Raumer, Hans-Georg 
(2016): Report on Urban Climate Comfort Zones and the Green Living Room Ludwigsburg. 
Stuttgart. 
51 Avots: LAND; https://www.landsrl.com/)  

https://www.landsrl.com/
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Var paiet vairāki gadu desmiti līdz koki izaug un spēj nodrošināt pilnu sagaidāmo 
ekosistēmu pakalpojumu klāstu. Līdz ar to jau esošu koku aizsardzības iniciatīvām ir 
jābūt prioritātei.  
 
Potenciālie ierobežojumi un trūkumi: ziedēšanas laikā koki var izraisīt alerģisku reakciju 
cilvēkiem, kuriem ir alerģija no ziedputekšņiem.  
 

  

B. Publiskās zaļās teritorijas 
B.1. Parki 

Parks Hamburgā52 Parks Hamburgā53 
Vides problēmas, kuras tiek risinātas: 

• plūdi 
• ūdens/ gaisa piesārņojums 
• pārmērīgs karstums 
• klimata pārmaiņu radītas veselības problēmas 
• dzīvotņu platības samazināšanās 
• bioloģiskās daudzveidības samazināšanās 

 
Vispārīgais apraksts: 
Publiskie parki ir daļa no pilsētu zaļās infrastruktūras, kas kalpo kā publiskas teritorijas 
un tuvākās ekosistēmu rekreācijas pakalpojumu vietas pilsētas iedzīvotājiem. Lielāki 
parki ierasti ir daudzfunkcionāli un iekļauj arī sporta laukumus, suņu laukumus utt.  
Ieguvumi un ierobežojumi: 
Ieguvumi: parki ir daudzfunkcionālas vietas, kas ierasti nodrošina visus ar zaļo 
infrastruktūru saistītos ieguvumus. 
 
Potenciālie ierobežojumi un trūkumi: ziedēšanas laikā var izraisīt alerģisku reakciju 
cilvēkiem, kuriem ir alerģija no ziedputekšņiem. 
 

 
52 Avots: Bildarchiv der Behörde für Umwelt und Energie Hamburg, Abteilung Stadtgrün 
53 Turpat  
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C. Vertikālā apzaļumošana 
C.1 Zaļās fasādes 

 
Vertikālais dārzs Parīzē54 

 
“Medina” Eindhovenā55 

Vides problēmas, kuras tiek risinātas: 
• ūdens/ gaisa piesārņojums 
• pārmērīgs karstums  
• dzīvotņu platības samazināšanās 
• bioloģiskās daudzveidības samazināšanās 

 
Vispārīgais apraksts: 
Zaļajās fasādēs augi tiek stiprināti pie ēku fasādes, izmantojot speciālas konstrukcijas. 
Lielākajā daļā gadījumu zaļo fasāžu risinājumiem nepieciešama speciāli uzstādīta, 
intensīva laistīšanas sistēma, kā arī speciālais substrāts, kas samazina zaļās fasādes svaru. 
Visbiežāk šādiem risinājumiem izmanto iepriekš sagatavotas režģu sistēmas. Ņemot vērā, 
ka substrāta/augsnes kārta ir diezgan plāna (ar mērķi samazināt sistēmu svaru), 
problēmas var radīt zemas temperatūras (zem 00 C), līdz ar to dažkārt tiek uzstādītas 
noņemamas sistēmas. 
 
Ieguvumi un ierobežojumi: 
Ieguvumi: 

• Augi samazina gaisa piesārņojumu 
• Karstā laikā zaļās fasādes samazina temperatūru 
• Veicina iztvaikošanu 
• Veicina transpirāciju 
• Ūdens aizture 

 
54 Eisenberg, Bernd; Gölsdorf, Kathrin; Weidenbacher; Sylvia; Schwarz-von Raumer, Hans-Georg 
(2016): Report on Urban Climate Comfort Zones and the Green Living Room Ludwigsburg. 
Stuttgart. 
55 Turpat  
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• Bioloģiskās daudzveidības veicināšana un dzīvotņu nodrošināšana dažādām 
sugām, t.sk. putniem, sikspārņiem 

• Dabiska aizsardzība pret troksni 
• Vizuāli pievilcīgs risinājums 

Potenciālie ierobežojumi un trūkumi: 
• Nepieciešama intensīva laistīšana sistēma 
• Sala risks 

 

 

D. Zaļie jumti 
D.1 Ekstensīvie zaļie jumti 

 
Ekstensīvais zaļais jumts Oversūmā - Vinterbergā56 

Vides problēmas, kuras tiek risinātas: 
• plūdi 
• ūdens/ gaisa piesārņojums 
• pārmērīgs karstums  
• klimata pārmaiņu radītas veselības problēmas 
• bioloģiskās daudzveidības samazināšanās 

 
Vispārīgais apraksts: 
Ekstensīvie zaļie jumti ir vienkāršas, vieglas sistēmas, kurām ir nepieciešami minimāli 
ieguldījumi to uzturēšanā pēc sistēmas uzstādīšanas. Piemērotākie ekstensīviem zaļajiem 
jumtiem ir zemi augoši augi, kas ātri izplatās, var augt seklā augsnē un var pārziemot. 
Tiem jāspēj izdzīvot ar minimālu barības vielu uzņemšanu un bez papildu barības vielu 
nodrošināšanas. Izvēlētie augi ekstensīviem zaļajiem jumtiem parasti labi panes dažādus 
klimata apstākļus (piemēram, sausumu) un temperatūras svārstības. 
Ieguvumi un ierobežojumi: 
Ieguvumi: 

• Sabiedrības veselības ieguvumi 
• Lietusūdens attīrīšana un aizture 

 
56 Avots: https://www.optigruen.de/  

https://www.optigruen.de/
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• Uzlabota gaisa kvalitāte 
• Vizuāli pievilcīgs risinājums 
• Mikroklimata regulācija 
• Ēkas termoizolācijas funkcija 
• Dabiska aizsardzība pret troksni 

Potenciālie ierobežojumi un trūkumi: 
• Ierobežota floras un faunas daudzveidība 
• Ierobežota vieta sakņu attīstībai 

 

 

E. Ilgtspējīgi pilsētvides ūdens pārvaldības risinājumi5758 
E.1 Lietus dārzs 

 
Maza mēroga lietus dārzs59 

Vides problēmas, kuras tiek risinātas: 
• plūdi 
• ūdens/ gaisa piesārņojums 
• bioloģiskās daudzveidības samazināšanās 

 
Vispārīgais apraksts: 
Lietus dārzi tiek izveidoti ar primāru mērķi regulēt lietusūdens plūsmas (ūdens aizture 
un infiltrācija), un ir labs risinājums pilsētās, kur ir blīva apbūve, jo tos var īstenot 
salīdzinoši mazās platībās. Lietus dārzi uztver ūdens noteci no jumtiem, ielām un citām 

 
57 Latvijā ir izstrādātas Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas 
projektēšanas vadlīnijas (Cleantech. Rīga, 2021), kas ir pieejamas: 
https://drive.google.com/file/d/19yTmOCioibPFBeGos-_OqyUqeP1tm4V3/view  
58 “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un 
projektēšanas vadlīnijas”. Biedrība CLEANTECH, 2021 
59 Avots: European Commission (n.d.a): Individual NWRM. Rain gardens. 

https://drive.google.com/file/d/19yTmOCioibPFBeGos-_OqyUqeP1tm4V3/view
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necaurlaidīgām virsmām. Lietus ūdens tiek novadīts lietus dārzos, kur tiek nodrošināta 
tā aizture, filtrācija un turpmāka uzsūkšanās augsnē/gruntī vai novadīšana lietusūdens 
kanalizācijas sistēmā.  
 
Lietus dārzus veido no dažādiem materiāliem, kuri tiek izklāti kārtās - virskārtu veido 
dažādu kombināciju augi kopā ar auglīgo augsni, savukārt zemākos slāņus veido smilts 
un grants kārtas. Katrs elements var pildīt kādu noteiktu funkciju – lietusūdens aizture, 
filtrācija, evapotranspirācija u.c. Lietus dārzi var pildīt arī estētisko funkciju.  
Lietus dārzu risinājumi ir plaši izmantojami, jo tie ir piemēroti dažādiem klimatiskajiem 
apstākļiem un jau pašlaik tiek pielietoti dažādās Eiropas pilsētās. 
Ieguvumi un ierobežojumi: 
Ieguvumi: 

• Lietusūdens aizture un uzkrāšana 
• Ūdens filtrācija 
• Infiltrācija 
• Evapotranspirācija 
• Ūdens transportēšana 

 
E.2 Ievalkas60 

 
Ievalka61 

Vides problēmas, kuras tiek risinātas: 
 

60 “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un 
projektēšanas vadlīnijas”. Biedrība CLEANTECH, 2021. 
61 Turpat  
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• plūdi 
• ūdens/ gaisa piesārņojums 
• bioloģiskās daudzveidības samazināšanās 

Vispārīgais apraksts: 
Ievalkas ir sekli, ar veģetāciju (tipiski, zālāju) apauguši kanāli ar lēzenām sānu nogāzēm, 
kas paredzēti virszemes noteces mazināšanai, novadīšanai un attīrīšanai. Ievalkas sīkāk 
tiek iedalītas četrās kategorijās: 

1. Standarta ievalkas, kas ietver sevī ar dabisko zālāju apaugušas ieplakas vai 
kanālus;  

2. Sausās ievalkas, kas ietver sevī ievalkas ar smilšainām, viegli caurlaidīgām 
augsnēm vai mākslīgi veidotiem slāņiem, kas veicina ātru ūdens infiltrāciju, kā arī 
piesārņojuma noņemšanu filtrācijas procesā caur attiecīgiem slāņiem; 

3. Mitrās ievalkas, kur ir raksturīgi mitrājiem līdzīgi apstākļi, piem., ūdens 
uzkrāšanās, un ūdenī augoša veģetācija; 

4. Bioievalkas, kas sevī apvieno veģetācijas slāni, mākslīgi veidotos filtrējošos slāņus 
zem tā, kā arī tie var iekļaut drenāžas cauruļvadu vai necaurlaidīgu ģeotekstila 
slāni, kas novērstu jebkāda piesārņojuma infiltrēšanos gruntsūdeņos. 

Ieguvumi un ierobežojumi: 
Ieguvumi: 

• Lietusūdens aizture un uzkrāšana, samazinot plūdu riskus 
• Ūdens filtrācija 
• Bioloģiskā daudzveidība 
• Infiltrācija 

E.3 Mākslīgās mitraines/ mitrāji62 

 
62 “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un 
projektēšanas vadlīnijas”. Biedrība CLEANTECH, 2021 
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Mākslīgais mitrājs63 

Vides problēmas, kuras tiek risinātas: 
• plūdi 
• ūdens/ gaisa piesārņojums 
• bioloģiskās daudzveidības samazināšanās 

Vispārīgais apraksts: 
Mākslīgie mitrāji ir pastāvīgi ūdeni saturoši dažādu dziļumu baseini, kuros būtiska loma 
ir arī virszemes un zemūdens veģetācijai un kas sekmē tādus attīrīšanas procesus kā 
adsorbcija uz veģetācijas virsmas, sedimentu aizture un resuspensijas risku mazināšana 
ar blīvu veģetāciju un aerobā piesārņojošo vielu sadalīšanās. Mākslīgās mitraines var 
iedalīt trīs pamatveidos pēc ūdens plūsmas tajās:  

• zem-virsmas plūsmas,  
• ūdens virszemes plūsmas un 
• plostveida jeb peldošās, attīrošās mitraines. 

Ieguvumi un ierobežojumi: 
Ieguvumi: 

• Lietusūdens aizture un uzkrāšana, samazinot plūdu riskus 
• Ūdens filtrācija 
• Bioloģiskā daudzveidība 
• Rekreācijas un estētiskā vērtība 
• Ūdens nodrošināšana sausuma periodos 

Potenciālie ierobežojumi un trūkumi: 
• Ieviešanai nepieciešamas salīdzinoši lielas brīvas teritorijas 

 
63 Turpat  
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