Pielikums
LIFE+ Projekta Vadības plāna
3 un 4.aktivitātes papildinājums
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Projekta 3.aktivitāte „Plūdu riska pārvaldības plāna izstrāde Rīgas
pilsētai”
Aktivitātes norises laiks – 01.02.2011. – 31.07.2012.
Plūdu riska pārvaldības plāns tiks izstrādāts pamatojoties uz Projekta 1. un 2.
aktivitātes rezultātiem.
Paredzēts noteikt pretplūdu aizsardzības prioritātes un izdalīt pasākumus un
darbības attiecībā uz visām 6 plūdu riska zonām, un pilsētu kopumā. Īpaša
uzmanība tiks veltīta, lai plāns būtu pieņemams ne tikai no pilsētas attīstības
viedokļa, bet arī no dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas aspekta.
Paredzēts novērtēt alternatīvas katrai plūdu riska zonai, un noteikt
vispiemērotākos pasākumus šo zonu aizsardzībai un attīstībai. Plānots izmantot
izmaksu un ieguvumu analīzi, ar kuras palīdzību varēs novērtēt katra pasākuma
rentabilitāti.
Plūdu riska pārvaldības plāna neatņemama sastāvdaļa būs ieteikumu
apkopošana par nepieciešamajām izmaiņām pilsētas plānošanas dokumentos,
piemēram, Rīgas attīstības plānā 2006. – 2018.g., Rīgas teritorijas plānojums
2006. – 2018.g.
Paredzēts veikt izpēti par finansējuma piesaistes iespējām, lai īstenotu plūdu
riska pārvaldības plānu un turpinātu Projekta rezultātu īstenošanu arī pēc
Projekta beigām. Šīs izpētes rezultātus iestrādātu Resursu mobilizācijas plānā,
kas atspoguļotu visus iespējamos finansējuma avotus, tostarp pašvaldības un
valsts budžetu, dažādus ES fondus un programmas, aizdevumus, kā arī valsts
un privātās partnerības projektus (PPP).
Resursu mobilizācijas plāna izstrādes procesā paredzēts sagatavot trīs
finansējuma modeļu variantus svarīgāko plūdu riska pārvaldības plānā
identificēto darbību īstenošanai.
Saskaņā ar ES un nacionālās likumdošanas prasībām, tiks organizēta plūdu
riska pārvaldības plāna stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN)
procedūra, kuras laikā arī notiks sabiedriskā apspriešana.
Plūdu riska pārvaldības plāna izstrādes laikā tiks organizēti vairāki semināri
ieinteresētajām pusēm un arī plašākai sabiedrībai, šo semināru rezultāti /
secinājumi tiks iekļauti plāna gala versijā. Plūdu riska pārvaldības plāna
projekts tiks apspriests ieinteresēto personu vienas dienas seminārā, kas notiks
RD. Daļa no šī semināra tiks organizēta kā sadarbība darba grupās, kur
ieinteresētajām pusēm būs iespēja sniegt komentārus un/vai ieteikumus plūdu
riska pārvaldības plāna projekta uzlabojumiem. Plāna projektu semināra laika
apspriedīs darba grupās.
Paredzētas vismaz trīs publiskās diskusijas, kas notiks Rīgas pašvaldības telpās
dažādās Rīgas priekšpilsētās, lai iesaistītu šajās diskusijās maksimāli daudz
cilvēkus no visām priekšpilsētām.
Tiks apspriesti ne tikai tiešie Projekta rezultāti, bet arī vispārējie klimata
pārmaiņu cēloņi, sekas un pasākumi, kā varētu mazināt "oglekļa pēdu".
(Pasaules Dabas fonds veicis pētījumu par t.s. Latvijas oglekļa pēdas
nospiedumu - rādītāju, kas līdz ar klimata izmaiņām kļūst arvien aktuālāks visā
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pasaulē. Lai saglabātu klimata līdzsvaru pasaulē, oglekļa dioksīda (CO2)
emisijas uz vienu cilvēku nedrīkst pārsniegt 3,8 tonnas gadā, taču Latvijā tās ir
lielākas).
No 2011.gada februāra tiks piesaistīts politikas plānošanas eksperts.
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Akt.
Nr.
3

Gads
2011

3

2011
2012

3

2011
2012

Mēnesis

3. aktivitātes rezultatīvie 3. aktivitātes pamatuzdevumi
rādītāji
Februāris – Plūdu
riska
pārvaldības
• SIA „Procesu analīzes un izpētes centrs” izstrādātā pētījuma
Novembris plāna darba variants Rīgas
„Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu izpēte un
pilsētai (turpmāk tekstā- Plāns)
prognozēšana Rīgas pilsētas teritorijā un rekomendāciju
(30.11.11.)
izstrāde Rīgas pilsētas teritorijas aizsardzībai” detalizēta
izpēte;
• 3 Eiropas pilsētu (Antverpenes, Hāgas un Hamburgas) labākās
prakses plūdu riska novērtējumā un pārvaldībā iestrāde
Projektā;
• Plāna darba varianta izstrāde
01.11.11. – Seminārs, diskusijas
• Plāna apspriešana ieinteresēto personu vienas dienas seminārā
28.02.12.
(notiks RD, 50 personām);
• Semināra ietvaros tiks organizēts darbs grupās, kur
ieinteresētajām mērķgrupām būs iespēja sniegt komentārus
un/vai ieteikumus Plāna uzlabojumiem;
• Semināru rezultātu – secinājumu apkopošana un nozīmīgāko
iekļaušana Plāna gala versijā;
Trīs publiskās diskusijas
• Plāna nozīmes skaidrošana vietējiem iedzīvotājiem, lai viņi
Rīgas izpilddirekciju telpās
iesaistītos diskusijā par sev nozīmīgām tēmām saistībā ar
Plānu;
• Rekomendāciju izvērtēšana, būtiskāko iestrāde Plānā;
• Informācija par tālākām diskusijām un sabiedrības izglītošanu
01.05.11. – Stratēģiskais ietekmes uz vidi
• Tehniskās specifikācijas sagatavošana iepirkumam;
31.05.12.
novērtējums (SIVN)
• Potenciālo izpildītāju apzināšana un informēšana;
• Iepirkuma procedūra un līguma noslēgšana;
• Regulāra sadarbība ar iepirkuma izpildītāju;
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3

2011
2012

01.05.11. – Plūdu riska zonu izmaksu un
31.07.12.
ieguvumu analīze

3

2011
2012

01.02.11. – Nepieciešamās
izmaiņas
31.05.12.
pilsētas
plānošanas
dokumentos – ieteikumu
apkopošana

3

2011

Maijs –
Novembris
(30.11.11.)
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Resursu mobilizācijas plāna
darba variants

• Darbu izpildes uzraudzība;
• Iepirkuma – stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN)
darba rezultātu novērtēšana un pieņemšana;
• Darba rezultātu iestrāde Plānā
• Tehniskās specifikācijas sagatavošana iepirkumam;
• Potenciālo izpildītāju apzināšana un informēšana;
• Iepirkuma procedūra un līguma noslēgšana;
• Regulāra sadarbība ar iepirkuma izpildītāju;
• Darbu izpildes uzraudzība;
• Iepirkuma darba rezultātu novērtēšana un pieņemšana;
• Izmaksu un ieguvumu analīze, ar kuras palīdzību novērtēs
katrai plūdu riska zonai vispiemērotāko aizsardzību un tās
rentabilitāti
• Dažādo dokumentu apzināšana un izvērtēšana tādu kā - Rīgas
attīstības plāns 2006. – 2018.g., Rīgas teritorijas plānojums
2006. – 2018.g., Aizsargjoslu likums u.c.;
• Dokumentu grozījumiem nepieciešamo izmaiņu ierosinājumi
un priekšlikumi;
• Darba grupas sanāksmes, diskusijas;
• Nozīmīgāko ierosinājumu un priekšlikumu apkopojums
izmaiņu veikšanai saistošajos dokumentos
• Izpēte saistībā ar finansējuma piesaistes iespējām - veiks
Projekta komanda. Visu iespējamo finansējuma avotu –
pašvaldību un valsts budžeta, dažādu ES fondu un programmu,
aizdevumu, kā arī valsts un privātās partnerības projektu (PPP)
apzināšana, lai īstenotu plūdu riska pārvaldības plānu;
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3
3

2011
2012
2012

01.12.11. – Resursu mobilizācijas plāns
31.07.12.
Aprīlis –
Jūlijs
(31.07.12.)
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Plūdu
plāns

riska

pārvaldības

• Izpētes rezultātu iestrāde Resursu mobilizācijas plānā;
• Trīs finansējuma modeļu variantu sagatavošana nozīmīgāko
plūdu riska pārvaldības plānā identificēto darbību īstenošanai
• Resursu mobilizācijas plāna gala versijas izstrāde
• Pēdējie labojumi Plāna gala versijā;
• Plāna gala versijas sagatavošana un apstiprināšana Projekta
vadības komitejā
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Projekta 4. aktivitāte „Metodoloģisko vadlīniju izstrāde teritoriālai
plānošanai applūstošajās teritorijās”
Aktivitātes norises laiks – 01.02.2011. – 31.07.2012.
Metodoloģiskās vadlīnijas izmantos ne tikai Rīgas pilsēta, bet tās arī tiks
prezentētas Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijā (turpmāk tekstā – VARAM) (pamatojoties uz MK rīkojumu Nr.676
„Par RAPLM likvidācijas nodrošināšanu” LR Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijas funkcijas pārņem Vides ministrija un tiek izveidota
jauna iestāde – LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) un
pašvaldībās, kas saskaras ar līdzīgām problēmām, piemēram, Garkalne, Stopiņi,
Carnikava, Mērsrags, Roja, Kolka u.c. un tiks organizētas diskusijas, lai iespēju
robežās šīs vadlīnijas apstiprinātu VARAM un pašvaldību līmenī, vai
izmantotu ministrijas vajadzībām, pielāgojot tās kā metodoloģisko materiālu
attiecībā uz jebkuru pašvaldību bez oficiālas pielāgošanas valsts līmenī.
Izstrādājot šīs vadlīnijas tiks izmantota pieredze, kas gūta ārvalstu pieredzes
apmaiņas braucienos Projekta 2. aktivitātes ietvaros. Vadlīnijas būs pieejamas
arī ieinteresētajām personām ārpus Latvijas, tās tiks izvietotas Projekta mājas
lapā un prezentētas Projekta noslēguma konferencē, tādējādi nodrošinot
Eiropas līmeņa vērtību.
Šo vadlīniju izstrādāšanas laikā speciālistiem tiks organizētas ekspertu
diskusijas un to rezultāti un secinājumi tiks iekļauti vadlīniju gala versijā.
Teritoriju plānotāji (25 personas) no RD un citām pašvaldībām, kas saskaras ar
plūdu problēmām, tiks apmācīti praktiskam vadlīniju pielietojumam. Vadlīniju
izstrādes laikā tiks organizēta darba grupa ieinteresētām pusēm un teritorijas
plānošanas ekspertiem un rezultāti/secinājumi tiks iekļauti gala vadlīnijās.
Šīs aktivitātes realizētājs būs teritorijas plānotājs.
Pēc vadlīniju apstiprināšanas Projekta vadības komitejā tiks organizēta
apmācība teritorijas plānošanas speciālistiem no RD un citām pašvaldībām.
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Akt. Nr.
4

4

4

4

4

Gads

Mēnesis

4. aktivitātes rezultatīvie 4. aktivitātes pamatuzdevumi
rādītāji
2011
Februāris – Metodoloģisko
vadlīniju • Vadlīniju darba varianta izstrāde;
Septembris izstrādes
teritoriālajai • 3 Eiropas pilsētu (Antverpenes, Hāgas un Hamburgas)
(30.09.11.) plānošanai
applūstošajās
labākās prakses plūdu riska novērtējumā un pārvaldībā
teritorijās (turpmāk tekstā iestrāde Vadlīnijās
Vadlīnijas) darba variants
• Ekspertu darba grupas organizēšana, kuras ietvaros apspriedīs
Vadlīniju jautājumus, izvērtēs iespējami labākos risinājumus;
2011 - 01.10.11. – Prezentācija, diskusijas
• Vadlīniju prezentācija ieinteresētajām pusēm, ekspertiem,
2012
31.07.12.
VARAM un pašvaldību pārstāvjiem;
• Ekspertu diskusijas, rekomendācijas un ieteikumi;
• Rekomendāciju un ieteikumu apkopojums, izvērtēšana un
būtiskāko iestrāde Vadlīnijās
2011 - 01.02.11. – Nepieciešamās
izmaiņas • Nepieciešamo izmaiņu apzināšana plānošanas likumdošanā –
2012
31.07.12. pilsētas
plānošanas
Rīgas attīstības plāns 2006. – 2018.g., Rīgas teritorijas
dokumentos,
ieteikumu
plānojums 2006. – 2018.g., Aizsargjoslu likums u. c. un
apkopošana
rekomendāciju, priekšlikumu izstrāde;
• Labāko ierosinājumu un priekšlikumu apkopojums izmaiņām
saistošajos dokumentos
2011 - 01.10.11. - Metodoloģisko
vadlīniju • Pēdējie labojumi Vadlīniju gala versijā;
2012
31.07.12. izstrāde un gala versija • Vadlīniju gala versijas sagatavošana apstiprināšanai Projekta
apstiprināšana
vadības komitejā
2012
Maijs –
Metodoloģisko
vadlīniju • Potenciālo teritorijas plānotāju apzināšana, kuri strādā saistībā
Jūlijs
pielietojuma apmācība
ar applūstošajām teritorijām (Pierīgas u.c. pašvaldības);
(31.07.12.)
• Vienas dienas apmācība Projekta pielietojumam (25
personas), diskusijas, jautājumi u.c.
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Vadības plāna papildināšanas apstiprināšana

Vadības komitejas vadītājs
Rīgas domes Pilsētas attīstības
departamenta direktora
vietnieka p.i.
Vadības komitejas locekļi
Rīgas domes izpilddirektors
Rīgas domes Mājokļu un vides
departamenta Vides pārvaldes
priekšnieks, direktora
vietnieks
Latvijas Republikas
Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrijas
Telpiskās plānošanas
departamenta direktore
Vides aizsardzības kluba
viceprezidente
Biedrība „Latvijas
Teritoriālplānotāju asociācija”
Vadības komitejas sekretārs
Rīgas domes Pilsētas attīstības
departamenta Life+ projekta
vadītāja asistents

………………………G.Princis

…………………….J.Radzevičs

………………………A.Kļaviņš

…………………………I.Urtāne

……………………….E.Kalniņa

………………………….Z.Varts

……………………..M. Krūmiņš

HydroClimateStrategyRiga
Nr.LIFE08 ENV/LV/000451

9

