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  Eiropas Komisija, rīkojoties saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 
262. pantu, 2004. gada 12. jūlijā nolēma konsultēties ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju 
jautājumā par 

 
Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Plūdu riska pārvaldība – plūdu 
novēršana, mazināšana un pretplūdu aizsardzība 
(COM(2004) 472 final). 
 

  Lauksaimniecības, lauku attīstības un vides specializētā nodaļa, kas bija atbildīga par 
Komitejas darbu minētajā jautājumā, pieņēma savu atzinumu 2005. gada 13. janvārī (ziņotāja -  
Sanchez Miguel kdze). 
 
  Savā 414. plenārajā sesijā 2005. gada 9. un 10 februārī (9. februāra sanāksmē) 
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja ar 132 balsīm par un 2 atturoties pieņēma šādu atzinumu. 
 

* 
 

* * 
 
1. Ievads 
 
1.1  Var teikt, ka Ūdens pamatdirektīvas1 (ŪPD) pieņemšana ir bijis nozīmīgs pavērsiens 
ES ūdens resursu politikas jomā ne tikai tādēļ, ka ar to ir ieviesta saskaņota pieeja atšķirīgām 
situācijām, kas veidojas mūsu kontinentālajos un jūras ūdeņos, bet arī tādēļ, ka ar minēto direktīvu ir 
noteikta efektīva metode šādu ūdeņu kvalitātes novērtēšanai un ieviesta centralizēta organizatoriskā 
sistēma, kas ļauj izmantot vienotu pieeju katra upes baseina problēmu risināšanai neatkarīgi no 
dažādajām piekritībām, kuras ir spēkā katram upes baseina posmam. Turklāt Komisija turpināja 
papildināt un pilnveidot ŪPD, pieņemot tiesību aktus2 un citus noteikumus3, lai nodrošinātu to, ka ES 
ūdens resursu politika darbojas mūsu upju un jūru aizsardzībai. 
 
1.2  Neizprotami, tomēr ŪPD bez ievērības atstāja dažus ārkārtīgi svarīgus aspektus, kas 
skar mūsu upju baseinu kvalitāti, tostarp plūdu problēmu. Plūdi kā tādi ir pavisam dabiska parādība, 
tomēr daļā gadījumu cilvēka darbība ārkārtīgi pastiprina to ietekmi. Daudzas plūdu postošās sekas 
varētu mazināt līdz minimumam, īstenojot piemērotu politiku upju un upju krastu izmantošanai un 

                                                      
1

 OV L 327, 22.12.2000., 72. lpp. 

2
 EESK atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu 

(COM(2003)550 final) – OV C 112, 30.04.2004., 40.–43. lpp.  

3
 Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums, ar ko izveido prioritāro vielu sarakstu ūdens resursu politikas jomā, 

KOM(2000) 47 galīgā versija. Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam un Ekonomikas un sociālo lietu komitejai: 
Cenu politika ūdens resursu ilgtspējības stiprināšanai, COM(2000) 477 final. Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas 
Parlamentam: Ceļā uz stratēģiju jūras vides aizsardzībai un saglabāšanai, COM(2002) 539 final. 



- 2 - 

CESE 125/2005 (EN/LV) external translation/SS/lb/ib …/… 

aizsardzībai. Šim nolūkam jo īpaši būtu jāizveido ar ūdeņiem saistīta infrastruktūra, faktiski – ne tikai 
formāli – novērtējot ietekmi uz vidi, lai izvairītos no tā, ka tiek mainīta dabas procesu dinamika, un 
saglabātu priekšrocības, ko sniedz saprātīga ūdens resursu izmantošana. 
 
1.3  Plūdu risks ES pieaug galvenokārt divu iemeslu dēļ: pirmkārt, klimata pārmaiņu 
ietekmē, kā rezultātā biežāk iespējamas lietusgāzes un atmosfēras sasilšanas rezultātā paaugstinās 
jūras līmenis. Otrs faktors ir tā ietekme, ko rada cilvēka rīcība, tāda kā būvdarbi uz upēm un projekti, 
kas paredz upes ūdensteces novirzīšanu, kā arī ostu būvniecība, neveicot pasākumus, lai novērtētu un 
neitralizētu to ietekmi uz vidi. Vēl viens cilvēkrīcības faktors ir pieaugoša mūsu kontinenta 
noplicināšana, ko rada masveida koku izciršana, ugunsgrēki un cita dabai nelabvēlīga rīcība. Vārdu 
sakot, tuvredzīgas rīcības rezultātā plūdu risks turpina pieaugt. Tādējādi šo risku iespējams mazināt, 
pieņemot ilgtspējīgus ekonomiskās, sociālās un vides attīstības modeļus. 
 
1.3.1  Applūstot zemes platībām, ko izmanto rūpniecībai, intensīvai zemkopībai un mājlopu 
audzēšanai kā arī apbūvētām teritorijām, izplatās vielas un produkti, kuri parastos apstākļos 
neapdraud ūdens kvalitāti, taču plūdu rezultātā kļūst par bīstamiem piesārņotājiem, kas var ietekmēt 
sabiedrības veselību un attiecīgās ekosistēmas. 
 
1.4  EESK atgādina, ka laikā no 1998. līdz 2002. gadam Eiropa cieta zaudējumus vairāk 
nekā 100 lielos plūdos, tajā skaitā katastrofālajos Donavas un Elbas plūdos 2002. gadā. Kopš  
1998. gada plūdu dēļ dzīvību zaudējuši apmēram 700 cilvēki, aptuveni pusmiljons iedzīvotāju 
zaudējuši pajumti, un radušos apdrošināto zaudējumu  apjoms sasniedza 25 miljardus EUR4. 
 
1.5  Komisija, apzinoties pašreizējo stāvokli, 2004. gada jūlijā iesniedza Vides padomei 
priekšlikumu ES pasākumiem pretplūdu aizsardzības jomā ar mērķi nodrošināt saskaņotu rīcību, lai 
uzlabotu aizsardzību pret plūdu radīto risku. Dalībvalstīm jāsadarbojas, veicot riska zonu kartēšanu un 
īstenojot plūdu riska pārvaldības plānus ikvienā upes baseinā un piekrastes zonā, vienlaikus Komisijai 
veicinot informācijas saskaņošanu starp visām valstīm un popularizējot šajā jomā labākos praktiskos 
risinājumus. 
 
1.6  Visbeidzot jāpiebilst – lai gan šī rīcība jāīsteno Kopienas ūdens resursu politikas 
kontekstā, šis jautājums skar arī citas Eiropas politikas jomas, tādas kā lauksaimniecība, vide, civilā 
aizsardzība, transports u. c. Turklāt pastāv tiesiska problēma ar ārkārtīgi tālejošām sekām, kas skar 
visas minētās politikas jomas, saistībā ar palieņu apsaimniekošanu: valsts ietekmes sfēras, kas 
piemērojama upju krastu un piekrastes joslu aizsardzībai, norobežošana un definēšana tā, lai būtiskas 
izmaiņas tajās nevarētu veikt tikai un vienīgi politiski motivētas iestādes, tādējādi skarot citu iestāžu 
piekritību ūdens resursu pārvaldības un plūdu riska plānošanas jomā. Aizsargājamo zonu 
norobežošana atvieglotu pasākumu īstenošanu plūdu novēršanai. 
 

                                                      
4

 Avots : COM (2004) 472 final 
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2. Komisijas priekšlikuma būtība 
 
2.1  Paziņojumu var iedalīt trijās iedaļās, proti: 
 
• plūdu riska pārvaldība; 
• darbs, kas jau tiek darīts, un nākotnes iniciatīvas; 
• saskaņota ES rīcības programma. 
 
2.2  Plūdu riska pārvaldības mērķis ir mazināt plūdu varbūtību un ietekmi. Tādējādi tiek 
ierosināts plūdu riska pārvaldības plānos iestrādāt šādus elementus: 
 
• preventīvie pasākumi; 
• aizsardzība; 
• gatavība; 
• reaģēšanas plāni ārkārtas situācijā; 
• atjaunošanas pasākumi un gūtā pieredze. 
 
2.3  Saistībā ar to, kas jau tiek darīts, un attiecībā uz nākotnes iniciatīvām, kas vērstas uz 
to, lai mazinātu plūdu sekas, tiek piedāvāts rīkoties trijos līmeņos. 
 
2.3.1  Eiropas līmenī rīcība ir vērsta uz esošo pasākumu un politikas īstenošanu, lai novērstu 
un mazinātu plūdus. Mērķis pētniecības politikas jomā ir izmantot pētniecības projektus, tādus kā 
“FLOODsite”, kas palīdz uzlabot integrētās plūdu riska analīzes un pārvaldības metodoloģiju. 
Izmantojot struktūrfondu, jo īpaši Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, iespējams uzlabot 
tehnoloģiju izpēti un to pielietojumu infrastruktūru izveidē5. Projekts “IRMA” (“INTERREG Reinas–
Māsas rīcības pasākumi”) ir piemērs tam, kā cīnīties ar plūdiem pārrobežu kontekstā. 
 
2.3.1.1  Tāpat Eiropas līmenī tiek piedāvāts izmantot KPL [kopējo lauksaimniecības politiku], 
lai mežsaimniecības un citu lauksaimniecības pasākumu ietvaros noteiktu pretplūdu aizsardzības 
zonas kā līdzekli augsnes aizsardzībai. Līdzīgi tiek plānots ŪPD ietvaros iedarbināt vides politiku, 
iekļaujot plūdu riska pārvaldību integrētos upju baseinu [apsaimniekošanas] plānos. Turklāt ārkārtas 
gadījumos jāturpina darboties Solidaritātes fondam, kas tika izveidots 2002. gadā pēc lielajiem 
plūdiem Centrāleiropā. 
 
2.3.2  Attiecībā uz dalībvalstu lomu jāuzsver, ka tās ir rīkojušās, lai cīnītos ar plūdu sekām, 
izstrādājot oficiālas un likumīgas vadlīnijas, jo īpaši tajās valstīs, kas visvairāk cieš no šādiem 
negadījumiem. Ir izstrādāti pretplūdu aizsardzības plāni un stratēģijas, un pat sastādītas riska zonu 
kartes tajos reģionos, kuros plūdi notiek visbiežāk. 
 
                                                      
5

  Interesantu piemēru par ilglaicīgu plūdu vadīšanas un reģionālās attīstības programmu Tisas ielejā EESK Lauksaimniecības, 
lauku attīstības un vides specializētajai nodaļai prezentēja Ungārijas Vides un ūdens vadīšanas nodaļas pārstāvis Sándor Tóth 
kgs. 
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2.3.3  Treškārt, ir izstrādāti pasākumi starptautiskai sadarbībai pārrobežu upju kontekstā, jo 
īpaši Centrāleiropā, izveidojot iestādes, kam jānodrošina saskaņota pieeja upju baseinu 
apsaimniekošanai. 
 
2.4  ES saskaņotas rīcības programma ietver dažas iezīmes, kam ir izšķiroša nozīme, lai 
izstrādātu pasākumus plūdu seku novēršanai un mazināšanai. Ievērības cienīgākās no tām ir: iestāžu 
sadarbības uzlabošana upju baseinu un piekrastes zonas apsaimniekošanas plānu ietvaros, plūdu riska 
zonu kartografēšana kā plānošanas līdzeklis un labākās pieredzes apmaiņa. 
 
2.4.1  Lai šo programmu veiksmīgi īstenotu, dalībvalstīm, Komisijai un citām 
ieinteresētajām pusēm jāsadarbojas un jāpilda savi pienākumi un saistības plūdu riska novēršanas 
jomā. 
 
2.4.2  Ir grūti noteikt šādas vienotas rīcības aptuvenās skaitliskās izmaksas, tomēr 
kvalitatīvie ieguvumi, kas, līdz minimumam samazinot plūdu sekas, labvēlīgi ietekmēs Eiropas 
iedzīvotājus, viņu īpašumus un attiecīgos cilvēkus un zonas, ir krietni svarīgāki par jebkurām 
izmaksām. 
 
2.5  Pielikumā izklāstītas vadlīnijas plūdu riska pārvaldības plānu izstrādei un īstenošanai 
un plūdu riska zonu kartografēšanai; tam ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu vienotu pieeju 
programmas mērķu sasniegšanai. 
 
3. Vispārējas piezīmes 
 
3.1  EESK atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu, kas vērsts uz to, lai uzlabotu un 
saskaņotu pašreizējās [plūdu] novēršanas sistēmas, kuras ir izveidotas daudzās dalībvalstīs, lai 
mazinātu plūdu sekas. Neskatoties uz to, pirmkārt, problēma ir pamatīgi jāizvērtē, lai lemtu par 
piemērotu līdzekļu izmantošanu, jo īpaši izstrādājot efektīvus preventīvos pasākumus, kas ļautu 
novērst lielu daļu plūdu radīto postījumu. Otrkārt, cik vien iespējams saskaņoti jādefinē daži 
pamatjēdzieni, kas priekšlikumā nav minēti, tā lai varētu vienoties par pasākumiem, kurus ierosina 
iekļaut apsaimniekošanas plānos un riska zonu kartēs. 
 
3.2  Plūdi ir dabas parādība, kas saistīta ar upju un piekrastes [eko]sistēmu normālu 
funkcionēšanu un darbojas pēc ģeoloģiskā laika skalas, kas ir daudz lielāka par skalu, kuru parasti 
lieto, piemēram, ekonomiskajā plānošanā vai zemierīcībā u. tml. Tādējādi “atkārtošanās intervāls” 
nozīmē, ka: 
 
• plūdu gadījumā – vai tie notiktu reizi 100 vai 500 gados – upe appludinās attiecīgo zonu; 
• šādi plūdi noteikti atkārtosies; 
• tie var atkārtoties jebkurā brīdī. 
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Jēdzieni, ko izmanto hidroloģiskajā plānošanā, tostarp ir: 
 
• Upes gultne jeb dabiska pārtraukta vai nepārtraukta ūdenstece ir zemesgabals, ko pārklāj ūdens, 

nepārsniedzot maksimālo ierasto līmeņa paaugstināšanās atzīmi. 
 
• Palienes ir zonas, ko norobežo teorētiskas līmeņa atzīmes, kuras ūdens varētu sasniegt plūdu 

laikā, kuru statistiskais atkārtošanās intervāls varētu būt 100 vai 500 gadi. Tās neietekmē (valsts 
vai privātas) īpašumtiesības uz zemi, tomēr kompetentā iestāde var noteikt ierobežojumus to 
lietošanai, lai nodrošinātu personu un īpašuma aizsardzību. 

 
• Plūdiem pakļautu zemju parastie raksturlielumi tostarp ir mitrāji, aluviāli meži, citas palienes, 

konusveida gružu sanesas, ko rada lietusgāzes kalnu apgabalos, lagūnu dumbrāji un vairākas 
iezīmes (daudzas no kurām ir raksturīgas ekoloģiski vērtīgām ekosistēmām), kas norāda plūdu 
robežas, kuri, kā jau minēts, ir parādība, kas saistīta ar upju un piekrastes [eko]sistēmu normālu 
darbību. 

 
3.3  Tas, cik plūdi ir nopietni, ir atkarīgs no tā, kā cilvēki izmanto plūdu zonas, veicot 
darbības, kas ietekmē normālu šo ūdeņu [eko]sistēmu funkcionēšanu, būtiski mainot upju un 
piekrastes vidi. Veicot šāda veida darbības, pieaug anormālu apstākļu veidošanās varbūtība, kas var 
ārkārtīgi nopietni kaitēt cilvēkiem un īpašumam. EESK uzskata, ka plūdu postošās iedarbības un 
apjoma pieaugumu veicina šādi faktori: 
 
• daļā gadījumu ieilgusi nepiemērota zemierīcība ņemot vērā zināšanas par zinātnes un tehnikas 

sasniegumiem, kas mūsdienās būtu nepieņemami; 
 
• nepārdomāta plūdu riska pārvaldība (upju iztaisnošana, plūdu ūdeņu novadīšana, ūdenskrātuvju 

un aizsprostu būve, aiztures sistēmu atdalīšana ar dīķiem pie upes gultnes), pasākumi, kuri bieži 
vien izrādījušies nepiemēroti vai kopumā, sevišķi upes lejtecē, daļā gadījumu to efekts izrādījies 
pretējs gaidītajam.   

 
3.4  Pieaugot plūdu riskam dabas faktoru, jo īpaši klimata pārmaiņu ietekmē, jāveic ļoti 
daudzi pētījumi, lai noteiktu to, kādā veidā šīs izmaiņas var ietekmēt upju un piekrastes [procesu] 
dinamiku un tādējādi, citu mainīgo lielumu starpā, arī plūdu skartās zonas un to atkārtošanās 
intervālus. 
 
3.5  Riska pieaugums, kas ir tādas cilvēkrīcības rezultāts kā zemes izmantošana 
attiecīgajās zonās un tajās dzīvojošo cilvēku skaits, ir labojams, un tas ir jādara, tostarp īstenojot 
aktīvas plānošanas politiku, kas vērsta uz to, lai nodrošinātu ILGTSPĒJĪGU plūdu zonu izmantošanu 
un mazinātu risku. 
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4. Īpašas piezīmes 
 
4.1  EESK piekrīt, ka plūdu riska pārvaldības mērķis ir mazināt plūdu varbūtību un/vai 
ietekmi, parasti īstenojot procesu, kas apvieno preventīvus, aizsardzības, informatīvus u. c. mērķus, kā 
to norādījusi Komisija. Neskatoties uz to, ir vērts klasificēt rīcības pasākumus un līdzekļus, ko varētu 
īstenot, un kritērijus, kuri ļautu katrā gadījumā izdarīt pareizo izvēli. Iespējams pielietot šādus 
preventīvus līdzekļus: 
 
• Dabiski pretplūdu aizsardzības pasākumi, piemēram, dabiskās aizsūkšanās uzlabošana vai 

atjaunošana, samazinot zemes blīvumu, vai kalnu mežu sanācija; (kādreizējo) dabisko plūdu 
ūdens aiztures telpu atgūšana, plūdu viļņa tecēšanas un izplatīšanās ātruma mazināšana, atjaunojot 
iztaisnoto upju gultni, nokrišņu ūdens novadīšanas uzlabošana apdzīvotu vietu teritorijās; 

 
• Rīcības pasākumi, kas maina plūdu zonas uzņēmību pret postījumiem, tādi kā agrīnas 

brīdināšanas sistēmas, zemes ierīcība un ierobežota zemes izmantošana plūdu zonās u. c. 
 
• Rīcības pasākumi plūdu novēršanai (ar hidroloģiskiem un hidrauliskiem paņēmieniem): tie varētu 

būt ar būvdarbiem saistīti (plūdu kontroles tilpnes, notekas, dambji un citi) vai ar būvdarbiem 
nesaistīti pasākumi (izmantošanas aizliegumi pilsētās, programmas īpašuma aizsardzībai u. c.);  

 
4.2  EESK piedāvā Komisijai apsaimniekošanas plānus balstīt uz šādiem principiem un 
šādiem, ar būvdarbiem nesaistītiem pasākumiem: 
 
• Upju un piekrastes ūdeņu [eko]sistēmu dabiskā līdzsvara atjaunošana, veicinot dabisko dzīvotņu 

un [upju] baseinu dabisko pašregulēšanas funkciju atjaunošanos (skarto kalnu apgabalu atkārtota 
apmežošana, mitrāju un ar tiem saistīto ekosistēmu aizsardzība, erozijas un nogulsnēšanās 
procesu uzraudzība ūdenstecēs, programmu izstrāde paaugstināta riska zemesgabalu alternatīvai 
izmantošanai un atjaunošanai u. c.). 

 
• Ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanas princips plūdu zonās: 
 

i) novērtējot zemes ierīcībai izmantojamo ekonomikas potenciālu, kas ir atbilstīgs dabiskajai 
plūdu aktivitātei; 

 
ii) plānojot pāreju uz šiem modeļiem dažādās plānošanas jomās, jo īpaši zemes ierīcībā. 

 
  Tieši šajā kontekstā rezultatīvi vajadzētu darboties ilgtermiņa stratēģiskās plānošanas 
principam, t. i., nevis vienkārši ņemot vērā izmaiņas prognozēs, kā tas izklāstīts Komisijas 
paziņojumā, bet tās būtiski labojot gadījumos, kuros ir saprātīgi pieņemt, ka saglabāsies vai pieaugs 
pašreizējais riska līmenis. 
 
4.3  Piemērotu pretplūdu aizsardzības pasākumu izvēlē jāizvirza piemērotas vadlīnijas un 
kritēriji:   
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• uzlabojot aizsardzību pret plūdiem, nedrīkst notikt hidrauliskās situācijas pasliktināšanās citā 
vietā (piemēram, palielinot ūdens aizplūšanu, paaugstinot ūdens līmeni vai paātrinot plūdu vilni 
upes lejtecē); 

 
• iespēju robežās, ņemot vērā noturīgu attīstību, priekšroka dodama nevis tehnisku aizsardzības 

iekārtu ierīkošanai, bet sateces baseinu sanācijas pasākumiem un dabai tuviem pasākumiem, lai 
pastiprināti un, nenodarot kaitējumus, plūdu ūdeni vienmērīgi  izkliedētu (“plaši ūdeņi nevis 
augsti ūdeņi”);    

 
• iespēju robežās priekšroka dodama pasākumiem, kuriem paredzams pozitīvs sinerģētisks efekts 

kopā ar citiem noturīgas attīstības mērķiem (piemēram, Ūdens pamatdirektīvas mērķiem saistībā 
ar ūdeņu kvalitāti un gruntsūdeņiem, Eiropas dabas aizsardzības direktīvu mērķiem utt.). 

 
4.4  Pieredze plūdu riska pārvaldības jomā dažādās pasaules daļās, jo īpaši kopš [pagājušā 
gadsimta] 70-tajiem gadiem, liecina, ka galvenās grūtības, ar ko nākas saskarties, īstenojot 
preventīvos pasākumus, nav tehniskas dabas un tās nevar atrisināt tikai un vienīgi ar riska vai bīstamo 
zonu kartografēšanas palīdzību. ASV, piemēram, Armijas inženieru korpuss ir veicis vairāk nekā 
20 000 riska zonu kartografēšanu, tomēr šādas kartes izmanto tikai nedaudzas vietējās varas iestādes, 
un, to darot, tās dod priekšroku viena, ar būvdarbiem saistīta pasākuma īstenošanai (tāda kā kanālu, 
aizsprostu un dambju būve), kas bieži vien nespēj nodrošināt pienācīgu plūdu kontroli un novērst lielu 
daļu postījumu, no kuriem būtu iespējams izvairīties, jo varas iestāžu un vairuma iedzīvotāju modrību 
ir iemidzinājusi viltus drošības sajūta. 
 
4.5  Jāuzsver, ka ES tieši šādu pasākumu īstenošanu – pārsvarā dambju un kanālu būvi 
ierobežotai izmantošanai – finansē struktūrfondi (ERAF un Kohēzijas fonds). Preventīvo pasākumu – 
ar būvdarbiem saistītu vai citu – finansējums kopumā nav tik dāsns. Tādēļ EESK uzskata, ka jāizvērtē 
nepieciešamība izveidot īpašu finansēšanas līniju konkrētajai Rīcības pasākumu programmai vai, ja 
tas neizdodas, izstrādāt vadlīnijas rīcības pasākumu iekļaušanai citās Komisijas finansētajās 
programmās. 
 
4.6  Jebkurā gadījumā iepriekš minēto strukturālo pasākumu īstenošana nav pietiekama, 
lai novērstu plūdus vai nodrošinātu plūdu zonu aizsardzību. Tiem ir jēga tikai kā plašāka risinājuma 
sastāvdaļai, ņemot vērā arī zemes ierīcību, transporta (autoceļu, dzelzceļa u. c.) plānošanu, plūdu 
drenāžas noteku uzturēšanu un to zonu un ekosistēmu aizsardzību, kas regulē dabisko noteci. Tādējādi 
nākotnē būtu vēlams precizēt paziņojuma pielikumā formulētās vadlīnijas un, izstrādājot šos plānus, 
tostarp izmantot metodoloģijas principus vai labākos praktiskos risinājumus. 
 
4.7  Plūdu pārvaldības plānu iekļaušanai Ūdens pamatdirektīvā paredzētajos 
apsaimniekošanas plānos ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu to, ka tiek veikta vajadzīgā rīcības 
pasākuma plānošana visā upes baseina garumā un ka līdzekļi un rīcības pasākumi, kurus īsteno 
kompetentās iestādes dažādos līmeņos (pašvaldību, valsts, pārrobežu u. c.), ir atbilstīgi un pienācīgi 
saskaņoti. Jāizstrādā kritēriji un formulas, kas nodrošina abu minēto saderīgo, tomēr atšķirīgo 
plānošanas sistēmu pienācīgu integrāciju, izmantojot direktīvu, kas šo procesu veicina. Minētie 
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elementi jāizstrādā sīkāk, īstenojot piedāvājumu turpināt pielikumā pievienoto vadlīniju 
pilnveidošanu.  
 
4.8  Lai plūdu pārvaldību iekļautu ŪPD, būtībā nepieciešams: 
 

• definēt plūdus kā parādību, kas saistīta ar upju un piekrastes [eko]sistēmu normālu 
funkcionēšanu un kas izņēmuma gadījumā vai periodiski var ietekmēt ūdens kvalitāti un 
ekosistēmas; 

 
• definēt “plūdu zonu”, kas ir cieši saistīts ar ŪPD piemērošanas jomas teritoriālo aspektu 

(zemes ierīcība, iespējamais piesārņojums, ar ūdens kvalitāti saistītās ekosistēmas u. c.); 
 

• definēt plūdu risku saistībā ar ŪPD ietvertajiem riskiem un ūdens objektu postījumiem; 
 

• pielietot īpašu riska pārvaldību, īstenojot ūdens resursu apsaimniekošanu tieši tā, kā to paredz 
ŪPD (upes baseina ūdens izmantošana, izmaksu atgūšana, rīcības pasākumu plāni, 
aizsargājamo zonu izveide). 

 
4.9  Nozīmīgākie plūdu riska pārvaldības aspekti saistībā ar plānošanu, kas balstās uz 
ŪPD, ir šādi: 
 
1) Riska noteikšana un pārvaldība: 
 

• hidroloģiskie riski, ūdens kvalitāte un ekosistēmas; 
• saistītie ģeoloģiskie riski, nogruvumi, lavīnas; 
• publisko iekšējo ūdensceļu un piekrastes ūdeņu apsaimniekošana un atjaunošana; 
• plūdu pārvaldības ekoloģiskie kritēriji; 
• pilsētplānošanas kritēriji. 

 
2) Brīdināšana un avārijas: 
 

• ģeogrāfiskais zonējums, 
• hidroloģiskās informācijas sistēmas un avārijas novēršanas sistēma, 
• civilā aizsardzība, 
• tiesiskais pamats katrā dalībvalstī iepriekš minēto aspektu regulēšanai, 
• pilsoņu izglītošana, 
• attiecīgo iestāžu saskaņota rīcība. 
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3) Citi aspekti: 
 

• vairākprofilu pētniecība un saskaņošana, 
• riska seguma apdrošināšana, 
• drošas infrastruktūras būve. 

 
5. Secinājumi 
 
5.1  EESK uzskata, ka ikvienā plūdu novēršanas, mazināšanas vai pretplūdu aizsardzības 
rīcības pasākumā jāiekļauj ŪPD radītā metodoloģija un instrumenti, jo īpaši upes baseina 
[apsaimniekošanas] plāns, kas ļauj regulēt visas darbības, kas attiecas uz iekšējo ūdensceļu un saistīto 
piekrastes zonu apsaimniekošanu. EESK pauž pārliecību, ka šim nolūkam paziņojums un šajā 
dokumentā izklāstītie komentāri jāiekļauj Kopienas direktīvā, kas palīdzētu riska pārvaldības plānus 
pieskaņot katra [upes] baseina plāna raksturlielumiem, tādējādi pielāgojot tos mūsu upju un piekrastes 
zonu īpašajam stāvoklim. 
 
5.2  Lai pienācīgi iekļautu šos aspektus, jānodrošina: 
 
• precīza to pamatjēdzienu definēšana, uz kuriem balstīsies rīcības pasākumi, jo īpaši tie, kas 

minēti atzinuma 4.7. punktā; 
 
• pamatīga pašreizējas situācijas izvērtēšana katrā Eiropas upes baseinā un piekrastes zonā, jo 

īpaši tajās, kas klimata pārmaiņu un cilvēkrīcības rezultātā ir uzskatāmas par paaugstināta riska 
zonām; 

 
• uzsvars uz rīcības pasākumiem, kuru mērķis ir plūdu kaitīgās ietekmes novēršana un kas ietver 

visus sabiedrībai paredzētos pasākumus un pamatojas uz tiem, nodrošinot sabiedrības pienācīgu 
izglītošanu un informēšanu. 

 
5.3  Piedāvātā paziņojuma pielikumos izklāstīto riska pārvaldības plānu un riska zonu 
kartografēšanas apjoms jāpaplašina tā, lai izveidotu un precizētu rīcības pasākumu un līdzekļu 
klasifikāciju, ņemot vērā tos, kam ir vislielākā prioritāte un kas visvairāk atbilst saņemtajam 
finansējumam, kā arī kritērijus, kuri jāpilda, lai samazinātu izmaksas un vairotu ieguvumus, kas 
labvēlīgi ietekmē cilvēkus un īpašumu. Pats svarīgākais mērķis ir saskaņot dabisko iekšējo ūdensceļu 
un piekrastes [eko]sistēmu funkcionēšanu ar cilvēkrīcību, vārdu sakot, plūdu zonās nodrošināt 
saskaņotu un ilgtspējīgu darbību. 
 
5.4  Visbeidzot, EESK uzskata, ka nozīmīgākie plūdu riska pārvaldības aspekti, kas skar 
plānošanu ŪPD ietvaros, ir riska, brīdināšanas un avārijas situāciju definēšana laikposmiem, kuros šī 
parādība norisinās. Turklāt ir svarīgi paturēt redzeslokā arī citus Kopienas pasākumus vairākprofilu 
pētniecības un saskaņošanas jomā, kas jo īpaši vērsti uz plūdu radīto postījumu mazināšanu, 
apdrošināšanas izveidi, lai segtu postījumus un līdz minimumam samazinātu upuru pārciestos 
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ekonomiska rakstura zaudējumus, un – galvenokārt – uz to, lai vairotu modrību un pastiprinātu 
infrastruktūras projektu drošības kontroli iekšējo ūdensceļu un piekrastes sistēmās. 
 
 
Briselē, 2005. gada 9. februārī 
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