
Projekta Nr. LIFE08 ENV/LV/000451 „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana”
Projekta vadības plāns
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Aktivitāte 1 - Hidroloģisko procesu detalizēti pētījumi par pašreizējo un potenciālo ietekmi, kas saistīta ar klimata parādību pārmaiņām Rīgas pilsētas teritorijā.

1 Rīgas pilsētas teritorijas 3D reljefa modeļa izstrāde.
2 Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu izpēte un prognozēšana Rīgas pilsētā,kas sevī ietver:

1) Rīgas pilsētas teritorijas sadalīšana 6 plūdu riska zonās, ņemot vērā vēju uzplūdus, HES darbību,
esošos polderus, nokrišņus, gruntsūdens līmeni, upju hidroloģiskos režīmus, un atbilstošu digitālo
karšu izstrāde
2) Rīgas pilsētas krastu mūsdienu ģeoloģisko procesu identificēšana un kartēšana 
3) Plūdu riska modelēšana nākotnē, ņemot vērā klimata pārmaiņas un to ietekmi, t.sk., pareģojumi
ekstrēmu vētru un nokrišņu rezultātā, kā arī ietekme uz krastu ģeoloģiskajiem procesiem

4) Plūdu un krasta erozijas apdraudēto teritoriju novērtēšana (gan no sociālā, kultūrvēsturiskā,
saimnieciskās darbības, gan dabas aizsardzības aspekta) un prioritizēšana katrā riska zonā tagadnē
un nākotnē, t.sk., zaudējumu aprēķināšana un piesārņojuma riska apzināšana                                       

3
Ziņojuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu patreizējā un potenciālā ietekme uz
Rīgas pilsētas teritoriju” projekta sagatavošana 

4
Ziņojuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu patreizējā un potenciālā ietekme uz
Rīgas pilsētas teritoriju”  projekta prezentēšana seminārā un tā sabiedriskā apspriešana

5
Ziņojuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu patreizējā un potenciālā ietekme uz 
Rīgas pilsētas teritoriju”  projekta gala redakcija

6
Gala ziņojuma „Ar klimata pārmaiņām saistīto hidroloģisko procesu patreizējā un potenciālā 
ietekme uz Rīgas pilsētas teritoriju” apstiprināšana projekta vadības komitejā
Aktivitāte 2 - Iepazīšanās ar pieredzi un labāko praksi plūdu riska novērtējumā un pārvaldībā 3 Eiropas pilsētās.

7 Pieredzes apmaiņas brauciens uz Roterdamu (Nīderlande) un Antverpeni (Belģija) (6 dienas)            
8 Pieredzes apmaiņas brauciens uz Hamburgu (Vācija) (4 dienas)                                                            

9
Visaptverošs ziņojums par labāko praksi un pieredzi trīs Eiropas pilsētu plūdu risku zonu 
identificēšanā, pārvaldībā un apsaimniekošanā. Apstipināšana projekta vadības komitejā.                   
Aktivitāte 3 - Plūdu riska pārvaldības plāna izstrāde Rīgas pilsētai.

10 Plūdu riska pārvaldības plāna darba varianta izstrāde Rīgas pilsētai
11 Semināri, diskusijas par plūdu riska pārvaldības plānu
12 Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums (SIVN)
13 Plūdu riska zonu izmaksu un ieguvumu analīze
14 Nepieciešamo izmaiņu, ieteikumu apkopošana pilsētas plānošanas dokumentos
15 Resursu mobilizācijas plāna darba variants

16
Resursu mobilizācijas plāns, lai īstenotu plūdu riska pārvaldības plānu. Apstipināšana projekta
vadības komitejā.

17
Plūdu riska pārvaldības plāns, ieskaitot finansējuma modeļu variantus. Apstipināšana projekta 
vadības komitejā.                                                          
Aktivitāte 4 - Metodoloģisko vadlīniju izstrāde teritoriālai plānošanai applūstošajās teritorijās.

18 Metodoloģisko vadlīniju izstrādes (teritoriālajai plānošanai applūstošajās teritorijās) darba variants
19 Metodoloģisko vadlīniju prezentācija, diskusijas. Rekomendāciju un ieteikumu apkopojums.
20 Nepieciešamo izmaiņu pilsētas plānošanas dokumentos, ieteikumu apkopošana.
21 Metodoloģisko vadlīniju izstrāde, gala versijas apstipināšana projekta vadības komitejā.  
22 Teritoriālplānotāju apmācība metodoloģisko vadlīniju praktiskai izmantošanai

Aktivitāte 5 - Projekta publicitātes nodrošināšana un sabiedrības izpratnes veidošana par Projekta aktivitātēm un rezultātiem.
23 Projekta publicitātes plāns
24 Projekta mājas lapas izstrāde
25 Projekta atklāšanas seminārs
26 Projekta informatīvo planšetu izgatavošana un uzstādīšana
27 Projekta popularizēšanas kampaņa skolu jaunatnei
28 Projekta buklets 
29 Projekta publiskais pārskats 
30 Projekta noslēguma konference
31 Pēcprojekta komunikācijas plāna izstrāde

Aktivitāte 6 - Projekta vadība
32 Projekta vadības plāns 
33 Projekta publicitātes plāns                                                               
34 Projekta sākuma ziņojums
35 Projekta vidusposma ziņojums ar maksājuma pieprasījumu
36 Projekta gala ziņojums ar maksājuma pieprasījumu                                                

Aktivitāte 7 - Projekta monitorings
37 Projekta uzraudzība - Projekta vadītājs un projekta vadības komiteja                                                    
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