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Latvijas plūdu postījumu vietu
un plūdu riska kartes
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Plūdi – parasti ar ūdeni neklātas
sauszemes īslaicīga applūšana ar
ūdeni. Latvijas teritorijā galvenie
plūdu cēloņi ir vētru izraisīti jūras
uzplūdi piekrastē, strauja ūdens
līmeņa celšanās upēs un ezeros
pavasara palu laikā un stipru
nokrišņu izraisīti plūdi.

Plūdu risks – plūdu
iestāšanās iespējamība
un to radītā varbūtējā
nelabvēlīgā ietekme uz
cilvēku veselību, vidi,
kultūras mantojumu un
saimniecisko darbību.

Iepazīsti kartes –
meteo.lv

Latvijas plūdu postījumu vietu un plūdu riska kartes:

i

Plūdu kartes attēlo plūdu riskam pakļautās teritorijas un
iespējamās nelabvēlīgās sekas pavasara plūdos un vējuzplūdos.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC) šādas
kartes ir izstrādājis nacionālas nozīmes plūdu riska teritorijām.

Nacionālas nozīmes plūdu riska teritorija – teritorija, kurā
pastāv nozīmīgs plūdu risks, ņemot vērā apdraudēto iedzīvotāju
skaitu, infrastruktūru, saimniecisko darbību, īpašumu, vidi un
kultūras mantojumu.

Kartēs apskatāmi dažāda apmēra plūdi, kas izteikti
ar atkārtošanās periodu:
Ārkārtēji plūdi –

ar atkārtošanās periodu
> 200 gadiem vai dažādu speciﬁsku
iemeslu dēļ radītie plūdi

Reti plūdi –

ar atkārtošanās
periodu
≥ 100 gadiem

Bieži plūdi –

ar atkārtošanās
periodu
≤ 10 gadiem

Kādiem mērķiem tās var izmantot?
LVĢMC, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests,
pašvaldības – plūdu kartes ir svarīga agrīnās
brīdinājumu sistēmas sastāvdaļa;
Politikas plānotāji – pamatotai lēmumu pieņemšanai
par aprobežojumiem, kompensācijām u.tml. plūdu
apdraudētajās teritorijās;
Pašvaldības teritoriju attīstības plānotāji – plūdu kartes
ir svarīga teritorijas attīstības plānošanas komponente,
nepieļaujot apbūves un bīstamu objektu izvietošanu
applūstošajās teritorijās;
Iedzīvotāji – iegūt informāciju par to vai īpašums
atrodas plūdu riska zonā.

Mīti

Fakti

Ja 2013. gadā
piedzīvojām
100 gadīgus plūdus,
nākamie būs tikai pēc
100 gadiem.

100 gadīgi plūdi var atkārtoties
vairākus gadus pēc kārtas.
Tie ir plūdi, kuru iestāšanās
iespējamība katrā konkrētajā
gadā ir 1%.

Aiz pretplūdu aizsardzības
būvēm, piemēram,
aizsargdambja plūdu
risks nepastāv.

Plūdu aizsardzības būvju
izbūve samazina plūdu risku
attiecīgajā teritorijā, bet tas
joprojām pastāv.

Ja mans īpašums
neatrodas iezīmētajā
plūdu riska zonā, plūdu
risks mani neapdraud.

Plūdi var apdraudēt arī
īpašumus, kas neatrodas plūdu
riska zonā. Teritorijas, kurām
piekļūst lietus ūdeņi, var applūst.
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