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Paredzētās darbības iesniegums vēja elektrostaciju parka “Alokste” izbūvei 
Dienvidkurzemes novadā. 

Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta 1.1. punktam un 2015. gada 
13. janvāra MK noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi 

un akceptē paredzēto darbību” 2. punktam. 
 

Ierosinātāja nosaukums: SIA "Alokste wind" 
Reģistrācijas numurs: 40203267822 
Juridiskā adrese: Rīga, Kaļķu iela 7, LV-1050 
Tālruņa numurs: +371 29 226 803 
Elektroniskā pasta adrese: info@eolus.lv 
 
1. Informācija par paredzēto darbību 

1.1. Informācija par paredzētās darbības iespējamām norises vietu 
SIA “Alokste wind” (turpmāk tekstā – Ierosinātāja), kas ir Zviedrijā dibinātā vēja enerģētikas 
uzņēmuma Eolus Vind AB meitas uzņēmums Latvijā, ir iecerējusi izveidot vēja parku “Alokste” 
Dienvidkurzemes novadā pie robežas ar Kuldīgas novadu. Vēja parka vietas izvēli šajā teritorijā 
lielā mērā noteica prasības, kas izriet no Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumiem 
Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, kā arī ieceres 
vērtēšanai piesaistīto ekspertu sniegtās rekomendācijas. 
 
Šobrīd Ierosinātāja ir identificējusi teritoriju, kurā vēja parks varētu tikt izvietots, aplēšot 
ieceres maksimālās iespējamās dimensijas, kas ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā 
varētu tikt precizētas, pamatojoties gan uz ekspertu vērtējumiem, gan sociāli ekonomiskajiem 
aspektiem, gan sarunām, kas ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā risināsies starp 
vietējiem iedzīvotājiem, zemes īpašniekiem, pašvaldību un Ierosinātāju. Sākotnēji 
identificētajā teritorijā ietilpst 68 zemes vienības (skat. sarakstu 1. tabulā). Kopējā teritorijas 
platība, kurā Ierosinātāja ir paredzējusi vērtēt vēja parka būvniecības ieceri aizņem aptuveni 
22,6 km2 lielu teritoriju, kuru pamatā veido mežu zemes ar atsevišķiem lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju blokiem teritorijas perifērijā. Lai gan Ierosinātāja jau ir uzsākusi sarunas 
ar vairākiem zemes īpašniekiem par vēja parka būvniecības iespējām, ietekmes uz vidi 
novērtējuma procesa laikā ir paredzēts iesaistīt ne vien pētāmajā teritorijā ietilpstošo zemes 
īpašumu īpašniekus, bet arī tuvējās apkārtnes iedzīvotājus, lai rastu optimālo risinājumu 
plānotajam parkam. Izpētes teritorijā ir iekļautas ne vien tās zemes vienības, kurās potenciāli 
varētu tikt izvietotas vēja elektrostacijas, bet arī tās zemes vienības, kuras varētu skart vēja 
elektrostaciju aizsargjoslas. Tādējādi izpētes teritorijā ir iekļautas arī Kuldīgas novadā esošas 
zemes vienības, uz kurām gan vēja elektrostacijas šobrīd izvietot nav paredzēts. 
 
Plānotā vēja parka izpētes teritorijai tuvākās apdzīvotās vietas ir Ķikuri, kas atrodas aptuveni 
1,2 km attālumā no izpētes teritorijas robežas, un Apriķi, kas atrodas aptuveni 1,5 km attālumā 
no izpētes teritorijas robežas. Citu blīvi apdzīvotu vietu (ciemu) plānotā parka tuvumā nav 
(tuvākie ciemi novietoti vairāk nekā 3,5 km attālumā no izpētes teritorijas robežas). Aizputes 
pilsēta atrodas aptuveni 6,5 km attālumā no izpētes teritorijas robežas. 



Plānotā vēja parka teritorijā neatrodas dzīvojamās ēkas, sabiedriski nozīmīgas būves un ar 
saimniecisku darbību veikšanu saistītas būves. Plānotā vēja parka teritoriju nešķērso nozīmīgi 
infrastruktūras objekti – dzelzceļa līnijas, valsts galvenie un reģionālie autoceļi. Paredzams, ka, 
ievērojot Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas 
plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības, visas vēja elektrostacijas tiks 
izbūvētās vairāk nekā 800 m attālumā no dzīvojamās apbūves teritorijām.  
 
Tas, kurās zemes vienībās vai to daļās tiks izskatītas iespējas izbūvēt stacijas vai ar tām saistīto 
infrastruktūru, un kuras zemes vienības vai to daļas skars vēja elektrostaciju drošības 
aizsargjoslas, tiks vērtēts ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā. Vēja elektrostacijas un 
ar tām saistītā infrastruktūra tiks izbūvēta tikai tajās zemes vienībās, ar kuru valdītājiem tiks 
panākta vienošanās par energoapgādes objektu izvietošanu un būvniecību.  
 
1. tabula. Vēja parka “Alokste” izpētes teritorijā ietilpstošas zemes vienības 

Nr. Īpašuma nosaukums Administratīvā teritorija Kadastra numurs 
Zemes vienības 

kadastra 
apzīmējums 

1 Aploki 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500050057 62500060154 

2 Bebri 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020003 64720020003 

3 Brunovski 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020068 64720020068 

4 Caunas 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020004 64720020004 

5 Čigas 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720050016 64720050017 

6 Dižansi 
Kuldīgas novads, Turlavas 

pagasts 
62920030040 62920030041 

7 
Eglāji 

Dienvidkurzemes novads, 
Lažas pagasts 

64720040063 
64720040098 

8 64720040063 

9 Egles 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720070450 64720020069 

10 Freimaņi 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720040004 64720040210 

11 
Frīdes 

 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720040062 

 
64720040062 

12 Graudupes 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720040008 64720040009 

13 Intiņi 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020023 64720020023 

14 Jaungravas 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720050024 64720050024 

15 Jaunintiņi 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020024 64720020024 

16 
Jaunlīdumnieki 

 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720040037 

 
64720040037 

17 Jaunrobežnieki 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720050131 64720040388 

18 Jaunskrēģi 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720050010 64720050010 



Nr. Īpašuma nosaukums Administratīvā teritorija Kadastra numurs 
Zemes vienības 

kadastra 
apzīmējums 

19 Jaunvēsmas 
Kuldīgas novads, Turlavas 

pagasts 
62920030132 62920030039 

20 Jaunzemji 
Kuldīgas novads, Turlavas 

pagasts 
62920070001 62920070002 

21 Kalēji 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060123 62500060127 

22 Kalējsāti 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020017 64720020017 

23 Kalnaploki 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060201 62500060201 

24 Kalnieki 
Kuldīgas novads, Turlavas 

pagasts 
62920030015 62920030017 

25 Kalnrozes 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720080158 64720040053 

26 Katlāpi 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720040092 64720040122 

27 
Lāčplēši 

 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020008 64720020009 

28 Lanksēžu Lauki 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720050023 64720050023 

29 
Lingas (meža kvartāls 
nr. 205., nogabals nr. 

535) 

Kuldīgas novads, Turlavas 
pagasts 

62920070047 62920070047 

30 Līnīši 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720040047 64720040047 

31 Mazaploki 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060002 62500060119 

32 
Medņi 

Dienvidkurzemes novads, 
Lažas pagasts 

64720050002 
64720050060 

33 64720050002 

34 Meža Baloži 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720070026 64720020002 

35 Mežrozes 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020071 64720020071 

36 Mežzemītes 
Kuldīgas novads, Turlavas 

pagasts 
62920070144 62920070050 

37 

Namdari 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020010 

64720040280 

38 64720040192 

39 64720040065 

40 64720040240 

41 64720040059 

42 64720040061 

43 64720020010 

44 64720020062 

45 Neruļi 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720040149 64720040149 

46 Pāčkalni 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020012 64720020012 



Nr. Īpašuma nosaukums Administratīvā teritorija Kadastra numurs 
Zemes vienības 

kadastra 
apzīmējums 

47 Plēsumi Apriķi 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720080102 64720050120 

48 Poriņi Penči 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720040222 64720040222 

49 Priedītes 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720050018 64720050018 

50 
Riekstiņi 

Dienvidkurzemes novads, 
Lažas pagasts 

64720010002 
64720040416 

51 64720040417 

52 Rīvkalni 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020013 64720020013 

53 Rozes 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020065 64720020065 

54 Senlejas 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720040097 64720020063 

55 Sidras 
Kuldīgas novads, Turlavas 

pagasts 
62920070029 62920070030 

56 Skrēģi 
Kuldīgas novads, Turlavas 

pagasts 
62920070034 62920070034 

57 Smaidas 
Kuldīgas novads, Turlavas 

pagasts 
62920070011 62920070011 

58 Sprīdīši 
Kuldīgas novads, Turlavas 

pagasts 
62920030133 62920030026 

59 Trīsstrūris 
Kuldīgas novads, Turlavas 

pagasts 
62920070126 62920070126 

60 Vālodzes 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020015 64720020015 

61 Valsts meži 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720040176 64720040175 

62 
Valsts meži Apriķi 
(kvartāls nr. 204., 

nogabali nr. 157-173) 

Dienvidkurzemes novads, 
Lažas pagasts 

64720010020 64720020066 

63 
Valsts mežs Apriķi 

(meža ceļš) 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720010020 64720020025 

64 

Valsts meži Skaldas 
(kvartāls nr. 204., 
nogabali nr. 184.-

187.) 

Dienvidkurzemes novads, 
Lažas pagasts 

64720050068 64720050068 

65 Vanagi 
Kuldīgas novads, Turlavas 

pagasts 
62920070021 62920070023 

66 Vidarāji 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020014 64720020014 

67 Zariņi 
Kuldīgas novads, Turlavas 

pagasts 
62920070024 62920070025 

68 Zvaiguļi 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020018 64720020018 



 
1. attēls. Plānotā vēja parka „Alokste” novietojums



1.2. Informācija par paredzētās darbības fizisko pazīmju aprakstu, t.sk. informācija 
par apjomu, darbības vietas sagatavošanu pirms paredzētās darbības 
uzsākšanas, nojaukšanas darbiem un to risinājumiem, izmantojamo 
tehnoloģiju veidiem, nepieciešamajiem infrastruktūras objektiem 

Lai gan šobrīd precīzs izbūvējamo vēja elektrostaciju skaits un novietojums nav noteikts, 
Ierosinātāja, veicot izvietojuma iespēju analīzi, ir aplēsusi, ka pētāmajā teritorijā būtu 
iespējams izvietot aptuveni 23 jaunākās paaudzes lielas jaudas vēja elektrostaciju. Šādā vēja 
parka uzstādīto staciju kopējā jauda varētu pārsniegt 130 MW robežu. Uzstādāmo vēja 
elektrostaciju skaits tiks precizēts ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, kad paredzēts 
analizēt dažādas projekta īstenošanas alternatīvas, piemēram, lielāka skaita mazākas jaudas 
staciju uzstādīšana vai lielākas jaudas staciju uzstādīšana samazinātā apjomā. Lai kāds 
risinājums tiktu izvēlēts ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, plānotā vēja parka 
kvantitatīvie rādītāji būs augstāki par likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. pielikumā 
noteiktajiem robežsliekšņiem. 
 
Uzstādāmo staciju modelis un tehniskie raksturlielumi šobrīd vēl nav noteikti, tomēr 
paredzams, ka tas varētu būt kāds no Enercon, Vestas, Siemens-Games, General Electric vai 
Nordex jaunākajiem modeļiem. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir paredzēts 
vērtēt vairākus staciju modeļus, salīdzinot tos kā tehnoloģiskās alternatīvas. Apkopojot 
informāciju par ražotāju šobrīd piedāvātajiem staciju modeļiem ir iespējams ieskicēt galvenās 
plānoto vēja elektrostaciju iezīmes: 

• stacijas nominālā jauda ap 6 MW; 

• stacijas masta augstums virs 135 m; 

• stacijas rotora diametrs virs 150 m. 
 
Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir paredzēts vērtēt iespējas izbūvēt risinājumus 
saražotās elektroenerģijas akumulēšanai, analizējot gan tehnoloģiskos risinājumus enerģijas 
akumulēšanai, gan ar enerģijas akumulēšanu saistītās infrastruktūras novietojuma 
alternatīvas. Paredzams, ka Eolus Vind AB varētu veidot vienotu enerģijas akumulēšanas 
risinājumu ar citiem attīstītāja plānotajiem vēja parkiem, kas novietoti paredzētās darbības 
vietas tuvumā – Peīvika un Minde. 
 
Ņemot vērā to, ka lielāko daļu izpētes teritorijas aizņem meža zemes, paredzams, ka stacijas 
tiks izbūvētas arī meža zemēs, pirms tam veicot apbūves laukumam nepieciešamās teritorijas 
atmežošanu. Plānojot stacijas meža zemēs, iespēju robežās tās tiks izvietotas pie esošiem 
meža ceļiem un stigām, tādējādi mazinot mežaudžu fragmentāciju.  
 
Pirms vēja elektrostaciju uzstādīšanas parka teritorijā tiks izbūvēts pievedceļu tīkls, kas 
nepieciešams staciju piegādei. Pievedceļu plānošanas procesā iespēju robežās tiks ņemts vērā 
esošo meža ceļu novietojums, nebūvējot jaunus ceļus, bet uzlabojot jau esošos ceļus. 
Paredzams, ka tieša piekļuve plānotajiem vēja parkiem būvniecības un ekspluatācijas laikā tiks 
nodrošināta pa pašvaldību autoceļiem un jaunizbūvētiem pievedceļiem, kā arī pa valsts 
reģionālo autoceļu P112 Kuldīga — Aizpute — Līči un valsts vietējiem autoceļiem V1265 Basi 
– Apriķi un V1289 Ķikuri – Alsunga. 
 
Saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā ir paredzēts izbūvēt jaunas vidēja sprieguma 
un augstsprieguma elektropārvades kabeļu līnijas, kuras, ievērojot Enerģētikas likuma 21. 
panta nosacījumus, iespēju robežās ir paredzēts izvietot jaunbūvējamo pievedceļu un esošo 
autoceļu nodalījuma joslās. Jaunbūvējamās elektropārvades līnijas ir paredzēts pieslēgt 



elektropārvades līnijai Grobiņa - Ventspils, kur atkarībā no vēja parka kopējās jaudas, kas tiks 
noteikta ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, pieslēgums varētu tikt veidots pie 330 kV 
vai 110 kV līnijas. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā var tikt identificēti vairāki 
risinājumi plānotā vēja parka pievienošanai valsts elektroapgādes tīklam, kas tiktu vērtēti kā 
alternatīvi risinājumi, apzinot to iespējamo ietekmi uz vidi.  
 
 

1.3. Vides stāvoklis paredzētās darbības teritorijā un tās ietekmētajā teritorijā 
Vēja parku “Alokste” ir paredzēts izbūvēt teritorijā ar relatīvi zemu saimnieciskās darbības 
radīto slogu. Plānotā vēja parka teritorijā un tā tiešā tuvumā neatrodas plašas rūpnieciskās un 
lauksaimnieciskās ražošanas teritorijas. Tuvākie objekti, kuriem izsniegtas “A” kategorijas 
atļaujas piesārņojošās darbības veikšanai, ir nobarojamo cūku audzēšanas kompleksi „Apriķi 
Bacon” un “Ozolāji”. Abi objekti atrodas vairāk nekā 5 km attālumā no plānotā vēja parka. 
Tuvākie objekti, kuriem izsniegtas “B” kategorijas atļaujas piesārņojošās darbības veikšanai, ir 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Ķikuru ciemā, kā arī Baltic oil management Ogļūdeņražu 
izpētes un ieguves laukums. Plānotā vēja parka teritorijā neatrodas nozīmīgas ūdenstilpes un 
to nešķērso lielas upes.  
 
Lai gan detalizēti vides stāvoklis paredzētās darbības teritorijā un tās apkārtnē tiks vērtēts 
ietekmes uz vides novērtējuma procesa ietvaros, šobrīd nav identificējami esoši objekti, kas 
radītu tādas būtiskas ietekmes uz vidi, kuras plānotā vēja parka ekspluatācija varētu 
ievērojami palielināt.  
 
Plānotais vēja parks atrodas Piejūras mazo upju baseinā. Vēja parka “Alokste” izpētes teritoriju 
šķērso Rīva un tās kreisā pieteka – Mara. Teritorijas dienvidrietumu daļa robežojas ar Tebras 
lielāko pieteku – Aloksti. Paredzētās darbības teritorijā ir izbūvētas vairākas koplietošanas 
ūdensnotekas. Daļā izpētes teritorijā esošajās lauksaimniecībā izmantojamās zemēs ir 
izveidota meliorācijas sistēma. Pie izpētes teritorijas robežas atrodas Alokstes ūdenskrātuve 
un izpētes teritorijas tuvumā – aptuveni 1 km attālumā - Ķikuru ezers.   
 

1.4. Atbilstības teritorijas plānojumam 
Vienoti jaunā Dienvidkurzemes un paplašinātā Kuldīgas novada teritorijas attīstības 
plānošanas dokumenti vēl nav izstrādāti, līdz ar to izpētes teritorijā darbojas spēkā esošais 
Aizputes novada teritorijas plānojums 2012.-2023. gadam un Kuldīgas novada teritorijas 
plānojums 2013.-2025. gadam. 
 
Saskaņā Aizputes novada teritorijas plānojums 2012.-2023. gadam vēja parka “Alokste” 
izpētes teritorijās ietilpst zemes vienības vai to daļas, kuru plānotā (atļautā) izmantošana 
pamatā noteikta kā mežu teritorijas un lauku teritorijas. Salīdzinoši nelielas platības izpētes 
teritorijā aizņem ūdeņu teritorijas un satiksmes infrastruktūras teritorija. 
 
Atbilstoši Aizputes novada domes 2012. gada 28. marta izdotajiem saistošajiem noteikumiem 
Nr. 7 “Aizputes novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” vēja elektrostacijas ar 
maksimālo jaudu līdz 20 kW un lielāku atļauts izvietot ražošanas un tehniskās apbūves 
teritorijās (RT), lauku teritorijās (L) un mežu teritorijās (M), izņemot 340. punktā minētajās 
teritorijās., izņemot: 

• īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, retu un aizsargājamu augu un dzīvnieku atradņu 

• teritorijās; 

• mikroliegumos un aizsargājamos mežos; 



• valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļu teritorijās; 

• Aizputes pilsētas vēsturiskā centra apbūves regulācijas zonas teritorijā; 

• teritorijas plānojumā attēlotajās vērtīgo ainavu teritorijās, izņemot gadījumus, ja tiek 
izstrādāts ainavu plāns vai lokālais ainavu plānojums un vēja elektrostaciju izbūve 
nepazemina ainavu plānā vai lokālajā ainavu plānojumā noteiktās ainaviskās vērtības. 

 
Daļa vēja parka “Alokste” izpētes teritorijas atrodas Kuldīgas novadā, kur atbilstoši novada 
teritorijas plānojumam 2013. – 2025. gadam izpētes teritorijā ietilpstošās zemes vienības vai 
to daļas atrodas teritorijā, kur atļautā izmantošana noteikta kā lauksaimniecības teritorija un 
mežu teritorija, kā arī salīdzinoši nelielas platības aizņem ūdeņu teritorijas. Kā jau minēts 
iepriekš, Kuldīgas novada teritorijā vēja elektrostacijas nav paredzēts izvietot. 
 
2. Informācija par būtiskajiem vides aspektiem, no kuriem izriet paredzētās darbības 

ietekme uz vidi, to raksturojums un novērtējums 
2.1. Dabas resursu ieguve un izmantošana un to pārveidošana, tai skaitā 

pārveidojamās zemes platības 
Plānotā vēja parka ekspluatācijas procesa laikā nav plānots veikt dabas resursu ieguvi vai to 
izmantošanu nozīmīgā apjomā. 
 
Kā jau norādīts iepriekš, vēja parku ir paredzēts izvietot teritorijā, kurā dominē meža zemes, 
tādēļ paredzams, ka parka un saistīto infrastruktūras objektu izbūvei būs nepieciešams veikt 
noteiktu meža teritoriju atmežošanu. Atmežojamās teritorijas platība ir atkarīga gan no 
izbūvējamo vēja elektrostaciju skaita, gan to novietojuma, gan iespējas izmantot teritorijas, 
kas jau iepriekš ir atmežotas, piemēram, esošos meža ceļus.  Ietekmes uz vidi novērtējuma 
procesa laikā tiks meklēti risinājumi, lai teritorijās, kurās nepieciešams veikt atmežošanu, 
neatrastos īpaši aizsargājami biotopi un īpaši aizsargājamu augu sugu atradnes. Ietekmes uz 
vidi novērtējuma procesa ietvaros tiks aplēsta atmežojamās teritorijas platība, kas tiks 
precizēta būvprojekta izstrādes laikā. Ņemot vērā kopējo iespējamo vēja parka teritorijas 
platību, domājams, ka veicamā teritorijas atmežošana neradīs būtisku meža fragmentāciju, jo 
staciju būvniecībai nepieciešamā teritorijas platība ir neliela, un, ņemot vērā jau esošo ceļu 
novietojumu pētāmajā teritorijā, jaunie pievedceļi varētu būt salīdzinoši īsi ceļu posmi. 
 

2.2. Galvenās izejvielas un to daudzums gadā vai plānotie būvmateriāli un to 
daudzums objekta būvniecībai 

Vēja parka un saistītās infrastruktūras izbūvei tiks izmantoti tradicionāli būvniecības materiāli, 
piemēram, smilts, grants un šķembas ceļu un laukumu būvniecībai, betons un tērauds staciju 
pamatu izbūvei. Prognozējamais būvmateriālu un izejvielu apjoms tiks noteikts ietekmes uz 
vidi novērtējuma procesa laikā, ņemto vērā precizēto elektrostaciju un infrastruktūras 
izvietojumu un tehnisko risinājumu. Ņemot vērā līdzīgu parku būvniecības un plānošanas 
pieredzi Latvijā, paredzams, ka būvniecības procesā netiks izmantotas bīstamas ķīmiskas vielas 
vai maisījumi apjomos, kas pārsniedz 100 kg gadā. 
 
Lai gan vēja parka būvniecībai nepieciešamo materiālu apjoms būs ievērojams, domājams, ka 
to ieguve un izmantošana neradīs būtisku ietekmi uz vidi, jo izmantojamie minerālmateriāli ir 
salīdzinoši plaši pieejami visā Latvijas teritorijā. Īslaicīgas, bet potenciāli vērā ņemamas 
ietekmes varētu būt saistītas ar nepieciešamo materiālu transportēšanu gan kontekstā ar 
grants ceļu stāvokli, gan daļiņu emisijām, kas radīsies grants ceļu izmantošanas laikā. Ietekmes 
uz vidi novērtējuma procesa ietvaros šie jautājumi tiks risināti detalizēti, tajā skaitā vērtējot 
būvdarbu sagaidāmo ietekmi uz gaisa kvalitāti. 



 
2.3. Produkcija un tās daudzums (gadā) 

Plānotajā vēja parkā saražotās elektroenerģijas apjoms ir atkarīgs no kopējā izbūvēto staciju 
skaita, uzstādītā staciju modeļa, staciju savstarpējā izvietojuma, nosacījumiem staciju darbības 
apturēšanai, piemēram, ietekmes mazināšanai uz sikspārņu populācijām, un vēja apstākļiem 
gan teritorijā kopumā, gan noteiktā gadā.  
 
Ja paredzētās darbības teritorijā būs iespējams izvietot visas potenciāli iespējamās 23 stacijas, 
tad paredzams, ka saražotās elektroenerģijas apjoms gadā varētu pārsniegt 500 GWh.  
 

2.4. Ūdensapgādes risinājums, ūdens ieguves avots, izmantojamā ūdens ieguves 
avota nodrošinājums ar ūdens resursiem. Plānotais notekūdeņu daudzums, 
notekūdeņu apsaimniekošanas risinājums 

Plānotā vēja parka ekspluatācijas procesa laikā nav paredzēts iegūt un izmantot ūdens 
resursus, tādēļ ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas risinājumi šī objekta 
kontekstā nav aktuāli. 
 

2.5. Siltumapgādes risinājums, sadedzināšanas iekārtai – plānotais kurināmais, tā 
daudzums un iekārtas jauda 

Plānotā vēja parka ekspluatācijas procesa laikā nav paredzēts ražot un izmantot siltumu, tādēļ 
siltumapgādes risinājumi šī objekta kontekstā nav aktuāli. 
 

2.6. Piesārņojošo vielu emisija gaisā, ūdenī un augsnē, smakas 
Vēja parka darbības rezultātā netiks emitētas piesārņojošās vielas gaisā, ūdenī un augsnē. 
 

2.7. Tehnoloģisko procesu atkritumi (arī bīstamie atkritumi), blakusprodukti un 
paredzētā atkritumu apsaimniekošana 

Vēja parka būvniecības un ekspluatācijas procesa laikā tiks radīti atkritumi. Būvniecības 
procesa laikā tiks radīti gan būvniecības, gan sadzīves atkritumi nelielos daudzumos, kuru 
apsaimniekošanu ir plānots veikt, ievērojot normatīvo aktu prasības. Parka ekspluatācijas laikā 
radītie atkritumi pamatā ir saistīti ar nolietoto komplektējošo daļu aizvietošanu, kā arī ar 
dažāda veida smērvielu izmantošanu vēja elektrostacijas agregātos. Arī šos atkritumus ir 
paredzēts nodot apsaimniekot uzņēmumiem, kas būs saņēmuši nepieciešamās atļaujas 
noteikta veida atkritumu apsaimniekošanai. Ievērojot normatīvo aktu prasības atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, paredzams, ka vēja parka radītie atkritumi neradīs būtisku ietekmi uz 
vidi. 
 

2.8. Fizikālās ietekmes 
Fizikālās ietekmes – troksnis, vibrācija, mirgošanas efekts un vides risks, neapšaubāmi ir 
uzskatāmas par nozīmīgāko sabiedrības veselību un drošību apdraudošo ietekmju grupu, kas 
saistītas ar vēja elektrostaciju parku būvniecību. Šo ietekmju apmērs ir tiešā veidā atkarīgs gan 
no staciju izvietojuma, gan to modeļa. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros visas 
iepriekš minētās ietekmes tiks detalizēti vērtētas, īpašu vērību pievēršot arī zemas frekvences 
trokšņiem, kas saistīti ar vēja elektrostaciju darbību. Lai gan jebkura no iepriekš minētajām 
ietekmēm var kļūt būtiska, nepareizi izvietojot stacijas vai neīstenojot nepieciešamos ietekmi 
mazinošos pasākumus, Ierosinātājas mātes uzņēmuma Eolus Vind AB līdzšinējā pieredze, 
plānojot un izbūvējot vēja parkus citās Eiropas valstīs, liecina par to, ka fizikālās ietekmes ir 
mazināmas vai novēršamas līdz tādam līmenim, kas nepadraud sabiedrības veselību un 
drošību. 



 
2.9. Paredzamā ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši 

aizsargājamām sugām, īpaši aizsargājamiem biotopiem un mikroliegumiem 
Informācija par plānotā vēja parka „Alokste” izpētes teritorijas tuvumā esošajām dabas 
teritorijām apkopota 2. tabulā, un tās attēlotas 4. attēlā. 

 
Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” publicēto 
informāciju, izpētes teritorijā atrodas viens mikroliegumi (mikrolieguma kods 2877), kas 
izveidots putnu aizsardzībai. Paredzētās darbības teritorijā ir viena īpaši aizsargājamo abinieku 
sugu atradne. Citu īpaši aizsargājamas dabas teritoriju vai dabas pieminekļu izpētes teritorijā 
nav. Izpētes teritorijā atrodas vairāki ES nozīmēs zālāju un mežu biotopi. 

 
2. tabula. Izpētes teritorijai tuvumā esošās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

Nosaukums Statuss 
Attālums no izpētes 

teritorijas 
Izveidošanas kritēriji 

Dabas liegums 
“Gudenieki” 

NATURA 
2000 

3,3 km attālumā uz ZR Sugu (izņemot putnu) un 
biotopu aizsardzībai 

Dabas liegums “Tebras 
ozolu meži” 

NATURA 
2000 

4,5 km attālumā uz DR sugu (izņemot putnu) un 
biotopu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 2877 Mikroliegu
ms 

Izpētes teritorijas R pusē Putnu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 2728 Mikroliegu
ms 

3,1 km attālumā uz DR Putnu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 2068 Mikroliegu
ms 

3,5 km attālumā uz DR Putnu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 2239 Mikroliegu
ms 

3 km attālumā uz Z Putnu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 1089 Mikroliegu
ms 

1,4 km attālumā uz R Putnu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 1091 Mikroliegu
ms 

1,3 km attālumā uz R Putnu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 2948 Mikroliegu
ms 

2,4 km attālumā uz R Putnu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 2731 Mikroliegu
ms 

2,5 km attālumā uz D Putnu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 2113 Mikroliegu
ms 

3,8 km attālumā uz DA Putnu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 1775 Mikroliegu
ms 

5,6 km attālumā uz DR Putnu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 1090 Mikroliegu
ms 

5,3 km attālumā uz DR Putnu aizsardzībai 

 
Izstrādājot paredzētā darbības ietekmes uz vidi novērtējumu, tiks piesaistīti sertificēti biotopu, 
putnu un sikspārņu eksperti, kas veiks plānotā vēja parka teritorijas un ar to saistītās 
infrastruktūras izvietošanas vietu apsekošanu dabā, sniedzot atzinumu par paredzētās 
darbības realizēšanas iespējamību. 



 
4. attēls. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas vēja parka „Alokste” apkārtnē 



2.10. Ietekme uz ainavas kvalitāti un kultūrvēstures pieminekļiem: 
Vēja elektrostacijas neapšaubāmi ietekmē ainavas kvalitāti, tajā skaitā kultūrvēstures 
pieminekļu apkārtnē, jo tās ir dominējošas būves, kas saskatāmas no liela attāluma. Izstrādājot 
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, tiks vērtēta paredzētās darbības ietekme uz ainavas 
kvalitāti, tajā skaitā veidojot plānoto vēja parka vizualizācijas. 
 
3. Apraksts ar plānotiem pasākumiem, kas paredzēti, lai nepieļautu vai novērstu apstākļus, 

kuri varētu radīt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi 
Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā detalizēti tiks vērtētas ietekmes, kas saistāmas ar 
paredzētās darbības īstenošanu. Balstoties uz ekspertu rekomendācijām, tiks noteikti 
pasākumi ietekmju mazināšanai un novēršanai. Ierosinātājā jau šobrīd paredz, ka ietekmi 
mazinošie pasākumi tiks īstenoti gan dabas vērtību saglabāšanai, gan cilvēku veselības 
aizsardzībai. 
 
Iesniegumā uzrādītā informācija ir patiesa un atbilst normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām. 
 
Ar cieņu,  
 
 
SIA “Alokste Wind” valdes loceklis      Gatis Galviņš 
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Rīga, 2021. gada 26. oktobrī     Vides pārraudzības valsts birojam 
Rūpniecības ielā 23, 
Rīgā, LV-1045 

 
 

Paredzētās darbības iesniegums vēja elektrostaciju parka “Minde” izbūvei 
Dienvidkurzemes novadā  

Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta 1.1. punktam un 2015. gada 
13. janvāra MK noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi 

un akceptē paredzēto darbību” 2. punktam. 
 

Ierosinātāja nosaukums: SIA “Mindes Wind” 
Reģistrācijas numurs: 40203267771 
Juridiskā adrese: Rīga, Kaļķu iela 7, LV-1050 
Tālruņa numurs: +371 29 226 803 
Elektroniskā pasta adrese: info@eolus.lv  
 

1. Informācija par paredzēto darbību 
1.1. Informācija par paredzētās darbības iespējamām norises vietu 

SIA “Mindes Wind” (turpmāk tekstā – Ierosinātāja), kas ir Zviedrijā dibinātā vēja enerģētikas 
uzņēmuma Eolus Vind AB meitas uzņēmums Latvijā, ir iecerējusi izveidot vēja parku “Minde” 
Dienvidkurzemes novada teritorijā. Vēja parka vietas izvēli šajā teritorijā lielā mērā noteica 
prasības, kas izriet no Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr. 240 “Vispārīgie 
teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, kā arī ieceres vērtēšanai 
piesaistīto ekspertu sniegtās rekomendācijas. 
 
Šobrīd Ierosinātāja ir identificējusi teritoriju, kurā vēja parks varētu tikt izvietots, aplēšot 
ieceres maksimālās iespējamās dimensijas, kas ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā 
varētu tikt precizētas, pamatojoties gan uz ekspertu vērtējumiem, gan sociāli ekonomiskajiem 
aspektiem, gan sarunām, kas ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā risināsies starp 
vietējiem iedzīvotājiem, zemes īpašniekiem, pašvaldību un Ierosinātāju. Sākotnēji 
identificētajā teritorijā ietilpst 132 zemes vienības (skat. sarakstu 1. tabulā). Kopējā teritorijas 
platība, kurā Ierosinātāja ir paredzējusi vērtēt vēja parka būvniecības ieceri aizņem aptuveni 
22,7 km2 lielu teritoriju, kuru pamatā veido mežu zemes ar atsevišķiem lauksaimniecībā 
izmantojamo zemju blokiem. Lai gan Ierosinātāja jau ir uzsākusi sarunas ar vairākiem zemes 
īpašniekiem par vēja parka būvniecības iespējām, ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā 
ir paredzēts iesaistīt ne vien pētāmajā teritorijā ietilpstošo zemes īpašumu īpašniekus, bet arī 
tuvējās apkārtnes iedzīvotājus, lai rastu optimālo risinājumu plānotajam parkam. Izpētes 
teritorijā ir iekļautas ne vien tās zemes vienības, kurās potenciāli varētu tikt izvietotas vēja 
elektrostacijas, bet arī tās zemes vienības, kuras varētu skart vēja elektrostaciju aizsargjoslas.  
 
Vēja parka “Minde” staciju būvniecība paredzēta Sakas pagastā Diendivkurzemes novadā uz 
austrumiem no Pāvilostas. Plānotā vēja parka izpētes teritorijai tuvākās apdzīvotās vietas ir 
Strante un Ulmale, kas novietotas apmēram 1,5 km attālumā no plānotā vēja parka. Pāvilostas 
pilsēta atrodas aptuveni 2 km attālumā no vēja parka, bet Saka un Rīva vairāk nekā 3 km 
attālumā.  
 
Plānotā vēja parka izpētes teritorijā atrodas divas apdzīvotas viensētas – “Meņģi” un “Stacija 
“Upenieki””. Plānotā vēja parka teritoriju nešķērso nozīmīgi infrastruktūras objekti – dzelzceļa 
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līnijas, valsts galvenie un reģionālie autoceļi. Paredzams, ka, ievērojot Ministru kabineta 2013. 
gada 30. aprīļa noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves 
noteikumi” prasības, visas vēja elektrostacijas tiks izbūvētās vairāk nekā 800 m attālumā no 
dzīvojamās apbūves teritorijām.  
 
Tas, kurās zemes vienībās vai to daļās tiks izskatītas iespējas izbūvēt stacijas vai ar tām saistīto 
infrastruktūru, un kuras zemes vienības vai to daļas skars vēja elektrostaciju drošības 
aizsargjoslas, tiks vērtēts ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā. Vēja elektrostacijas un 
ar tām saistītā infrastruktūra tiks izbūvēta tikai tajās zemes vienībās, ar kuru valdītājiem tiks 
panākta vienošanās par energoapgādes objektu izvietošanu un būvniecību.  
 

1. tabula. Vēja parka “Minde” izpētes teritorijā ietilpstošas zemes vienības 

Nr. Īpašuma nosaukums 
Administratīvā 

teritorija 
Kadastra numurs 

Zemes vienības 
kadastra 

apzīmējums 

1 Aldas Valks Sakas pagasts 64860080041 64860060034 

2 

Aldi Sakas pagasts 64860060046 

64860070172 

3 64860060046 

4 64860060047 

5 Alksnīši Sakas pagasts 64860030183 64860030183 

6 Bārbeles Sakas pagasts 64860060058 64860060058 

7 Bedres Sakas pagasts 64860070094 64860070094 

8 Bites Sakas pagasts 64860060031 64860060031 

9 Bitiņi Sakas pagasts 64860070054 64860070054 

10 Caurkalni Sakas pagasts 64860090105 64860060027 

11 
Cērpi Sakas pagasts 64860060049 

64860060049 

12 64860070022 

13 Čiekuriņi Sakas pagasts 64860030111 64860030111 

14 Dāgaļi Sakas pagasts 64860060038 64860060038 

15 

Dainas Sakas pagasts 64860060020 

64860030223 

16 64860030143 

17 64860060020 

18 Dangas Sakas pagasts 64860030098 64860030098 

19 
Dārziņi Sakas pagasts 64860030096 

64860030097 

20 64860030096 

21 Dižjēkabi Sakas pagasts 64860060037 64860060037 

22 

Druskas Sakas pagasts 64860030135 

64860060060 

23 64860030139 

24 64860060071 

25 64860030144 

26 Dzērvenītes Sakas pagasts 64860070093 64860070093 

27 

Dzintarkrasts Sakas pagasts 64860070070 

64860070096 

28 64860030163 

29 64860070070 

30 Dzintarzeme Sakas pagasts 64860030162 64860030162 

31 
Gobas Sakas pagasts 64860060070 

64860070023 

32 64860060025 

33 Ielejas Sakas pagasts 64860050034 64860050034 

34 
Ilgas Sakas pagasts 64860070049 

64860070049 

35 64860060056 
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Nr. Īpašuma nosaukums 
Administratīvā 

teritorija 
Kadastra numurs 

Zemes vienības 
kadastra 

apzīmējums 

36 
Irbītes Sakas pagasts 64860060062 

64860060010 

37 64860030136 

38 Jaunarāji Sakas pagasts 64860030072 64860030075 

39 Jūras Putas Sakas pagasts 64860060092 64860060092 

40 
Kaķenieki Sakas pagasts 64860050023 

64860060075 

41 64860050028 

42 

Kaļķi Sakas pagasts 64860070021 

64860070021 

43 64860030161 

44 64860030071 

45 Kamenes Sakas pagasts 64860060043 64860060043 

46 Kārļi Sakas pagasts 64860030031 64860030031 

47 Kārsas Sakas pagasts 64860070061 64860070101 

48 Ķekari Sakas pagasts 64860030055 64860030055 

49 Klieni Sakas pagasts 64860060013 64860060013 

50 Kroņkalni Sakas pagasts 64860070069 64860070069 

51 Laimītes Sakas pagasts 64860060053 64860060053 

52 Lapegles Sakas pagasts 64860070110 64860060059 

53 Laugaļi Sakas pagasts 64860070024 64860070024 

54 Lejasmindes Sakas pagasts 64860050017 64860060009 

55 Lēziņi Sakas pagasts 64860060024 64860060024 

56 Lielčiekuriņi Sakas pagasts 64860030058 64860030058 

57 Liepāja-Ventspils (ceļš) Sakas pagasts 64860050089 64860060095 

58 Liepavoti Sakas pagasts 64860030093 64860030107 

59 
Linkmaņi Sakas pagasts 64860030034 

64860030035 

60 64860030034 

61 Malvīnas Sakas pagasts 64860060005 64860060050 

62 Māras Lauki Sakas pagasts 64860060074 64860060007 

63 Māras Sakas pagasts 64860060199 64860060199 

64 Mazās Māras Sakas pagasts 64860060078 64860060022 

65 Mazbites Sakas pagasts 64860060077 64860060077 

66 Mazdravnieki Sakas pagasts 64860050051 64860060026 

67 Mazleiši Sakas pagasts 64860030095 64860030095 

68 Mazlēziņi Sakas pagasts 64860060023 64860060023 

69 Mazmednieki Sakas pagasts 64860030003 64860030003 

70 Mazviktorijas Sakas pagasts 64860060063 64860060063 

71 Meņģi Sakas pagasts 64860060015 64860060015 

72 Meža avotieni Sakas pagasts 64860030053 64860030053 

73 Mežarāji Sakas pagasts 64860030216 64860030123 

74 Mežazemenes Sakas pagasts 64860070075 64860070077 

75 Muižnieki Sakas pagasts 64860060004 64860060099 

76 Niedras Sakas pagasts 64860030240 64860030240 

77 Nori Sakas pagasts 64860030025 64860030084 

78 Norkalni Sakas pagasts 64860030045 64860030046 

79 Ošiņi Sakas pagasts 64860060008 64860060035 

80 

Pagasta meži Sakas pagasts 64860090263 

64860060073 

81 64860030137 

82 64860030255 

83 Pamales Sakas pagasts 64860030118 64860030118 
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Nr. Īpašuma nosaukums 
Administratīvā 

teritorija 
Kadastra numurs 

Zemes vienības 
kadastra 

apzīmējums 

84 Pauriņi Sakas pagasts 64860030105 64860030105 

85 Pikteri Sakas pagasts 64860100033 64860070027 

86 Pīlādži Sakas pagasts 64860030024 64860030027 

87 Poļi Sakas pagasts 64860030023 64860030023 

88 Priedes Sakas pagasts 64860030116 64860030124 

89 Priednieki Sakas pagasts 64860050047 64860030119 

90 Pūcītes Sakas pagasts 64860060036 64860060036 

91 Rītupes Sakas pagasts 64860030185 64860030185 

92 
Rīvas ceļš Sakas pagasts 64860040146 

64860060069 

93 64860070336 

94 Robežnieki Sakas pagasts 64860090036 64860060003 

95 Rozītes Sakas pagasts 64860040160 64860060055 

96 

Rožlejas Sakas pagasts 64860070017 

64860060076 

97 64860060018 

98 64860060019 

99 64860070017 

100 
Runcīši Sakas pagasts 64860030204 

64860030152 

101 64860030159 

102 Sacenieki Sakas pagasts 64860060016 64860060016 

103 Salnas Sakas pagasts 64860030060 64860030060 

104 
Silāji Sakas pagasts 64860030090 

64860030091 

105 64860030090 

106 Sīmaņi Sakas pagasts 64860030040 64860030040 

107 
Skudrīši Sakas pagasts 64860070073 

64860060087 

108 64860060029 

109 
Slāņi Sakas pagasts 64860060021 

64860060021 

110 64860060094 

111 Slīteri Sakas pagasts 64860070018 64860070018 

112 Stacija Upenieki Sakas pagasts 64860060067 64860060067 

113 Strantes mežs Sakas pagasts 64860030017 64860030017 

114 Strauti Sakas pagasts 64860070026 64860070026 

115 Svitiņi Sakas pagasts 64860030089 64860030089 

116 Troļļi Sakas pagasts 64860100002 64860070001 

117 Upenieki Sakas pagasts 64860090192 64860060051 

118 Upenieku Stacija Sakas pagasts 64860060052 64860060052 

119 Upestalsinieki Sakas pagasts 64860060006 64860060006 

120 Valciņi Sakas pagasts 64860030087 64860030087 

121 
Valsts mežs Priežmuiža 

(kvartāls nr. 
203.,nogabals nr. 77.) 

Sakas pagasts 64860020173 64860020173 

122 Valsts mežs Saliena 
(kvartāls nr. 

203.,nogabali nr. 81.-
86., 106.) 

Sakas pagasts 64860060003 

64860060085 

123 64860100070 

124 64860070117 

125 Viesuļi Sakas pagasts 64860030085 64860030085 

126 Voldemāri Sakas pagasts 64860070019 64860070019 

127 Zaļkalni Sakas pagasts 64860020047 64860070012 

128 Zariņi Sakas pagasts 64860110024 64860030086 
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Nr. Īpašuma nosaukums 
Administratīvā 

teritorija 
Kadastra numurs 

Zemes vienības 
kadastra 

apzīmējums 

129 
Zeltiņi Sakas pagasts 64860060002 

64860060002 

130 64860030015 

131 Zemdegas Sakas pagasts 64860060072 64860060072 

132 Zītrari Sakas pagasts 64860060093 64860060093 
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1. attēls. Plānotā vēja parka „Minde” novietojums
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1.2. Informācija par paredzētās darbības fizisko pazīmju aprakstu, t.sk. informācija 
par apjomu, darbības vietas sagatavošanu pirms paredzētās darbības 
uzsākšanas, nojaukšanas darbiem un to risinājumiem, izmantojamo 
tehnoloģiju veidiem, nepieciešamajiem infrastruktūras objektiem 

Lai gan šobrīd precīzs izbūvējamo vēja elektrostaciju skaits un novietojums nav noteikts, 
Ierosinātāja, veicot izvietojuma iespēju analīzi, ir aplēsusi, ka pētāmajā teritorijā būtu 
iespējams izvietot aptuveni 28 jaunākās paaudzes lielas jaudas vēja elektrostaciju. Šādā vēja 
parka uzstādīto staciju kopējā jauda varētu pārsniegt 150 MW robežu. Uzstādāmo vēja 
elektrostaciju skaits tiks precizēts ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, kad paredzēts 
analizēt dažādas projekta īstenošanas alternatīvas, piemēram, lielāka skaita mazākas jaudas 
staciju uzstādīšana vai lielākas jaudas staciju uzstādīšana samazinātā apjomā. Lai kāds 
risinājums tiktu izvēlēts ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, plānotā vēja parka 
kvantitatīvie rādītāji būs augstāki par likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. pielikumā 
noteiktajiem robežsliekšņiem. 
 
Uzstādāmo staciju modelis un tehniskie raksturlielumi šobrīd vēl nav noteikti, tomēr 
paredzams, ka tas varētu būt kāds no Enercon, Vestas, Siemens-Games, General Electric vai 
Nordex jaunākajiem modeļiem. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir paredzēts 
vērtēt vairākus staciju modeļus, salīdzinot tos kā tehnoloģiskās alternatīvas. Apkopojot 
informāciju par ražotāju šobrīd piedāvātajiem staciju modeļiem ir iespējams ieskicēt galvenās 
plānoto vēja elektrostaciju iezīmes: 

• stacijas nominālā jauda ap 6 MW; 

• stacijas masta augstums virs 135 m; 

• stacijas rotora diametrs virs 150 m. 
 
Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir paredzēts vērtēt iespējas izbūvēt risinājumus 
saražotās elektroenerģijas akumulēšanai, analizējot gan tehnoloģiskos risinājumus enerģijas 
akumulēšanai, gan ar enerģijas akumulēšanu saistītās infrastruktūras novietojuma 
alternatīvas. Paredzams, ka Eolus Vind AB varētu veidot vienotu enerģijas akumulēšanas 
risinājumu ar citiem attīstītāja plānotajiem vēja parkiem, kas novietoti paredzētās darbības 
vietas tuvumā – Peivīka un Alokste. 
 
Ņemot vērā to, ka lielāko daļu izpētes teritorijas aizņem meža zemes, paredzams, ka stacijas 
tiks izbūvētas arī meža zemēs, pirms tam veicot apbūves laukumam nepieciešamās teritorijas 
atmežošanu. Plānojot stacijas meža zemēs, iespēju robežās tās tiks izvietotas pie esošiem 
meža ceļiem un stigām, tādējādi mazinot mežaudžu fragmentāciju.  
 
Pirms vēja elektrostaciju uzstādīšanas parka teritorijā tiks izbūvēts pievedceļu tīkls, kas 
nepieciešams staciju piegādei. Pievedceļu plānošanas procesā iespēju robežās tiks ņemts vērā 
esošo meža ceļu novietojums, nebūvējot jaunus ceļus, bet uzlabojot jau esošos ceļus. 
Paredzams, ka tieša piekļuve plānotajam vēja parkam būvniecības un ekspluatācijas laikā tiks 
nodrošināta pa pašvaldību autoceļiem un jaunizbūvētiem pievedceļiem, kā arī pa valsts 
reģionālo autoceļu P111 Ventspils (Leči)—Grobiņa un valsts vietējiem autoceļiem V1199 
Aizpute – Saka un V1186 Labrags – Rīva –Sarkanvalks. Šobrīd tiek vērtētas arī iespējas bijušās 
dzelzceļa līnijas izmantošanai, izveidojot tiešu plānoto parka savienojumu ar  valsts reģionālo 
autoceļu P111 Ventspils (Leči)—Grobiņa. 
 
Saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā ir paredzēts izbūvēt jaunas vidēja sprieguma 
un augstsprieguma elektropārvades kabeļu līnijas, kuras, ievērojot Enerģētikas likuma 21. 
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panta nosacījumus, iespēju robežās ir paredzēts izvietot jaunbūvējamo pievedceļu un esošo 
autoceļu nodalījuma joslās. Jaunbūvējamās elektropārvades līnijas ir paredzēts pieslēgt 
elektropārvades līnijai Grobiņa - Ventspils, kur atkarībā no vēja parka kopējās jaudas, kas tiks 
noteikta ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, pieslēgums varētu tikt veidots pie 330 kV 
vai 110 kV līnijas. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā var tikt identificēti vairāki 
risinājumi plānotā vēja parka pievienošanai valsts elektroapgādes tīklam, kas tiktu vērtēti kā 
alternatīvi risinājumi, apzinot to iespējamo ietekmi uz vidi.  

1.3. Vides stāvoklis paredzētās darbības teritorijā un tās ietekmētajā teritorijā 
Vēja parku “Minde” ir paredzēts izbūvēt teritorijā ar relatīvi zemu saimnieciskās darbības 
radīto slogu. Plānotā vēja parka teritorijā un tā tiešā tuvumā neatrodas plašas rūpnieciskās un 
lauksaimnieciskās ražošanas teritorijas. Tuvākie objekti, kuriem izsniegtas “B” kategorijas 
atļaujas piesārņojošās darbības veikšanai atrodas Pāvilostā un Strantē. Plānotā vēja parka 
teritorijā neatrodas nozīmīgas ūdenstilpes un to nešķērso lielas upes. Plānotais vēja parks 
atrodas Piejūras mazo upju baseinā. Vēja parka “Minde” izpētes teritoriju šķērso Mindes orga 
(Sakas labā krasta pieteka). Aptuveni 1,5 km attālumā ir Baltijas jūra un aptuveni 1,6 km 
attālumā plūst upe Tebra. 
 
Lai gan detalizēti vides stāvoklis paredzētās darbības teritorijā un tās apkārtnē tiks vērtēts 
ietekmes uz vides novērtējuma procesa ietvaros, šobrīd nav identificējami esoši objekti, kas 
radītu tādas būtiskas ietekmes uz vidi, kuras plānotā vēja parka ekspluatācija varētu 
ievērojami palielināt.  
 

1.4. Atbilstības teritorijas plānojumam 
Vienoti jaunā Dienvidkurzemes novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti vēl nav 
izstrādāti, līdz ar to izpētes teritorijā ir spēkā esoši Pāvilostas novada teritorijas plānojums 
2012.-2024.gadam. 
 
Saskaņā Pāvilostas novada teritorijas plānojumu VES parka “Minde” izpētes teritorijā ietilpst 
zemes vienības vai to daļas, kuru plānotā (atļautā) izmantošana pamatā noteikta kā mežu 
teritorija un lauku zeme. Salīdzinoši nelielas platības izpētes teritorijā aizņem ūdeņu teritorijas 
un transporta infrastruktūras teritorijas. Daļa no paredzētās darbības teritorijā izvietotajām 
lauku teritorijām ir meliorētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 
 
Atbilstoši Pāvilostas novada domes 2013. gada 30. maija saistošiem noteikumiem Nr. 3 
„Pāvilostas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, vēja elektrostaciju ar 
maksimālo jaudu vairāk ne kā 20 kW būvniecība atļauta teritorijās, kuru plānotais (atļautais) 
izmantošanas veids ir Lauku zemes (L) ar indeksiem LR-5 un LR-9. Izpētes teritorijā esošajām 
Lauku zemēm nav norādīti minētie indeksi. Pamatojoties uz iepriekš minēto var secināt, ka 
plānotā vēja parka ieceres turpmākai attīstīšanai ir nepieciešams tā būvniecību pieļaut ar 
jauno Dienvidkurzemes novada teritorijas plānojumu, vai arī to paredzēt, veicot 
lokālplānojuma izstrādi plānotā vēja parka teritorijai. 
 
2. Informācija par būtiskajiem vides aspektiem, no kuriem izriet paredzētās darbības 

ietekme uz vidi, to raksturojums un novērtējums 
2.1. Dabas resursu ieguve un izmantošana un to pārveidošana, tai skaitā 

pārveidojamās zemes platības 
Plānotā vēja parka ekspluatācijas procesa laikā nav plānots veikt dabas resursu ieguvi vai to 
izmantošanu nozīmīgā apjomā. 
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Kā jau norādīts iepriekš, vēja parku ir paredzēts izvietot teritorijā, kurā dominē meža zemes, 
tādēļ paredzams, ka parka un saistīto infrastruktūras objektu izbūvei būs nepieciešams veikt 
noteiktu meža teritoriju atmežošanu. Atmežojamās teritorijas platība ir atkarīga gan no 
izbūvējamo vēja elektrostaciju skaita, gan to novietojuma, gan iespējas izmantot teritorijas, 
kas jau iepriekš ir atmežotas, piemēram, esošos meža ceļus.  Ietekmes uz vidi novērtējuma 
procesa laikā tiks meklēti risinājumi, lai teritorijās, kurās nepieciešams veikt atmežošanu, 
neatrastos īpaši aizsargājami biotopi un īpaši aizsargājamu augu sugu atradnes. Ietekmes uz 
vidi novērtējuma procesa ietvaros tiks aplēsta atmežojamās teritorijas platība, kas tiks 
precizēta būvprojekta izstrādes laikā. Ņemot vērā kopējo iespējamo vēja parka teritorijas 
platību, domājams, ka veicamā teritorijas atmežošana neradīs būtisku meža fragmentāciju, jo 
staciju būvniecībai nepieciešamā teritorijas platība ir neliela, un, ņemot vērā jau esošo ceļu 
novietojumu pētāmajā teritorijā, jaunie pievedceļi varētu būt salīdzinoši īsi ceļu posmi. 
 

2.2. Galvenās izejvielas un to daudzums gadā vai plānotie būvmateriāli un to 
daudzums objekta būvniecībai 

Vēja parka un saistītās infrastruktūras izbūvei tiks izmantoti tradicionāli būvniecības materiāli, 
piemēram, smilts, grants un šķembas ceļu un laukumu būvniecībai, betons un tērauds staciju 
pamatu izbūvei. Prognozējamais būvmateriālu un izejvielu apjoms tiks noteikts ietekmes uz 
vidi novērtējuma procesa laikā, ņemto vērā precizēto elektrostaciju un infrastruktūras 
izvietojumu un tehnisko risinājumu. Ņemot vērā līdzīgu parku būvniecības un plānošanas 
pieredzi Latvijā, paredzams, ka būvniecības procesā netiks izmantotas bīstamas ķīmiskas vielas 
vai maisījumi apjomos, kas pārsniedz 100 kg gadā. 
 
Lai gan vēja parka būvniecībai nepieciešamo materiālu apjoms būs ievērojams, domājams, ka 
to ieguve un izmantošana neradīs būtisku ietekmi uz vidi, jo izmantojamie minerālmateriāli ir 
salīdzinoši plaši pieejami visā Latvijas teritorijā. Īslaicīgas, bet potenciāli vērā ņemamas 
ietekmes varētu būt saistītas ar nepieciešamo materiālu transportēšanu gan kontekstā ar 
grants ceļu stāvokli, gan daļiņu emisijām, kas radīsies grants ceļu izmantošanas laikā. Ietekmes 
uz vidi novērtējuma procesa ietvaros šie jautājumi tiks risināti detalizēti, tajā skaitā vērtējot 
būvdarbu sagaidāmo ietekmi uz gaisa kvalitāti. 
 

2.3. Produkcija un tās daudzums (gadā) 
Plānotajā vēja parkā saražotās elektroenerģijas apjoms ir atkarīgs no kopējā izbūvēto staciju 
skaita, uzstādītā staciju modeļa, staciju savstarpējā izvietojuma, nosacījumiem staciju darbības 
apturēšanai, piemēram, ietekmes mazināšanai uz sikspārņu populācijām, un vēja apstākļiem 
gan teritorijā kopumā, gan noteiktā gadā.  
 
Ja paredzētās darbības teritorijā būs iespējams izvietot visas potenciāli iespējamās 28 stacijas, 
tad paredzams, ka saražotās elektroenerģijas apjoms gadā varētu pārsniegt 560 GWh.  
 

2.4. Ūdensapgādes risinājums, ūdens ieguves avots, izmantojamā ūdens ieguves 
avota nodrošinājums ar ūdens resursiem. Plānotais notekūdeņu daudzums, 
notekūdeņu apsaimniekošanas risinājums 

Plānotā vēja parka ekspluatācijas procesa laikā nav paredzēts iegūt un izmantot ūdens 
resursus, tādēļ ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas risinājumi šī objekta 
kontekstā nav aktuāli. 
 

2.5. Siltumapgādes risinājums, sadedzināšanas iekārtai – plānotais kurināmais, tā 
daudzums un iekārtas jauda 
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Plānotā vēja parka ekspluatācijas procesa laikā nav paredzēts ražot un izmantot siltumu, tādēļ 
siltumapgādes risinājumi šī objekta kontekstā nav aktuāli. 
 

2.6. Piesārņojošo vielu emisija gaisā, ūdenī un augsnē, smakas 
Vēja parka darbības rezultātā netiks emitētas piesārņojošās vielas gaisā, ūdenī un augsnē. 
 

2.7. Tehnoloģisko procesu atkritumi (arī bīstamie atkritumi), blakusprodukti un 
paredzētā atkritumu apsaimniekošana 

Vēja parka būvniecības un ekspluatācijas procesa laikā tiks radīti atkritumi. Būvniecības 
procesa laikā tiks radīti gan būvniecības, gan sadzīves atkritumi nelielos daudzumos, kuru 
apsaimniekošanu ir plānots veikt, ievērojot normatīvo aktu prasības. Parka ekspluatācijas laikā 
radītie atkritumi pamatā ir saistīti ar nolietoto komplektējošo daļu aizvietošanu, kā arī ar 
dažāda veida smērvielu izmantošanu vēja elektrostacijas agregātos. Arī šos atkritumus ir 
paredzēts nodot apsaimniekot uzņēmumiem, kas būs saņēmuši nepieciešamās atļaujas 
noteikta veida atkritumu apsaimniekošanai. Ievērojot normatīvo aktu prasības atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, paredzams, ka vēja parka radītie atkritumi neradīs būtisku ietekmi uz 
vidi. 
 

2.8. Fizikālās ietekmes 
Fizikālās ietekmes – troksnis, vibrācija, mirgošanas efekts un vides risks, neapšaubāmi ir 
uzskatāmas par nozīmīgāko sabiedrības veselību un drošību apdraudošo ietekmju grupu, kas 
saistītas ar vēja elektrostaciju parku būvniecību. Šo ietekmju apmērs ir tiešā veidā atkarīgs gan 
no staciju izvietojuma, gan to modeļa. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros visas 
iepriekš minētās ietekmes tiks detalizēti vērtētas, īpašu vērību pievēršot arī zemas frekvences 
trokšņiem, kas saistīti ar vēja elektrostaciju darbību. Lai gan jebkura no iepriekš minētajām 
ietekmēm var kļūt būtiska, nepareizi izvietojot stacijas vai neīstenojot nepieciešamos ietekmi 
mazinošos pasākumus, Ierosinātājas mātes uzņēmuma Eolus Vind AB līdzšinējā pieredze, 
plānojot un izbūvējot vēja parkus citās Eiropas valstīs, liecina par to, ka fizikālās ietekmes ir 
mazināmas vai novēršamas līdz tādam līmenim, kas nepadraud sabiedrības veselību un 
drošību. 
 

2.9. Paredzamā ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši 
aizsargājamām sugām, īpaši aizsargājamiem biotopiem un mikroliegumiem 

Informācija par plānotā vēja parka „Minde” izpētes teritorijas tuvumā esošajām dabas 
teritorijām apkopota 2. tabulā, un tās attēlotas 2. attēlā. 

 
Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” publicēto 
informāciju, izpētes teritorijā neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumi. 
Izpētes teritorijā atrodas vairāki ES nozīmēs zālāju un mežu biotopi. 

 
2. tabula. Izpētes teritorijai tuvumā esošās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

Nosaukums Statuss 
Attālums no izpētes 

teritorijas 
Izveidošanas kritēriji 

Dabas liegums “Sakas 
grīņi” 

NATURA 
2000 

0,3 km attālumā uz DR  Sugu (izņemot putnu) un 
biotopu aizsardzībai 

Dabas liegums 
“Pāvilostas pelēkā 

kāpa” 

NATURA 
2000 

2,7 km attālumā uz ZR  Sugu (izņemot putnu) un 
biotopu aizsardzībai 
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Dabas rezervāts “Grīņu 
dabas rezervāts” 

NATURA 
2000 

4,4 km attālumā uz DR Sugu (izņemot putnu) un 
biotopu aizsardzībai 

Dabas liegums “Pelēkās 
kāpas mikroliegums” 

Vietējās 
nozīmes 

4,1 km attālumā uz R Ģeoloģija 

Dabas liegums 
“Priekškāpu biotopu 

kompleksa 
mikroliegums” 

Vietējās 
nozīmes 

4,4 km attālumā uz R Ģeoloģija 

Mikroliegums Nr. 2251 Mikroliegu
ms 

0,4 km attālumā uz ZA Putnu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 2875 Mikroliegu
ms 

0,3 km attālumā uz R Putnu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 2436 Mikroliegu
ms 

0,9 km attālumā uz ZR Biotopu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 2434 Mikroliegu
ms 

1,7 km attālumā uz ZR Biotopu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 2435 Mikroliegu
ms 

1,3 km attālumā uz ZR Biotopu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 368 Mikroliegu
ms 

1,4 km attālumā uz DR Vaskulāro augu un 
paparžaugu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 367 Mikroliegu
ms 

1 km attālumā uz D Vaskulāro augu un 
paparžaugu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 363 Mikroliegu
ms 

1,4 km attālumā uz D Putnu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 1055 Mikroliegu
ms 

1,2 km attālumā uz D Biotopu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 736 Mikroliegu
ms 

3 km attālumā uz DA Putnu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 1915 Mikroliegu
ms 

3,7 km attālumā uz DA Putnu aizsardzībai 

 
Izstrādājot paredzētā darbības ietekmes uz vidi novērtējumu, tiks piesaistīti sertificēti biotopu, 
putnu un sikspārņu eksperti, kas veiks plānotā vēja parka teritorijas un ar to saistītās 
infrastruktūras izvietošanas vietu apsekošanu dabā, sniedzot atzinumu par paredzētās 
darbības realizēšanas iespējamību. 
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2. attēls. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas vēja parka „Minde” apkārtnē 
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2.10. Ietekme uz ainavas kvalitāti un kultūrvēstures pieminekļiem: 

Vēja elektrostacijas neapšaubāmi ietekmē ainavas kvalitāti, tajā skaitā kultūrvēstures 
pieminekļu apkārtnē, jo tās ir nozīmīgas būves, kas saskatāmas no liela attāluma. Izstrādājot 
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, tiks vērtēta paredzētās darbības ietekme uz ainavas 
kvalitāti, tajā skaitā veidojot plānoto vēja parka vizualizācijas. 

 
3. Apraksts ar plānotiem pasākumiem, kas paredzēti, lai nepieļautu vai novērstu apstākļus, 

kuri varētu radīt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi 
Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā detalizēti tiks vērtētas ietekmes, kas saistāmas ar 
paredzētās darbības īstenošanu. Balstoties uz ekspertu rekomendācijām, tiks noteikti 
pasākumi ietekmju mazināšanai un novēršanai. Ierosinātājā jau šobrīd paredz, ka ietekmi 
mazinošie pasākumi tiks īstenoti gan dabas vērtību saglabāšanai, gan cilvēku veselības 
aizsardzībai. 
 
Iesniegumā uzrādītā informācija ir patiesa un atbilst normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām. 
 
Ar cieņu,  
SIA “Mindes Wind” valdes loceklis      Gatis Galviņš 
 

 
 
 

 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
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Rīga, 2021. gada 13. oktobrī    Vides pārraudzības valsts birojam 
Rūpniecības ielā 23, 
Rīgā, LV-1045 

 
 

Paredzētās darbības iesniegums vēja elektrostaciju parka “Peivīka” izbūvei 
Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadā. 

Atbilstoši likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta 1.1. punktam un 2015. gada 
13. janvāra MK noteikumu Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi 

un akceptē paredzēto darbību” 2. punktam. 
 

Ierosinātāja nosaukums: SIA “Peivikas Wind” 
Reģistrācijas numurs: 40203269522 
Juridiskā adrese: Rīga, Kaļķu iela 7, LV-1050 
Tālruņa numurs: +371 29 226 803 
Elektroniskā pasta adrese: info@eolus.lv  
 

1. Informācija par paredzēto darbību 
1.1. Informācija par paredzētās darbības iespējamām norises vietu 

SIA “Peivikas Wind” (turpmāk tekstā – Ierosinātāja), kas ir Zviedrijā dibinātā vēja enerģētikas 
uzņēmuma Eolus Vind AB meitas uzņēmums Latvijā, ir iecerējusi izveidot vēja parku “Peivīka” 
Dienvidkurzemes un Kuldīgas novada teritorijā. Vēja parka vietas izvēli šajā teritorijā lielā mērā 
noteica prasības, kas izriet no Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr. 240 
“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”, kā arī ieceres 
vērtēšanai piesaistīto ekspertu sniegtās rekomendācijas. 
 
Šobrīd Ierosinātāja ir identificējusi teritoriju, kurā vēja parks varētu tikt izvietots, aplēšot 
ieceres maksimālās iespējamās dimensijas, kas ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā 
varētu tikt precizētas, pamatojoties gan uz ekspertu vērtējumiem, gan sociāli ekonomiskajiem 
aspektiem, gan sarunām, kas ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā risināsies starp 
vietējiem iedzīvotājiem, zemes īpašniekiem, pašvaldību un Ierosinātāju. Sākotnēji 
identificētajā teritorijā ietilpst 93 nekustamie īpašumi vai to daļas (skat. sarakstu 1. tabulā). 
Kopējā teritorijas platība, kurā Ierosinātāja ir paredzējusi vērtēt vēja parka būvniecības ieceri 
aizņem aptuveni 28,4 km2 lielu teritoriju, kuru pamatā veido mežu zemes, bet teritorijas 
rietumu daļā atrodas lauksaimniecībā izmantojamo zemju masīvs. Lai gan Ierosinātāja jau ir 
uzsākusi sarunas ar vairākiem zemes īpašniekiem par vēja parka būvniecības iespējām, 
ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā ir paredzēts iesaistīt ne vien pētāmajā teritorijā 
ietilpstošo zemes īpašumu īpašniekus, bet arī tuvējās apkārtnes iedzīvotājus, lai rastu optimālo 
risinājumu plānotajam parkam.  
 
Vēja parka “Peivīka” staciju būvniecība paredzēta Sakas pagastā Diendivkurzemes novadā uz 
austrumiem no Rīvas ciema, kā arī Alsungas un Gudenieku pagastos Kuldīgas novadā. Plānotā 
vēja parka izpētes teritorijai tuvākā apdzīvotā vieta ir Rīva, kas atrodas nedaudz vairāk nekā 1 
km attālumā no izpētes teritorijas robežas, Gudenieki atrodas aptuveni 4 km attālumā no 
izpētes teritorijas robežas, bet Alsunga un Apriķi atrodas vairāk nekā 5 km attālumā no plānotā 
parka teritorijas.   
 
Plānotā vēja parka izpētes teritorijā atrodas viena viensēta – “Novadnieki”, kas novietota 
Kuldīgas novada Alsungas pagastā. Plānotā vēja parka izpētes teritorijā neatrodas sabiedriski 

mailto:info@eolus.lv
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nozīmīgas būves un ar saimniecisku darbību veikšanu saistītas būves. Plānotā vēja parka 
teritoriju nešķērso nozīmīgi infrastruktūras objekti – dzelzceļa līnijas, valsts galvenie un 
reģionālie autoceļi. Paredzams, ka, ievērojot Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa 
noteikumu Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” 
prasības, visas vēja elektrostacijas tiks izbūvētās vairāk nekā 800 m attālumā no dzīvojamās 
apbūves teritorijām.  
 
Tas, kurās zemes vienībās vai to daļās tiks izskatītas iespējas izbūvēt stacijas vai ar tām saistīto 
infrastruktūru, un kuras zemes vienības vai to daļas skars vēja elektrostaciju drošības 
aizsargjoslas, tiks vērtēts ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā. Vēja elektrostacijas un 
ar tām saistītā infrastruktūra tiks izbūvēta tikai tajās zemes vienībās, ar kuru valdītājiem tiks 
panākta vienošanās par energoapgādes objektu izvietošanu un būvniecību.  
 
1. tabula. Vēja parka “Peivīka” izpētes teritorijā ietilpstošas zemes vienības 

Nr. Īpašuma nosaukums 
Administratīvā 

teritorija 
Kadastra 
numurs 

Zemes vienības 
kadastra 

apzīmējums 

1 
6242C052 Stirnas 

Novadnieki 
Alsungas pagasts 62420100222 62420100222 

2 
Aigas Gudenieku pagasts 

62500060037 62500060037 

3 62500060037 62500060074 

4 Andras Sakas pagasts 64860040024 64860040024 

5 Andras Gudenieku pagasts 62500060036 62500060036 

6 Andras Alsungas pagasts 62420100033 62420100033 

7 Apses Gudenieku pagasts 62500060072 62500060072 

8 bez nosaukuma Alsungas pagasts 62420100001 62420100248 

9 Bloki Alsungas pagasts 62420070025 62420100050 

10 Brīvnieki Sakas pagasts 64860040016 64860040019 

11 Brūni Gudenieku pagasts 62500060088 62500060088 

12 Būmaņi Sakas pagasts 64860040087 64860040087 

13 Bumbieri Gudenieku pagasts 62500060029 62500060029 

14 Bumbuļu tilts Stirnmatas Alsungas pagasts 62420100232 62420100232 

15 Ceļš gar Sakas pagastu Gudenieku pagasts 62500060198 62500060199 

16 Cetuki Gudenieku pagasts 62500060087 62500060087 

17 
Ciņi Alsungas pagasts 62420100022 

62420100023 

18 62420100022 

19 Dadzīši Sakas pagasts 64860040105 64860040048 

20 Diždadži Sakas pagasts 64860040051 64860040051 

21 

Dorupes Sakas pagasts 64860040209 

64860040213 

22 64860040210 

23 64860040135 

24 Dravas Alsungas pagasts 62420100092 62420100092 

25 
Dravenieki Alsungas pagasts 62420100099 

62420100099 

26 62420100100 

27 Dziras Sakas pagasts 64860040159 64860040159 

28 Eglieni Sakas pagasts 64860040115 64860040093 

29 

Ezernieki Alsungas pagasts 62420090058 

62420100207 

30 62420100126 

31 62420100205 

32 62420100147 
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Nr. Īpašuma nosaukums 
Administratīvā 

teritorija 
Kadastra 
numurs 

Zemes vienības 
kadastra 

apzīmējums 

33 Ganības Sakas pagasts 64860040108 64860040112 

34 Ģēģeri Gudenieku pagasts 62500010148 62500060067 

35 Graviņas Sakas pagasts 64860040088 64860040088 

36 Griķi Alsungas pagasts 62420050120 62420100127 

37 Intas Alsungas pagasts 62420100084 62420100084 

38 Jaunājas Sakas pagasts 64860040026 64860040026 

39 
Jaunaļas Alsungas pagasts 62420100095 

62420100095 

40 62420100170 

41 Jaunaustrumi Alsungas pagasts 62420030052 62420100091 

42 Jaunbērzi Gudenieku pagasts 62500060001 62500060153 

43 Jaunbirzmaļi Gudenieku pagasts 62500060040 62500060040 

44 Jaundreimaņi Alsungas pagasts 62420100226 62420100226 

45 Jaunievas Gudenieku pagasts 62500060092 62500060071 

46 Jumis Alsungas pagasts 62420100075 62420100075 

47 Kalvenieki Alsungas pagasts 62420100025 62420100025 

48 Kaviči Gudenieku pagasts 62500060035 62500060035 

49 Klētnieki Alsungas pagasts 62420040051 62420100206 

50 Kodoli Alsungas pagasts 62420060056 62420100249 

51 Krizantēmas Alsungas pagasts 62420100132 62420100132 

52 Kukšas Timza Gudenieku pagasts 62500050171 62500060142 

53 
Lati Gudenieku pagasts 62500060060 

62500060060 

54 62500060084 

55 Latvijas dzelzceļš Alsungas pagasts 62420020099 62420100134 

56 Lācīši Alsungas pagasts 62420110007 62420100017 

57 Lejas Gudenieku pagasts 62500060003 62500060005 

58 Lielrīvas Gudenieku pagasts 62500060155 62500060155 

59 

Līvi Alsungas pagasts 62420100063 

62420100063 

60 62420100064 

61 62420100188 

62 Mazkanderi Gudenieku pagasts 62500030145 62500060172 

63 Mazkanderi Alsungas pagasts 62420100125 62420100125 

64 Meldrāji Sakas pagasts 64860040131 64860040131 

65 
Meldrāji (kvartāls nr. 
204.,nogabals nr. 18.) 

Sakas pagasts 64860010108 64860040183 

66 Mežmalas Alsungas pagasts 62420100118 62420100118 

67 Muciņas Sakas pagasts 64860040090 64860040090 

68 Novadnieki Sakas pagasts 64860040089 64860040089 

69 

Novadnieki Alsungas pagasts 62420100081 

62420100081 

70 62420100082 

71 62420100083 

72 Ormaņi Sakas pagasts 64860040071 64860040071 

73 Ozolvalki Gudenieku pagasts 62500060133 62500060105 

74 Piļķi Gudenieku pagasts 62500060031 62500060031 

75 Plūdi Alsungas pagasts 62420120129 62420100133 

76 Pļavnieki Gudenieku pagasts 62500060009 62500060009 

77 Poparāji Alsungas pagasts 62420120054 62420100067 

78 Priediene Sakas pagasts 64860040147 64860040147 
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Nr. Īpašuma nosaukums 
Administratīvā 

teritorija 
Kadastra 
numurs 

Zemes vienības 
kadastra 

apzīmējums 

79 Priedoli Gudenieku pagasts 62500060053 62500060053 

80 Priežkalni Sakas pagasts 64860040092 64860040092 

81 Pukstiņi Gudenieku pagasts 62500060061 62500060086 

82 Puļķi Gudenieku pagasts 62500060038 62500060038 

83 Pūteļi Sakas pagasts 64860040011 64860040011 

84 Saulgoži Gudenieku pagasts 62500050006 62500060002 

85 Silbaložo Alsungas pagasts 62420100093 62420100093 

86 
Sili Alsungas pagasts 62420100055 

62420100056 

87 62420100055 

88 Spārniņi Alsungas pagasts 62420100242 62420100117 

89 Spundiņi Gudenieku pagasts 62500060076 62500060076 

90 Tālumi Sakas pagasts 64860040063 64860040063 

91 
Tāšu pļavas Sakas pagasts 64860040043 

64860040153 

92 64860040184 

93 
Teikas Alsungas pagasts 62420100058 

62420100058 

94 62420100189 

95 Tīrumi Sakas pagasts 64860040150 64860040116 

96 
Upes Alsungas pagasts 62420090109 

62420100040 

97 62420100041 

98 Vairas Gudenieku pagasts 62500060008 62500060069 

99 Valsts mežs Alsunga 
(kvartāls nr. 

201.,nogabali nr. 298., 
300., 301., 306., 313., 

314., 497.) 

Alsungas pagasts 62420010139 

62420100165 

100 62420100164 

101 62420100151 

102 62420100168 

103 
Valsts mežs Pliķu  Gudenieku pagasts 62500020119 

62500060100 

104 62500060101 

105 Valsts mežs Rīva (kvartāls 
nr. 203.,nogabali nr. 67., 

68.) 
Sakas pagasts 64860010108 

64860040175 

106 64860040175 

107 Vārpas Alsungas pagasts 62420100108 62420100108 

108 Veckalvenieki Alsungas pagasts 62420100024 62420100024 

109 Vecsaulgoži Gudenieku pagasts 62500060056 62500060091 

110 Vecsniķeri Gudenieku pagasts 62500060143 62500060143 

111 Vecstrauti Gudenieku pagasts 62500060054 62500060054 

112 Veči Sakas pagasts 64860040103 64860040103 

113 Veiksmes Alsungas pagasts 62420100089 62420100089 

114 Veldrumi Gudenieku pagasts 62500060113 62500060146 

115 Vormsāti Gudenieku pagasts 62500050188 62500060157 

116 Zaķīši Sakas pagasts 64860040102 64860040102 
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1. attēls. Plānotā vēja parka „Peivīka” novietojums
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1.2. Informācija par paredzētās darbības fizisko pazīmju aprakstu, t.sk. informācija 
par apjomu, darbības vietas sagatavošanu pirms paredzētās darbības 
uzsākšanas, nojaukšanas darbiem un to risinājumiem, izmantojamo 
tehnoloģiju veidiem, nepieciešamajiem infrastruktūras objektiem 

Lai gan šobrīd precīzs izbūvējamo vēja elektrostaciju skaits un novietojums nav noteikts, 
Ierosinātāja, veicot izvietojuma iespēju analīzi, ir aplēsusi, ka pētāmajā teritorijā būtu 
iespējams izvietot aptuveni 29 jaunākās paaudzes lielas jaudas vēja elektrostaciju. Šādā vēja 
parka uzstādīto staciju kopējā jauda varētu pārsniegt 170 MW robežu. Uzstādāmo vēja 
elektrostaciju skaits tiks precizēts ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, kad paredzēts 
analizēt dažādas projekta īstenošanas alternatīvas, piemēram, lielāka skaita mazākas jaudas 
staciju uzstādīšana vai lielākas jaudas staciju uzstādīšana samazinātā apjomā. Lai kāds 
risinājums tiktu izvēlēts ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, plānotā vēja parka 
kvantitatīvie rādītāji būs augstāki par likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. pielikumā 
noteiktajiem robežsliekšņiem. 
 
Uzstādāmo staciju modelis un tehniskie raksturlielumi šobrīd vēl nav noteikti, tomēr 
paredzams, ka tas varētu būt kāds no Enercon, Vestas, Siemens-Games, General Electric vai 
Nordex jaunākajiem modeļiem. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir paredzēts 
vērtēt vairākus staciju modeļus, salīdzinot tos kā tehnoloģiskās alternatīvas. Apkopojot 
informāciju par ražotāju šobrīd piedāvātajiem staciju modeļiem ir iespējams ieskicēt galvenās 
plānoto vēja elektrostaciju iezīmes: 

• stacijas nominālā jauda ap 6 MW; 

• stacijas masta augstums virs 135 m; 

• stacijas rotora diametrs virs 150 m. 
 
Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir paredzēts vērtēt iespējas izbūvēt risinājumus 
saražotās elektroenerģijas akumulēšanai, analizējot gan tehnoloģiskos risinājumus enerģijas 
akumulēšanai, gan ar enerģijas akumulēšanu saistītās infrastruktūras novietojuma 
alternatīvas. Paredzams, ka Eolus Vind AB varētu veidot vienotu enerģijas akumulēšanas 
risinājumu ar citiem attīstītāja plānotajiem vēja parkiem, kas novietoti paredzētās darbības 
vietas tuvumā – Minde un Alokste. 
 
Ņemot vērā to, ka lielāko daļu izpētes teritorijas aizņem meža zemes, paredzams, ka stacijas 
tiks izbūvētas arī meža zemēs, pirms tam veicot apbūves laukumam nepieciešamās teritorijas 
atmežošanu. Plānojot stacijas meža zemēs, iespēju robežās tās tiks izvietotas pie esošiem 
meža ceļiem un stigām, tādējādi mazinot mežaudžu fragmentāciju.  
 
Pirms vēja elektrostaciju uzstādīšanas parka teritorijā tiks izbūvēts pievedceļu tīkls, kas 
nepieciešams staciju piegādei. Pievedceļu plānošanas procesā iespēju robežās tiks ņemts vērā 
esošo meža ceļu novietojums, nebūvējot jaunus ceļus, bet uzlabojot jau esošos ceļus. 
Paredzams, ka tieša piekļuve plānotajam vēja parkam būvniecības un ekspluatācijas laikā tiks 
nodrošināta pa pašvaldību autoceļiem un jaunizbūvētiem pievedceļiem, kā arī pa valsts 
reģionālo autoceļu P111 Ventspils (Leči)—Grobiņa un valsts vietējo autoceļu V1186 Labrags – 
Rīva –Sarkanvalks. Šobrīd tiek vērtētas arī iespējas bijušās dzelzceļa līnijas izmantošanai, 
izveidojot tiešu plānoto parka savienojumu ar  valsts reģionālo autoceļu P111 Ventspils 
(Leči)—Grobiņa. 
 
Saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā ir paredzēts izbūvēt jaunas vidēja sprieguma 
un augstsprieguma elektropārvades kabeļu līnijas, kuras, ievērojot Enerģētikas likuma 21. 
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panta nosacījumus, iespēju robežās ir paredzēts izvietot jaunbūvējamo pievedceļu un esošo 
autoceļu nodalījuma joslās. Jaunbūvējamās elektropārvades līnijas ir paredzēts pieslēgt 
elektropārvades līnijai Grobiņa - Ventspils, kur atkarībā no vēja parka kopējās jaudas, kas tiks 
noteikta ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, pieslēgums varētu tikt veidots pie 330 kV 
vai 110 kV līnijas. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā var tikt identificēti vairāki 
risinājumi plānotā vēja parka pievienošanai valsts elektroapgādes tīklam, kas tiktu vērtēti kā 
alternatīvi risinājumi, apzinot to iespējamo ietekmi uz vidi.  
 

1.3. Vides stāvoklis paredzētās darbības teritorijā un tās ietekmētajā teritorijā 
Vēja parku “Peivīka” ir paredzēts izbūvēt teritorijā ar relatīvi zemu saimnieciskās darbības 
radīto slogu. Plānotā vēja parka teritorijā un tā tiešā tuvumā neatrodas plašas rūpnieciskās un 
lauksaimnieciskās ražošanas teritorijas. Tuvākie objekti, kuriem izsniegtas “B” kategorijas 
atļaujas piesārņojošās darbības veikšanai atrodas vairāk nekā 3 km attālumā no plānotā vēja 
parka. Plānotā vēja parka teritorijā neatrodas nozīmīgas ūdenstilpes un to nešķērso lielas 
upes. Plānotais vēja parks atrodas Piejūras mazo upju baseinā. Teritorijas tuvējā apkaimē 
rietumu pusē atrodas upe Rīva aptuveni 1,5 km attālumā un austrumu pusē Užavas upe 
aptuveni 0,5-2 km attālumā. VES parka “Peivīka” izpētes teritorija dienvidos robežojas ar Rīvas 
upes labā krasta pieteku – Agu. Vēju parka tiešā tuvumā neatrodas lielas ūdenstilpnes. 
 
Lai gan detalizēti vides stāvoklis paredzētās darbības teritorijā un tās apkārtnē tiks vērtēts 
ietekmes uz vides novērtējuma procesa ietvaros, šobrīd nav identificējami esoši objekti, kas 
radītu tādas būtiskas ietekmes uz vidi, kuras plānotā vēja parka ekspluatācija varētu 
ievērojami palielināt.  
 

1.4. Atbilstības teritorijas plānojumam 
Vienoti jaunā Dienvidkurzemes un paplašinātā Kuldīgas novada teritorijas attīstības 
plānošanas dokumenti vēl nav izstrādāti, līdz ar to izpētes teritorijā ir spēkā esoši Pāvilostas 
novada teritorijas plānojums 2012.-2024.gadam, Alsungas novada teritorijas plānojums no 
2009. gada un Kuldīgas novada teritorijas plānojums 2013. – 2025. gadam. 
 
Saskaņā Pāvilostas novada teritorijas plānojumu VES parka “Peivīka” izpētes teritorijā ietilpst 
zemes vienības vai to daļas, kuru plānotā (atļautā) izmantošana pamatā noteikta kā mežu 
teritorija un lauku zeme. Salīdzinoši nelielas platības izpētes teritorijā aizņem ūdeņu teritorijas 
un transporta infrastruktūras teritorijas. Daļa no paredzētās darbības teritorijā izvietotajām 
lauku teritorijām ir meliorētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes. 
 
Atbilstoši Pāvilostas novada domes 2013. gada 30. maija saistošiem noteikumiem Nr. 3 
„Pāvilostas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, vēja elektrostaciju ar 
maksimālo jaudu vairāk ne kā 20 kW būvniecība atļauta teritorijās, kuru plānotais (atļautais) 
izmantošanas veids ir Lauku zemes (L) ar indeksiem LR-5 un LR-9. Izpētes teritorijā esošajām 
Lauku zemēm nav norādīti minētie indeksi. Pamatojoties uz iepriekš minēto var secināt, ka 
plānotā vēja parka ieceres turpmākai attīstīšanai ir nepieciešams tā būvniecību pieļaut ar 
jauno Dienvidkurzemes novada teritorijas plānojumu, vai arī to paredzēt, veicot 
lokālplānojuma izstrādi plānotā vēja parka teritorijai. 
 
Izstrādājot Alsungas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015. – 2030. gadam, pašvaldība 
ir novērtējusi enerģijas ražošanas iespējas no vēja, norādot, ka novada teritorijā šim enerģijas 
ieguves veidam ir liels potenciāls. Atbilstoši Alsungas novada teritorijas plānojumam no 2009. 
gada vēja parka “Peivīka” izpētes teritorijā ietilpstošās zemes vienības vai to daļas atrodas 
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Alsungas pagasta teritorijā, kur atļautā izmantošana noteikta kā mežsaimniecībā 
izmantojamās teritorijās, kur atbilstoši teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, ir 
atļauta vēja ģeneratoru būvniecība. 
 
Atbilstoši Kuldīgas novada teritorijas plānojumam 2013.-2025. gadam izpētes teritorijā 
ietilpstošās zemes vienības vai to daļas atrodas teritorijā, kur atļautā izmantošana noteikta kā 
lauksaimniecības teritorija un mežu teritorija, kā arī salīdzinoši nelielas platības aizņem ūdeņu 
teritorijas. Saskaņā ar Kuldīgas novada domes 2019. gada 6. jūnija saistošajiem noteikumiem 
Nr. 2019/8 “Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” vēja elektrostaciju, ar maksimālo 
jaudu 20 kilovati un vairāk, būvniecība, kā arī esošo izmantošana atļauta tikai šādās 
funkcionālajās zonās: rūpnieciskās apbūves teritorijās (R, R2, R3), tehniskās apbūves teritorijās 
(TA), lauksaimniecības teritorijās (L) un Ūdeņu teritorijās (Ū), tikai teritorijās, kas noteiktas 
grafiskās daļas kartē “Teritorijas, kurās atļauta vēja elektrostaciju (ar jaudu virs 20kW) 
būvniecība”. Plānotā vēja parka “Peivīka” teritorija atrodas zonā, kurā ir atļauta vēja 
elektrostaciju būvniecība. Pamatojoties uz iepriekš minēto var secināt, ka plānotā vēja parka 
ieceres turpmākai attīstīšanai, ja stacijas tiks izbūvētas meža zemēs, ir nepieciešams tā 
būvniecību pieļaut ar jauno Kuldīgas novada teritorijas plānojumu, vai arī to paredzēt, veicot 
lokālplānojuma izstrādi plānotā vēja parka teritorijai. 
 
2. Informācija par būtiskajiem vides aspektiem, no kuriem izriet paredzētās darbības 

ietekme uz vidi, to raksturojums un novērtējums 
2.1. Dabas resursu ieguve un izmantošana un to pārveidošana, tai skaitā 

pārveidojamās zemes platības 
Plānotā vēja parka ekspluatācijas procesa laikā nav plānots veikt dabas resursu ieguvi vai to 
izmantošanu nozīmīgā apjomā. 
 
Kā jau norādīts iepriekš, vēja parku ir paredzēts izvietot teritorijā, kurā dominē meža zemes, 
tādēļ paredzams, ka parka un saistīto infrastruktūras objektu izbūvei būs nepieciešams veikt 
noteiktu meža teritoriju atmežošanu. Atmežojamās teritorijas platība ir atkarīga gan no 
izbūvējamo vēja elektrostaciju skaita, gan to novietojuma, gan iespējas izmantot teritorijas, 
kas jau iepriekš ir atmežotas, piemēram, esošos meža ceļus.  Ietekmes uz vidi novērtējuma 
procesa laikā tiks meklēti risinājumi, lai teritorijās, kurās nepieciešams veikt atmežošanu, 
neatrastos īpaši aizsargājami biotopi un īpaši aizsargājamu augu sugu atradnes. Ietekmes uz 
vidi novērtējuma procesa ietvaros tiks aplēsta atmežojamās teritorijas platība, kas tiks 
precizēta būvprojekta izstrādes laikā. Ņemot vērā kopējo iespējamo vēja parka teritorijas 
platību, domājams, ka veicamā teritorijas atmežošana neradīs būtisku meža fragmentāciju, jo 
staciju būvniecībai nepieciešamā teritorijas platība ir neliela, un, ņemot vērā jau esošo ceļu 
novietojumu pētāmajā teritorijā, jaunie pievedceļi varētu būt salīdzinoši īsi ceļu posmi. 
 

2.2. Galvenās izejvielas un to daudzums gadā vai plānotie būvmateriāli un to daudzums 
objekta būvniecībai 

Vēja parka un saistītās infrastruktūras izbūvei tiks izmantoti tradicionāli būvniecības materiāli, 
piemēram, smilts, grants un šķembas ceļu un laukumu būvniecībai, betons un tērauds staciju 
pamatu izbūvei. Prognozējamais būvmateriālu un izejvielu apjoms tiks noteikts ietekmes uz 
vidi novērtējuma procesa laikā, ņemto vērā precizēto elektrostaciju un infrastruktūras 
izvietojumu un tehnisko risinājumu. Ņemot vērā līdzīgu parku būvniecības un plānošanas 
pieredzi Latvijā, paredzams, ka būvniecības procesā netiks izmantotas bīstamas ķīmiskas vielas 
vai maisījumi apjomos, kas pārsniedz 100 kg gadā. 
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Lai gan vēja parka būvniecībai nepieciešamo materiālu apjoms būs ievērojams, domājams, ka 
to ieguve un izmantošana neradīs būtisku ietekmi uz vidi, jo izmantojamie minerālmateriāli ir 
salīdzinoši plaši pieejami visā Latvijas teritorijā. Īslaicīgas, bet potenciāli vērā ņemamas 
ietekmes varētu būt saistītas ar nepieciešamo materiālu transportēšanu gan kontekstā ar 
grants ceļu stāvokli, gan daļiņu emisijām, kas radīsies grants ceļu izmantošanas laikā. Ietekmes 
uz vidi novērtējuma procesa ietvaros šie jautājumi tiks risināti detalizēti, tajā skaitā vērtējot 
būvdarbu sagaidāmo ietekmi uz gaisa kvalitāti. 
 

2.3. Produkcija un tās daudzums (gadā) 
Plānotajā vēja parkā saražotās elektroenerģijas apjoms ir atkarīgs no kopējā izbūvēto staciju 
skaita, uzstādītā staciju modeļa, staciju savstarpējā izvietojuma, nosacījumiem staciju darbības 
apturēšanai, piemēram, ietekmes mazināšanai uz sikspārņu populācijām, un vēja apstākļiem 
gan teritorijā kopumā, gan noteiktā gadā.  
 
Ja paredzētās darbības teritorijā būs iespējams izvietot visas potenciāli iespējamās 29 stacijas, 
tad paredzams, ka saražotās elektroenerģijas apjoms gadā varētu pārsniegt 580 GWh.  
 

2.4. Ūdensapgādes risinājums, ūdens ieguves avots, izmantojamā ūdens ieguves avota 
nodrošinājums ar ūdens resursiem. Plānotais notekūdeņu daudzums, notekūdeņu 
apsaimniekošanas risinājums 

Plānotā vēja parka ekspluatācijas procesa laikā nav paredzēts iegūt un izmantot ūdens 
resursus, tādēļ ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas risinājumi šī objekta 
kontekstā nav aktuāli. 
 

2.5. Siltumapgādes risinājums, sadedzināšanas iekārtai – plānotais kurināmais, tā 
daudzums un iekārtas jauda 

Plānotā vēja parka ekspluatācijas procesa laikā nav paredzēts ražot un izmantot siltumu, tādēļ 
siltumapgādes risinājumi šī objekta kontekstā nav aktuāli. 
 

2.6. Piesārņojošo vielu emisija gaisā, ūdenī un augsnē, smakas 
Vēja parka darbības rezultātā netiks emitētas piesārņojošās vielas gaisā, ūdenī un augsnē. 
 

2.7. Tehnoloģisko procesu atkritumi (arī bīstamie atkritumi), blakusprodukti un 
paredzētā atkritumu apsaimniekošana 

Vēja parka būvniecības un ekspluatācijas procesa laikā tiks radīti atkritumi. Būvniecības 
procesa laikā tiks radīti gan būvniecības, gan sadzīves atkritumi nelielos daudzumos, kuru 
apsaimniekošanu ir plānots veikt, ievērojot normatīvo aktu prasības. Parka ekspluatācijas laikā 
radītie atkritumi pamatā ir saistīti ar nolietoto komplektējošo daļu aizvietošanu, kā arī ar 
dažāda veida smērvielu izmantošanu vēja elektrostacijas agregātos. Arī šos atkritumus ir 
paredzēts nodot apsaimniekot uzņēmumiem, kas būs saņēmuši nepieciešamās atļaujas 
noteikta veida atkritumu apsaimniekošanai. Ievērojot normatīvo aktu prasības atkritumu 
apsaimniekošanas jomā, paredzams, ka vēja parka radītie atkritumi neradīs būtisku ietekmi uz 
vidi. 
 

2.8. Fizikālās ietekmes 
Fizikālās ietekmes – troksnis, vibrācija, mirgošanas efekts un vides risks, neapšaubāmi ir 
uzskatāmas par nozīmīgāko sabiedrības veselību un drošību apdraudošo ietekmju grupu, kas 
saistītas ar vēja elektrostaciju parku būvniecību. Šo ietekmju apmērs ir tiešā veidā atkarīgs gan 
no staciju izvietojuma, gan to modeļa. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros visas 
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iepriekš minētās ietekmes tiks detalizēti vērtētas, īpašu vērību pievēršot arī zemas frekvences 
trokšņiem, kas saistīti ar vēja elektrostaciju darbību. Lai gan jebkura no iepriekš minētajām 
ietekmēm var kļūt būtiska, nepareizi izvietojot stacijas vai neīstenojot nepieciešamos ietekmi 
mazinošos pasākumus, Ierosinātājas mātes uzņēmuma Eolus Vind AB līdzšinējā pieredze, 
plānojot un izbūvējot vēja parkus citās Eiropas valstīs, liecina par to, ka fizikālās ietekmes ir 
mazināmas vai novēršamas līdz tādam līmenim, kas nepadraud sabiedrības veselību un 
drošību. 
 

2.9. Paredzamā ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām 
sugām, īpaši aizsargājamiem biotopiem un mikroliegumiem 

Informācija par plānotā vēja parka „Peivīka” izpētes teritorijas tuvumā esošajām dabas 
teritorijām apkopota 2. tabulā, un tās attēlotas 2. attēlā. 

 
Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols” publicēto 
informāciju, izpētes teritorijā neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un mikroliegumi. 
Izpētes teritorijā atrodas vairāki ES nozīmēs mežu biotopi. 

 
2. tabula. Izpētes teritorijai tuvumā esošās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas 

Nosaukums Statuss Attālums no izpētes 
teritorijas 

Izveidošanas kritēriji 

Dabas liegums 
“Alsungas meži” 

NATURA 
2000 

Uz robežas ar izpētes 
teritoriju Z pusē 

Sugu (izņemot putnu) un 
biotopu aizsardzībai 

Dabas liegums “Užavas 
augštece” 

NATURA 
2000 

0,1 km attālumā uz A Sugu (izņemot putnu) un 
biotopu aizsardzībai 

Dabas liegums 
“Gudenieki” 

NATURA 
2000 

3,7 km attālumā uz DA Sugu (izņemot putnu) un 
biotopu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 2239 Mikroliegu
ms 

0,1 km attālumā uz D Putnu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 736 Mikroliegu
ms 

3,6 km attālumā uz R Putnu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 2377 Mikroliegu
ms 

1 km attālumā uz A Putnu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 2855 Mikroliegu
ms 

2,4 km attālumā uz ZA  Putnu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 2007 Mikroliegu
ms 

1,3 km attālumā uz Z Putnu aizsardzībai 

Mikroliegums Nr. 1861 Mikroliegu
ms 

2,9 km attālumā uz ZR Putnu aizsardzībai 

 
Izstrādājot paredzētā darbības ietekmes uz vidi novērtējumu, tiks piesaistīti sertificēti biotopu, 
putnu un sikspārņu eksperti, kas veiks plānotā vēja parka teritorijas un ar to saistītās 
infrastruktūras izvietošanas vietu apsekošanu dabā, sniedzot atzinumu par paredzētās 
darbības realizēšanas iespējamību. 
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2. attēls. Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas vēja parka „Peivīka” apkārtnē 
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2.10. Ietekme uz ainavas kvalitāti un kultūrvēstures pieminekļiem: 
Vēja elektrostacijas neapšaubāmi ietekmē ainavas kvalitāti, tajā skaitā kultūrvēstures 
pieminekļu apkārtnē, jo tās ir nozīmīgas būves, kas saskatāmas no liela attāluma. Izstrādājot 
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, tiks vērtēta paredzētās darbības ietekme uz ainavas 
kvalitāti, tajā skaitā veidojot plānoto vēja parka vizualizācijas. 
 
3. Apraksts ar plānotiem pasākumiem, kas paredzēti, lai nepieļautu vai novērstu apstākļus, 

kuri varētu radīt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi 
Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā detalizēti tiks vērtētas ietekmes, kas saistāmas ar 
paredzētās darbības īstenošanu. Balstoties uz ekspertu rekomendācijām, tiks noteikti 
pasākumi ietekmju mazināšanai un novēršanai. Ierosinātājā jau šobrīd paredz, ka ietekmi 
mazinošie pasākumi tiks īstenoti gan dabas vērtību saglabāšanai, gan cilvēku veselības 
aizsardzībai. 
 
Iesniegumā uzrādītā informācija ir patiesa un atbilst normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām. 
 
 
Ar cieņu,  
 
SIA “Peivikas Wind” valdes loceklis      Gatis Galviņš 
 

 
 
 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR 
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 



Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, fakss 67321049, e-pasts pasts@vpvb.gov.lv, www.vpvb.gov.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā 

09.11.2021  

Lēmums Nr. 5-02/31 
par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru piemērošanu un apvienošanu, un 

2021.gada 25. augusta Lēmuma Nr. 5-02/20 “par ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūras piemērošanu” un 2021. gada 31. augusta Lēmuma Nr. 5-02/22 “par 

ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” atcelšanu 

Adresāti:  

1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alokste wind”, reģistrācijas numurs  40203267822, 

adrese: Kaļķu iela 7, Rīga, LV-1050, elektroniskā adrese: info@eolus.lv  

2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mindes Wind”, reģ.Nr. 40203267771, juridiskā adrese: 

Kaļķu iela 7, Rīga, LV-1050; e-pasts: info@eolus.lv;  

3. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Peivikas Wind”, reģ.Nr. 40203269522, juridiskā 

adrese: Kaļķu iela 7, Rīga, LV-1050; e-pasts: info@eolus.lv; 

(turpmāk kopā sauktas – Ierosinātājas). 

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja elektrostaciju parku “Alokste”, “Minde”  un  

“Peivika” būvniecība. 

Paredzētās darbības iespējamās norises vietas:  

1. Vēja elektrostaciju parka “Alokste” iespējamā norises vieta, izpētes teritorija, ietver 

Dienvidkurzemes novada Lažas pagasta un Kuldīgas novada Gudenieku un Turlavas 

pagastu teritorijas. 

2. Vēja elektrostaciju parka “Minde”  iespējamā norises vieta, izpētes teritorija, ietver 

Diendivkurzemes novada Sakas pagasta teritorijas. 

3. Vēja elektrostaciju parka “Peivika” iespējamā norises vieta, izpētes teritorija, ietver 

Diendivkurzemes novada Sakas pagasta  un Kuldīgas novada Alsungas un Gudenieku 

pagastos teritorijas. 

Informācija par izpētes teritorijā iekļautajiem īpašumiem un to zemes vienībām pievienoti šī 

lēmuma 1. pielikumā, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa. 

Īss paredzētās darbības raksturojums, faktu konstatācija un apsvērumi lēmuma satura 

noteikšanai: 

1. Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) saņēma:  

1.1. SIA “Alokste Wind” 2021. gada 13. oktobra iesniegumu “Paredzētās darbības 

iesniegums vēja elektrostaciju parka “Alokste” izbūvei Dienvidkurzemes novadā” 

(turpmāk – “Alokste Wind” Iesniegums) par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras 

piemērošanu saskaņā ar Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. punktu. 

Paredzēts izbūvēt VES parku “Alokste” Dienvidkurzemes novadu teritorijā pie 

mailto:info@eolus.lv
mailto:info@eolus.lv
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robežas ar Kuldīgas novadu1. VES parkā paredzēts izvietot 23 jaunākās paaudzes lielas 

jaudas vēja elektrostacijas (parka kopējā ražošanas jauda varētu pārsniegt 130 MW). 

Kopējais saražotais enerģijas apjoms varētu sasniegt 500 GWh/gadā.  

1.2. SIA “Mindes Wind” 2021. gada 13. oktobra iesniegumu, 2021. gada 26. oktobra 

iesniegumu “Paredzētās darbības iesniegums vēja elektrostaciju parka “Minde” 

izbūvei Dienvidkurzemes novadā”, ar kuru precizēts  2021. gada 13. oktobra 

iesniegums (turpmāk – kopā saukts “Mindes Wind” Iesniegums) par ietekmes uz vidi 

novērtējuma procedūras piemērošanu saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu” (turpmāk – Novērtējuma likums)  4. panta pirmās daļas 1. punktu. 

Paredzēts izbūvēt vēja elektrostaciju (turpmāk arī – VES) parku “Minde” 

Dienvidkurzemes novada teritorijā. VES parkā paredzēts izvietot 28 jaunākās 

paaudzes lielas jaudas VES (parka kopējā ražošanas jauda varētu pārsniegt 150 MW). 

Kopējais saražotais enerģijas apjoms varētu sasniegt 560 GWh/gadā.  

1.3. SIA “Peivikas Wind” 2021. gada 13. oktobra iesniegumu “Paredzētās darbības 

iesniegums vēja elektrostaciju parka “Peivika” izbūvei Dienvidkurzemes un Kuldīgas 

novadā” (turpmāk – “Peivikas Wind” Iesniegums) par ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūras piemērošanu saskaņā ar Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 

1. punktu. Paredzēts izbūvēt VES parku “Peivika” Dienvidkurzemes un Kuldīgas 

novadu teritorijās. VES parkā paredzēts izvietot 29 jaunākās paaudzes lielas jaudas 

vēja elektrostacijas (parka kopējā ražošanas jauda varētu pārsniegt 170 MW). Kopējais 

saražotais enerģijas apjoms varētu sasniegt 580 GWh/gadā.  

1.4. SIA “Alokste Wind”, SIA “Mindes Wind” un SIA “Peivikas Wind” 2021. gada 

13. oktobra iesniegumus ar lūgumu apvienot SIA “Mindes Wind”  paredzētās darbības 

- vēja elektrostaciju parka “Minde” izbūvi Dienvidkurzemes novadā, SIA “Peivikas 

Wind” paredzētās darbības - vēja elektrostaciju parka “Peivika” izbūvi 

Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadā un SIA “Alokste Wind” paredzētās darbības - 

vēja elektrostaciju parka “Alokste” izbūvi Dienvidkurzemes novadā ietekmes uz vidi 

novērtējumus vienotā ietekmes uz vidi novērtējuma (turpmāk - IVN) procedūrā, 

pamatojoties uz Novērtējuma likuma  14.1 panta septīto daļu. 

2. Birojs jau SIA “Alokste Wind” paredzētajai darbībai - vēja elektrostaciju parka “Alokste” 

izbūvei, pamatojoties uz 2021. gada 9. augusta paredzētās darbības iesniegumu 

“Paredzētās darbības iesniegums vēja elektrostaciju parka “Alokste” izbūvei 

Dienvidkurzemes novadā”,  piemērojis IVN procedūru ar 2021.gada 25. augusta Lēmumu 

Nr. 5-02/20 “par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” (turpmāk – 

Lēmums Nr. 5-02/20). Arī SIA “Mindes Wind” paredzētajai darbībai – vēja elektrostaciju 

parka “Minde” izveidei Sakas pagastā, Dienvidkurzemes novadā - Birojs, pamatojoties uz 

SIA “Mindes Wind” 2021. gada 16. augusta iesniegumu“Paredzētās darbības iesniegums 

vēja elektrostaciju parka “Minde” izbūvei Dienvidkurzemes novadā” un SIA “Peivikas 

Wind” paredzētajai darbībai – vēja elektrostaciju parka “Peivika” izveidei Sakas pagastā 

Diendivkurzemes novadā, kā arī Alsungas un Gudenieku pagastos Kuldīgas novadā, 

pamatojoties uz SIA “Peivikas Wind” 2021. gada 16. augusta iesniegumu “Paredzētās 

darbības iesniegumu vēja elektrostaciju parka “Peivika” izbūvei Dienvidkurzemes un 

Kuldīgas novadā” piemērojis IVN procedūru ar  2021. gada 31. augusta Lēmumu Nr. 5-

02/22 “par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu” (turpmāk – Lēmums 

Nr. 5-02/22). 

 
1 Atbilstoši “Alokste Wind” Iesniegumam: “Izpētes teritorijā ir iekļautas ne vien tās zemes vienības, kurās 

potenciāli varētu tikt izvietotas vēja elektrostacijas, bet arī tās zemes vienības, kuras varētu skart vēja 

elektrostaciju aizsargjoslas. Tādējādi izpētes teritorijā ir iekļautas arī Kuldīgas novadā esošas zemes vienības, uz 

kurām gan vēja elektrostacijas šobrīd izvietot nav paredzēts”. 
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3. Izvērtējot SIA “Alokste Wind” 2021. gada 9. augusta paredzētās darbības iesniegumu,  par 

ko pieņemts Biroja Lēmums Nr. 5-02/20 un SIA “Mindes Wind” 2021. gada 16. augusta 

paredzētās darbības iesniegumu un SIA “Peivikas Wind” 2021.gada 16. augusta paredzētās 

darbības iesniegumu, par ko pieņemts Biroja Lēmums Nr. 5-02/22, kā arī “Alokste Wind” 

Iesniegumā, “Peivikas Wind” Iesniegumā un “Mindes Wind” Iesniegumā sniegto 

informāciju, Birojs secina, ka Ierosinātājas paredzētajās darbībās plānotas izmaiņas, 

piemēram, palielinātas VES parku kopējās ražošanas jaudas, kopējais saražotais enerģijas 

apjoms, VES parka “Peivika” izpētes teritorijā iekļautas  jaunas zemes vienības, kā arī IVN 

ievaros plānots vērtēt iespējas izbūvēt risinājumus saražotās elektroenerģijas akumulēšanai, 

analizējot gan tehnoloģiskos risinājumus enerģijas akumulēšanai, gan ar enerģijas 

akumulēšanu saistītās infrastruktūras novietojuma alternatīvas. Ņemot vērā minēto, 

vadoties  no lietderības apsvērumiem, Birojs nolemj atcelt Biroja Lēmumu Nr. 5-02/20 un 

Lēmumu Nr. 5-02/22 un izdot jaunu lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu 

Ierosinātājas paredzētajām darbībām un  procedūru apvienošanu. 

4. No “Alokste Wind” Iesnieguma, “Peivikas Wind” Iesnieguma un “Mindes Wind” 

Iesnieguma izriet:  

4.1. Ierosinātāja vēl tikai plāno zemes nomas tiesību nodibināšanu uz zemi, kas nav 

Ierosinātājas īpašumā vai valdījumā, tādēļ precīzu VES izvietojumu un skaitu, kā arī 

saistītās infrastruktūras izvietojumu paredzēts noteikt ietekmes uz vidi novērtējuma 

gaitā. Būvniecību paredzēts veikt tikai tajās zemes vienībās, ar kuru īpašniekiem un/vai 

tiesiskajiem valdītājiem tiks panākta vienošanās par energoapgādes objektu 

izvietošanu un būvniecību. Ierosinātājai jāņem vērā, ka piemērojamo normatīvo aktu, 

kas nosaka prasības ietekmes uz vidi novērtējumam, izpilde var būt iespējama tikai, ja 

ar attiecīgo zemju īpašniekiem un/vai tiesiskajiem valdītājiem panākta vienošanās par 

nepieciešamās izpētes un tai sekojošas būvniecības un citu saistīto darbu veikšanu 

citām personām piederošos nekustamos īpašumos. 

4.2. Uzstādāmo VES modelis un tehniskie raksturlielumi šobrīd vēl nav noteikti, 

prognozēts, ka tas varētu būt kāds no Enercon, Vestas, Siemens-Games, General 

Electric vai Nordex jaunākajiem modeļiem, kur katras stacijas nominālā jauda varētu 

sasniegt 6 MW (stacijas masta augstums virs 135 m, stacijas rotora diametrs virs 

150 m). Vienlaicīgi ar plānoto vēja elektrostaciju uzstādīšanu ir paredzēts izbūvēt to 

uzstādīšanai un ekspluatācijai nepieciešamo infrastruktūru – pievedceļus.  Saražotās 

elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā plānots izbūvēt jaunas vidēja sprieguma un 

augstsprieguma elektropārvades kabeļu līnijas, kuras, ievērojot Enerģētikas likuma 

21. panta nosacījumus, iespēju robežās ir paredzēts izvietot jaunbūvējamo pievedceļu 

un esošo autoceļu nodalījuma joslās. Jaunbūvējamās elektropārvades līnijas ir 

paredzēts pieslēgt elektropārvades līnijai Grobiņa - Ventspils, kur atkarībā no vēja 

parka kopējās jaudas, kas tiks noteikta IVN procesa laikā, pieslēgums varētu tikt 

veidots pie 330 kV vai 110 kV līnijas. IVN procesa laikā var tikt identificēti vairāki 

risinājumi plānotā vēja parka pievienošanai valsts elektroapgādes tīklam, kas tiktu 

vērtēti kā alternatīvi risinājumi, apzinot to iespējamo ietekmi uz vidi.  

4.3. IVN procesa ietvaros ir paredzēts vērtēt iespējas izbūvēt risinājumus saražotās 

elektroenerģijas akumulēšanai, analizējot gan tehnoloģiskos risinājumus enerģijas 

akumulēšanai, gan ar enerģijas akumulēšanu saistītās infrastruktūras novietojuma 

alternatīvas. Atbilstoši Ierosinātājas iesniegumos norādītajam Eolus Vind AB varētu 

veidot vienotu enerģijas akumulēšanas risinājumu VES parkiem “Alokste” “Peivika” 

un “Minde”. 

4.4. VES parkos “Alokste”  un  “Peivika”  un “Minde”  VES izvietojumu paredzēts 

noteikt, ievērojot Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 240 

“Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteiktos 

minimālos attālumus attiecīgo objektu izbūvei. 
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5. Saskaņā ar “Alokste Wind” Iesniegumā sniegto informāciju:  

5.1. VES parka “Alokste” būvniecība paredzēta Dienvidkurzemes novadā pie robežas ar 

Kuldīgas novadu. Pašlaik  sākotnēji identificētajā izpētes teritorijā ietilpst 68 zemes 

vienības vai zemes vienību daļas. VES parka būvniecībai paredzētās teritorijas kopējā 

platība aizņem 22,6 km2, kuru plānotā (atļautā) izmantošana pamatā noteikta kā mežu 

teritorija, bet ritumu daļā  lauksaimniecības teritorijas. Tuvākās apdzīvotās vietas ir 

“Ķikuri”, kas novietota ⁓ 1,2 km attālumā no izpētes teritorijas robežas un “Apriķi”, 

kas novietota ⁓ 1,5 km attālumā no izpētes teritorijas robežas. Plānotā VES parka 

teritoriju nešķērso nozīmīgi infrastruktūras objekti – dzelzceļa līnijas, valsts galvenie 

un reģionālie autoceļi.  

5.2. Piekļuve plānotajam VES parkam būvniecības un ekspluatācijas laikā tiks nodrošināta 

pa pašvaldību autoceļiem un jaunizbūvētiem pievedceļiem, kā arī pa valsts reģionālo 

autoceļu P112 Kuldīga — Aizpute — Līči un valsts vietējiem autoceļiem V1265 Basi 

– Apriķi un V1289 Ķikuri – Alsunga. 

5.3. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” 

publicēto informāciju plānotā VES parka izpētes teritorijā atrodas viens mikroliegums, 

kas izveidots putnu aizsardzībai, viena īpaši aizsargājamo abinieku sugu atradne, kā 

arī vairāki ES nozīmēs zālāju un mežu biotopi. Izpētes teritorijas tiešā tuvumā 

(attālumā līdz 5,6 km) identificēti desmit mikroliegumi, kas izveidoti putnu 

aizsardzībai. Tuvākās Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā (Natura 

2000) iekļautās teritorijas – dabas liegums “Gudenieki” – atrodas aptuveni 3,3 km 

attāluma uz ZR no izpētes teritorijas, bet dabas liegums “Tebras ozolu meži” atrodas 

aptuveni 4,5 km attāluma uz DR no izpētes teritorijas. 

6. Saskaņā ar “Mindes Wind” Iesniegumā sniegto informāciju: 

6.1. VES  parka “Minde” būvniecība paredzēta uz austrumiem no Pāvilostas, kas atrodas 

⁓ 2 km attālumā plānotā VES parka teritorijas. Pašlaik  sākotnēji identificētajā izpētes 

teritorijā ietilpst 132 zemes vienības vai zemes vienību daļas. VES parka būvniecībai 

paredzētās teritorijas kopējā platība aizņem 22,7 km2, kuru plānotā (atļautā) 

izmantošana pamatā noteikta kā mežu teritorija un lauksaimniecības teritorijas. 

Tuvākās apdzīvotās vietas ir “Strante” un “Ulmale”, kas novietotas ⁓ 1,5 km attālumā 

no plānotā VES parka izpētes teritorijas, bet “Saka” un “Rīva” vairāk nekā 3 km 

attālumā. Plānotā VES parka izpētes teritorijā atrodas divas apdzīvotas viensētas – 

“Meņģi” un “Stacija “Upenieki””. Plānotā VES parka teritoriju nešķērso nozīmīgi 

infrastruktūras objekti – dzelzceļa līnijas, valsts galvenie un reģionālie autoceļi.  

6.2. Piekļuve plānotajam VES parkam būvniecības un ekspluatācijas laikā tiks nodrošināta 

pa pašvaldību autoceļiem un jaunizbūvētiem pievedceļiem, kā arī pa valsts reģionālo 

autoceļu P111 Ventspils (Leči)—Grobiņa un valsts vietējiem autoceļiem V1199 

Aizpute – Saka un V1186 Labrags – Rīva –Sarkanvalks. Tiks vērtētas arī iespējas 

bijušās dzelzceļa līnijas izmantošanai, izveidojot tiešu plānoto parka savienojumu ar  

valsts reģionālo autoceļu P111 Ventspils (Leči)—Grobiņa.  

6.3. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” 

publicēto informāciju plānotā VES parka teritorijā neatrodas īpaši aizsargājamas dabas 

teritorijas, mikroliegumi vai īpaši aizsargājami koki. Izpētes teritorijas tiešā tuvumā 

(attālumā līdz 4 km) identificēti vairāki mikroliegumi - pieci mikroliegumi, kas 

izveidoti putnu aizsardzībai, četri mikroliegumi, kas izveidoti biotopu aizsardzībai un 

divi mikroliegumi, kas izveidoti vaskulāro augu un paparžaugu aizsardzībai. Tuvākās 

Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā (Natura 2000) iekļautās 

teritorijas – dabas liegums “Sakas grīņi” – atrodas aptuveni 300 m attāluma uz DR no 

izpētes teritorijas, bet dabas liegums “Pāvilostas pelēkā kāpa”– atrodas aptuveni 
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2,7 km attāluma uz ZR no izpētes teritorijas, bet dabas rezervāts “Grīņu dabas 

rezervāts” – atrodas aptuveni 4,4 km attāluma uz DR no izpētes teritorijas. 

7. Saskaņā ar “Peivikas Wind” Iesniegumā sniegto informāciju:  

7.1. VES  parka “Peivika” būvniecība paredzēta Sakas pagastā Diendivkurzemes novadā 

uz austrumiem no Rīvas ciema, kā arī Alsungas un Gudenieku pagastos Kuldīgas 

novadā. Pašlaik  sākotnēji identificētajā izpētes teritorijā ietilpst 116 zemes vienības 

vai zemes vienību daļas. VES parka būvniecībai paredzētās teritoriju plānotā (atļautā) 

izmantošana pamatā noteikta kā mežu teritorija, bet ritumu daļā  lauksaimniecības 

teritorijas. Tuvākās apdzīvotā vieta ir “Rīva”, kas novietota ⁓ 1,5 km attālumā no 

plānotā VES parka. Savukārt “Gudenieki” atrodas ⁓ 4 km attālumā no izpētes 

teritorijas robežas, bet “Alsunga” un “Apriķi” atrodas vairāk nekā 5 km attālumā no 

plānotā parka teritorijas. Plānotā vēja parka izpētes teritorijā atrodas viena viensēta – 

“Novadnieki”, Kuldīgas novada Alsungas pagastā. Plānotā VES parka teritoriju 

nešķērso nozīmīgi infrastruktūras objekti – dzelzceļa līnijas, valsts galvenie un 

reģionālie autoceļi.  

7.2. Piekļuve plānotajam VES parkam būvniecības un ekspluatācijas laikā tiks nodrošināta 

pa pašvaldību autoceļiem un jaunizbūvētiem pievedceļiem, kā arī pa valsts reģionālo 

autoceļu P111 Ventspils (Leči)—Grobiņa un valsts vietējo autoceļu V1186 Labrags – 

Rīva –Sarkanvalks. Tiks vērtētas arī iespējas bijušās dzelzceļa līnijas izmantošanai, 

izveidojot tiešu plānoto parka savienojumu ar  valsts reģionālo autoceļu P111 Ventspils 

(Leči)—Grobiņa. 

7.3. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” 

publicēto informāciju plānotā VES parka teritorijā neatrodas īpaši aizsargājamas dabas 

teritorijas un mikroliegumi. Izpētes teritorijā atrodas vairāki ES nozīmēs mežu biotopi.  

Izpētes teritorijas tiešā tuvumā (attālumā līdz 4 km) identificēti seši mikroliegumi, kas 

izveidoti putnu aizsardzībai. Tuvākās Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas 

teritoriju tīklā (Natura 2000) iekļautās teritorijas – dabas liegums “Alsungas meži” 

ziemeļu pusē robežojas ar izpētes teritoriju Z pusē, bet dabas liegums “Užavas 

augštece” atrodas aptuveni 100  attāluma uz A no izpētes teritorijas, bet dabas 

rezervāts “Gudenieki” – atrodas aptuveni 3,7 km attāluma uz DA no izpētes teritorijas. 

8. Saskaņā ar Novērtējuma  likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta prasībām ietekmes 

novērtējums nepieciešams paredzētajām darbībām, kuras ir saistītas ar šā likuma 

1. pielikumā minētajiem objektiem. Konkrētajā gadījumā Birojs secina: 

8.1. SIA “Alokste Wind” vēja elektrostaciju parka “Alokste” izbūve atbilst Novērtējuma 

likuma 1. pielikuma 261. punkta 1) un 2)apakšpunktam “Vēja elektrostaciju 

būvniecība, ja to: 1) skaits ir 15 elektrostaciju un vairāk ;2) kopējā jauda ir 

15 megavatu un vairāk”, un ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana ir obligāta; 

8.2. SIA “Mindes Wind” vēja elektrostaciju parka “Minde”  izbūve atbilst Novērtējuma 

likuma 1. pielikuma 261. punkta 1) un 2)apakšpunktam “Vēja elektrostaciju 

būvniecība, ja to: 1) skaits ir 15 elektrostaciju un vairāk; 2) kopējā jauda ir 

15 megavatu un vairāk”, un ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana ir obligāta. 

8.3. SIA “Peivikas Wind” vēja elektrostaciju parka “Peivika” izbūve atbilst Novērtējuma 

likuma 1. pielikuma 261. punkta 1) un 2)apakšpunktam “Vēja elektrostaciju 

būvniecība, ja to: 1) skaits ir 15 elektrostaciju un vairāk; 2) kopējā jauda ir 

15 megavatu un vairāk”, un ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana ir obligāta; 

8.4. Novērtējuma likuma 7. pants paredz, ka paredzēto darbību, kas minēta šī likuma 

4. panta pirmās daļas 1. punktā ierosinātājs piesaka Birojam, iesniedzot rakstveida 

iesniegumu, bet šī likuma 14.1panta pirmā daļa paredz, ka Birojs par ietekmes uz vidi 

novērtējuma procedūras piemērošanu izdod lēmumu. 
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8.5. Vienlaikus Novērtējuma likuma 14.1 panta septītā daļa paredz, ka “Kompetentā 

institūcija pati vai pēc ierosinātāja lūguma var pieņemt lēmumu, ka paredzētās 

darbības, kurām piemērots ietekmes novērtējums un kuras rada ietekmi uz vienu un to 

pašu teritoriju un ir līdzīgas, novērtējamas apvienotā procedūrā”. Apzinoties, ka 

ietekmes uz vidi novērtējums vēja elektrostaciju parku ierīkošanai ir nepieciešams, 

SIA “Alokste Wind”, SIA “Mindes Wind” un SIA “Peivikas Wind” lūgušas apvienot 

plānoto darbību ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras. 

8.6. Konkrētajā gadījumā Novērtējuma likuma 1. pielikumā ietvertas darbības ir plānots 

veikt Dienvidkurzemes un Kuldīgas novada teritorijās, VES parku “Peivika”  un 

SIA “Mindes” teritorijas atrodas 6 km attālumā viena no otras, bet VES parks 

“Alokste” tikai 4 km attālumā no VES parka “Peivika”, un to ietekmes var summēties. 

Tāpēc Ierosinātājas visas trīs paredzētās darbības ir pamatoti uzlūkot kā tādas, kas pēc 

būtības ir līdzīgas un kas radīs ietekmi uz vienu un to pašu teritoriju. Paredzēto darbību 

apvienošana, kurām ir vai var būt būtiska ietekme uz vidi, vienotā ietekmes uz vidi 

novērtējuma procedūrā sniedz iespēju pienācīgi novērtēt to kopīgo un savstarpējo 

ietekmi. Tādēļ lūgums ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras apvienot ir pamatots, 

un tās apvienojamas vienotā procedūrā. 

8.7. Novērtējuma likuma 14.1 panta astotā daļa paredz, ka Birojs lēmumā par ietekmes 

novērtējuma apvienoto procedūru noteic, ka ietekmes novērtējuma laikā ir 

apvienojama: 1) sākotnējā sabiedriskā apspriešana; 2) ietekmes novērtējuma 

ziņojuma sagatavošana; 3) sabiedriskā apspriešana. Ņemot vērā gan apvienotā 

novērtējuma mērķi, gan salīdzināmo attīstības stadiju abiem projektiem, kurā ietekmes 

uz vidi novērtējums tiek uzsākts, gan ietekmes novērtējuma caurskatāmības un 

sabiedriskās iesaistes uzdevumus, ar šo lēmumu ir pamatoti noteikt, ka procedūru 

apvienošana attiecināma uz visiem minētajiem novērtējuma elementiem un ar tiem 

saistītajiem soļiem kopumā. 

9. Ņemot vērā minēto, kā arī vadoties no Novērtējuma likuma 15. panta otrās daļas 

nosacījumiem, Birojs konstatē, ka izdodams lēmums par  ietekmes uz vidi novērtējuma 

piemērošanu. Vienlaikus, ņemot vērā paredzēto darbību specifiku, apjomu un mērogu, kā 

arī skarto teritoriju kopumu un lielumu, kā arī ietekmes telpisko izplatību un tās sagaidāmo 

nosakāms, ka kopīgi organizējama arī sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme. 

Saskaņā ar Novērtējuma likuma 15. panta pirmajā daļā noteikto, “ja ir saņemts kompetentās 

institūcijas lēmums, ka veicams paredzētās darbības ietekmes novērtējums, ierosinātājs 

vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā publicē paziņojumu 

par paredzēto darbību un sabiedrības iespēju iesniegt rakstveida priekšlikumus par šīs 

darbības iespējamo ietekmi uz vidi, kā arī individuāli informē tos nekustamo īpašumu 

īpašniekus (valdītājus), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar paredzētās darbības 

teritoriju. Ierosinātājs minēto paziņojumu ievietošanai mājaslapā internetā elektroniski 

iesniedz kompetentajai institūcijai un pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā tiek 

plānota paredzētā darbība”. Birojs vērš Ierosinātāju uzmanību, ka sabiedriskās 

apspriešanas organizēšanas nosacījumus pašlaik papildus noteic arī likuma “Covid-19 

infekcijas izplatības pārvaldības likums” 20. pants. 

10. Novērtējuma likuma 16. panta pirmā daļa paredz, ka pēc ierosinātāja rakstveida 

pieprasījuma kompetentā institūcija, kas konkrētajā gadījumā ir Birojs, izstrādā un nosūta 

ierosinātājam programmu, kas ietver prasības attiecībā uz informācijas apjomu un 

detalizācijas pakāpi, kā arī ietekmes novērtējuma turpmākai veikšanai nepieciešamo 

pētījumu un organizatorisko pasākumu kopumu. Savukārt Ministru kabineta 2015.gada 

13. janvāra noteikumu Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi 

un akceptē paredzēto darbību” 29. punkts noteic, ka paredzētās darbības ierosinātājs 

rakstisku pieprasījumu par programmas izstrādāšanu iesniedz Birojā ne agrāk, kā pēc 
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paziņojuma par sākotnējo apspriešanu publicēšanas atbilstoši šo noteikumu 

22.1. apakšpunktam. 

 

Izvērtētā dokumentācija: 

SIA “Mindes Wind” 2021. gada 16. augusta iesniegums,  2021. gada 13. oktobra iesniegums, 

2021.gada 26. oktobra iesniegums “Paredzētās darbības iesniegums vēja elektrostaciju parka 

“Minde” izbūvei Dienvidkurzemes novadā” un 2021. gada 13. oktobra iesniegums “Par 

ietekmes uz vidi novērtējumu apvienošanu vienotā procedūrā un izmaiņām iesniegumā”; SIA 

“Peivikas Wind” 2021. gada 16. augusta iesniegums, 2021.gada 13. oktobra iesniegums 

“Paredzētās darbības iesniegums vēja elektrostaciju parka “Peivika” izbūvei Dienvidkurzemes 

un Kuldīgas novadā” un 2021. gada 13. oktobra iesniegums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu 

apvienošanu vienotā procedūrā un izmaiņām iesniegumā”; SIA “Alokste Wind” 2021. gada 

9. augusta iesniegums,  2021. gada 13. oktobra iesniegums“Paredzētās darbības iesniegums 

vēja elektrostaciju parka “Alokste” izbūvei Dienvidkurzemes novadā” un 2021. gada 

13. oktobra iesniegums“Par ietekmes uz vidi novērtējumu apvienošanu vienotā procedūrā un 

izmaiņām iesniegumā”; Biroja Lēmums Nr. 5-02/20 un Lēmums Nr. 5-02/22. 

 Lēmums:  

1. Piemērot SIA “Alokste wind” (reģistrācijas Nr.  40203267822) paredzētajai darbībai – vēja 

elektrostaciju parka “Alokste” izbūvei – ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru 

2. Piemērot SIA “Mindes Wind” (reģistrācijas Nr. 40203267771) paredzētajai darbībai – vēja 

elektrostaciju parka “Minde” izveidei Sakas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, – ietekmes 

uz vidi novērtējuma procedūru. 

3. Piemērot SIA “Peivikas Wind” (reģistrācijas Nr. 40203269522) paredzētajai darbībai – 

vēja elektrostaciju parka “Peivika” izveidei Sakas pagastā Diendivkurzemes novadā un 

Alsungas un Gudenieku pagastos Kuldīgas novadā, – ietekmes uz vidi novērtējuma 

procedūru. 

4. SIA“Alokste wind”, SIA “Mindes Wind” un SIA “Peivikas Wind” paredzētās darbības, 

kurām ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra piemērota ar šo lēmumu, novērtējamas 

apvienotā procedūrā, un ietekmes uz vidi novērtējuma laikā apvienojama sākotnējā 

sabiedriskā apspriešana, ietekmes novērtējuma ziņojuma sagatavošana un tā sabiedriskā 

apspriešana. 

5. Atcelt Biroja Lēmumu Nr. 5-02/20 un Lēmumu Nr. 5-02/22. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. un 

4. punkts, 7. pants, 14.1panta pirmā, septītā, astotā daļa, 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes 

novērtējums ir nepieciešams” 26. punkta 1) un 2) apakšpunkts. 

Lēmuma apstrīdēšana: 

Atbilstoši Novērtējuma likuma 14.1 panta otrajai daļai šo Biroja lēmumu var pārsūdzēt viena 

mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot sūdzību Administratīvās rajona tiesas 

atbilstīgajā tiesu namā (Administratīvā procesa likuma (turpmāk – APL) 189. panta pirmā daļa) 

pēc pieteicēja adreses (fiziskā persona — pēc deklarētās dzīvesvietas adreses, papildu adreses 

(Dzīvesvietas deklarēšanas likuma izpratnē) vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Lēmums 

stājas spēkā ar brīdi, kad tas paziņots adresātam (APL 70. panta pirmā daļa). 

Direktora p.i. 

Direktora vietniece / Piesārņojuma novērtēšanas daļas vadītāja  (paraksts*)  Indra Kramzaka 

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 
Lēmums izsūtīts arī: 

• Dienvidkurzemes novada pašvaldībai, Eadresē. 

• Kuldīgas novada pašvaldībai, Eadresē. 

• Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālajai vides pārvaldei, EAdresē.  
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09.11.2021 Lēmuma Nr. 5-02/31 1. pielikums 

  

Paredzētās darbības iespējamās norises vietas:  

1. Vēja elektrostaciju parka “Alokste” iespējamā norises vieta, izpētes teritorija, ietver 

Dienvidkurzemes novada Lažas pagasta un Kuldīgas novada Gudenieku un Turlavas 

pagastu teritorijas, kas sastāv no šādiem īpašumiem un to zemes vienībām: 

Nr.p.k. 

Nekustamā 

īpašuma 

nosaukums 

Administratīvā teritorija 

Nekustamā 

īpašuma 

kadastra Nr. 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

1 Aploki 
Kuldīgas novads, Gudenieku 

pagasts 
62500050057 62500060154 

2 Bebri 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020003 64720020003 

3 Brunovski 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020068 64720020068 

4 Caunas 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020004 64720020004 

5 Čigas 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720050016 64720050017 

6 Dižansi 
Kuldīgas novads, Turlavas 

pagasts 
62920030040 62920030041 

7 
Eglāji 

Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720040063 

64720040098 

8 64720040063 

9 Egles 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720070450 64720020069 

10 Freimaņi 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720040004 64720040210 

11 
Frīdes 

 

Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 

64720040062 

 
64720040062 

12 Graudupes 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720040008 64720040009 

13 Intiņi 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020023 64720020023 

14 Jaungravas 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720050024 64720050024 

15 Jaunintiņi 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020024 64720020024 

16 
Jaunlīdumnieki 

 

Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 

64720040037 

 
64720040037 

17 Jaunrobežnieki 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720050131 64720040388 

18 Jaunskrēģi 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720050010 64720050010 

19 Jaunvēsmas 
Kuldīgas novads, Turlavas 

pagasts 
62920030132 62920030039 

20 Jaunzemji 
Kuldīgas novads, Turlavas 

pagasts 
62920070001 62920070002 

21 Kalēji 
Kuldīgas novads, Gudenieku 

pagasts 
62500060123 62500060127 
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Nr.p.k. 

Nekustamā 

īpašuma 

nosaukums 

Administratīvā teritorija 

Nekustamā 

īpašuma 

kadastra Nr. 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

22 Kalējsāti 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020017 64720020017 

23 Kalnaploki 
Kuldīgas novads, Gudenieku 

pagasts 
62500060201 62500060201 

24 Kalnieki 
Kuldīgas novads, Turlavas 

pagasts 
62920030015 62920030017 

25 Kalnrozes 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720080158 64720040053 

26 Katlāpi 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720040092 64720040122 

27 
Lāčplēši 

 

Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020008 64720020009 

28 
Lanksēžu 

Lauki 

Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720050023 64720050023 

29 

Lingas (meža 

kvartāls nr. 

205., nogabals 

nr. 535) 

Kuldīgas novads, Turlavas 

pagasts 
62920070047 62920070047 

30 Līnīši 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720040047 64720040047 

31 Mazaploki 
Kuldīgas novads, Gudenieku 

pagasts 
62500060002 62500060119 

32 
Medņi 

Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720050002 

64720050060 

33 64720050002 

34 Meža Baloži 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720070026 64720020002 

35 Mežrozes 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020071 64720020071 

36 Mežzemītes 
Kuldīgas novads, Turlavas 

pagasts 
62920070144 62920070050 

37 

Namdari 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020010 

64720040280 

38 64720040192 

39 64720040065 

40 64720040240 

41 64720040059 

42 64720040061 

43 64720020010 

44 64720020062 

45 Neruļi 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720040149 64720040149 

46 Pāčkalni 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020012 64720020012 

47 Plēsumi Apriķi 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720080102 64720050120 

48 Poriņi Penči 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720040222 64720040222 

49 Priedītes 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720050018 64720050018 
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2. Vēja elektrostaciju parka “Minde”  iespējamā norises vieta, izpētes teritorija, ietver 

Diendivkurzemes novada Sakas pagasta teritorijā esošas zemes vienības: 

Nr.p.k. 

Nekustamā 

īpašuma 

nosaukums 

Administratīvā teritorija 

Nekustamā 

īpašuma 

kadastra Nr. 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

50 
Riekstiņi 

Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720010002 

64720040416 

51 64720040417 

52 Rīvkalni 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020013 64720020013 

53 Rozes 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020065 64720020065 

54 Senlejas 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720040097 64720020063 

55 Sidras 
Kuldīgas novads, Turlavas 

pagasts 
62920070029 62920070030 

56 Skrēģi 
Kuldīgas novads, Turlavas 

pagasts 
62920070034 62920070034 

57 Smaidas 
Kuldīgas novads, Turlavas 

pagasts 
62920070011 62920070011 

58 Sprīdīši 
Kuldīgas novads, Turlavas 

pagasts 
62920030133 62920030026 

59 Trīsstrūris 
Kuldīgas novads, Turlavas 

pagasts 
62920070126 62920070126 

60 Vālodzes 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020015 64720020015 

61 Valsts meži 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720040176 64720040175 

62 

Valsts meži 

Apriķi 

(kvartāls nr. 

204., nogabali 

nr. 157-173) 

Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720010020 64720020066 

63 

Valsts mežs 

Apriķi (meža 

ceļš) 

Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720010020 64720020025 

64 

Valsts meži 

Skaldas 

(kvartāls nr. 

204., nogabali 

nr. 184.-187.) 

Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720050068 64720050068 

65 Vanagi 
Kuldīgas novads, Turlavas 

pagasts 
62920070021 62920070023 

66 Vidarāji 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020014 64720020014 

67 Zariņi 
Kuldīgas novads, Turlavas 

pagasts 
62920070024 62920070025 

68 Zvaiguļi 
Dienvidkurzemes novads, 

Lažas pagasts 
64720020018 64720020018 



11 
 

Nr.p.k. Īpašuma nosaukums 
Administratīvā 

teritorija 

Kadastra 

numurs 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

1 Aldas Valks 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860080041 64860060034 

2 

Aldi 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060046 

64860070172 

3 64860060046 

4 64860060047 

5 Alksnīši 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030183 64860030183 

6 Bārbeles 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060058 64860060058 

7 Bedres 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860070094 64860070094 

8 Bites 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060031 64860060031 

9 Bitiņi 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860070054 64860070054 

10 Caurkalni 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860090105 64860060027 

11 
Cērpi 

Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060049 

64860060049 

12 64860070022 

13 Čiekuriņi 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030111 64860030111 

14 Dāgaļi 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060038 64860060038 

15 

Dainas 

Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 64860060020 

64860030223 

16 64860030143 

17 64860060020 

18 Dangas 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030098 64860030098 

19 
Dārziņi 

Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030096 

64860030097 

20 64860030096 

21 Dižjēkabi 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060037 64860060037 

22 

Druskas 

Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030135 

64860060060 

23 64860030139 

24 64860060071 

25 64860030144 

26 Dzērvenītes 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860070093 64860070093 

27 

Dzintarkrasts 

Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 64860070070 

64860070096 

28 64860030163 

29 64860070070 

30 Dzintarzeme 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030162 64860030162 

31 
Gobas 

Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060070 

64860070023 

32 64860060025 

33 Ielejas 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860050034 64860050034 

34 Ilgas 64860070049 64860070049 
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35 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060056 

36 
Irbītes 

Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060062 

64860060010 

37 64860030136 

38 Jaunarāji 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030072 64860030075 

39 Jūras Putas 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060092 64860060092 

40 
Kaķenieki 

Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860050023 

64860060075 

41 64860050028 

42 

Kaļķi 

Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 64860070021 

64860070021 

43 64860030161 

44 64860030071 

45 Kamenes 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060043 64860060043 

46 Kārļi 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030031 64860030031 

47 Kārsas 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860070061 64860070101 

48 Ķekari 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030055 64860030055 

49 Klieni 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060013 64860060013 

50 Kroņkalni 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860070069 64860070069 

51 Laimītes 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060053 64860060053 

52 Lapegles 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860070110 64860060059 

53 Laugaļi 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860070024 64860070024 

54 Lejasmindes 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860050017 64860060009 

55 Lēziņi 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060024 64860060024 

56 Lielčiekuriņi 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030058 64860030058 

57 
Liepāja-Ventspils 

(ceļš) 

Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860050089 64860060095 

58 Liepavoti 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030093 64860030107 

59 
Linkmaņi 

Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030034 

64860030035 

60 64860030034 

61 Malvīnas 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060005 64860060050 

62 Māras Lauki 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060074 64860060007 

63 Māras 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060199 64860060199 

64 Mazās Māras 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060078 64860060022 
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65 Mazbites 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060077 64860060077 

66 Mazdravnieki 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860050051 64860060026 

67 Mazleiši 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030095 64860030095 

68 Mazlēziņi 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060023 64860060023 

69 Mazmednieki 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030003 64860030003 

70 Mazviktorijas 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060063 64860060063 

71 Meņģi 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060015 64860060015 

72 Meža avotieni 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030053 64860030053 

73 Mežarāji 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030216 64860030123 

74 Mežazemenes 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860070075 64860070077 

75 Muižnieki 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060004 64860060099 

76 Niedras 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030240 64860030240 

77 Nori 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030025 64860030084 

78 Norkalni 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030045 64860030046 

79 Ošiņi 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060008 64860060035 

80 

Pagasta meži 

Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 64860090263 

64860060073 

81 64860030137 

82 64860030255 

83 Pamales 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030118 64860030118 

84 Pauriņi 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030105 64860030105 

85 Pikteri 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860100033 64860070027 

86 Pīlādži 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030024 64860030027 

87 Poļi 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030023 64860030023 

88 Priedes 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030116 64860030124 

89 Priednieki 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860050047 64860030119 

90 Pūcītes 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060036 64860060036 

91 Rītupes 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030185 64860030185 
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92 
Rīvas ceļš 

Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860040146 

64860060069 

93 64860070336 

94 Robežnieki 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860090036 64860060003 

95 Rozītes 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860040160 64860060055 

96 

Rožlejas 

Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860070017 

64860060076 

97 64860060018 

98 64860060019 

99 64860070017 

100 
Runcīši 

Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030204 

64860030152 

101 64860030159 

102 Sacenieki 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060016 64860060016 

103 Salnas 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030060 64860030060 

104 
Silāji 

Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030090 

64860030091 

105 64860030090 

106 Sīmaņi 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030040 64860030040 

107 
Skudrīši 

Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860070073 

64860060087 

108 64860060029 

109 
Slāņi 

Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060021 

64860060021 

110 64860060094 

111 Slīteri 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860070018 64860070018 

112 Stacija Upenieki 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060067 64860060067 

113 Strantes mežs 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030017 64860030017 

114 Strauti 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860070026 64860070026 

115 Svitiņi 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030089 64860030089 

116 Troļļi 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860100002 64860070001 

117 Upenieki 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860090192 64860060051 

118 Upenieku Stacija 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060052 64860060052 

119 Upestalsinieki 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060006 64860060006 

120 Valciņi 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030087 64860030087 

121 

Valsts mežs 

Priežmuiža (kvartāls 

nr. 203.,nogabals nr. 

77.) 

Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860020173 64860020173 

122 
Valsts mežs Saliena 

(kvartāls nr. 

Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 64860060003 

64860060085 

123 64860100070 

124 64860070117 



15 
 

203.,nogabali nr. 81.-

86., 106.) 

125 Viesuļi 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860030085 64860030085 

126 Voldemāri 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860070019 64860070019 

127 Zaļkalni 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860020047 64860070012 

128 Zariņi 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860110024 64860030086 

129 
Zeltiņi 

Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060002 

64860060002 

130 64860030015 

131 Zemdegas 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060072 64860060072 

132 Zītrari 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860060093 64860060093 

 

3. Vēja elektrostaciju parka “Peivika” iespējamā norises vieta, izpētes teritorija, ietver 

Diendivkurzemes novada Sakas pagasta  un Kuldīgas novada Alsungas un Gudenieku 

pagastos teritorijās esošas zemes vienības: 

 

Nr.p.k. Īpašuma nosaukums 
Administratīvā 

teritorija 

Kadastra 

numurs 

Zemes vienības 

kadastra 

apzīmējums 

1 
6242C052 Stirnas 

Novadnieki 

Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420100222 62420100222 

2 
Aigas 

Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 

62500060037 62500060037 

3 62500060037 62500060074 

4 Andras 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860040024 64860040024 

5 Andras 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060036 62500060036 

6 Andras 
Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420100033 62420100033 

7 Apses 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060072 62500060072 

8 bez nosaukuma 
Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420100001 62420100248 

9 Bloki 
Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420070025 62420100050 
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10 Brīvnieki 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860040016 64860040019 

11 Brūni 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060088 62500060088 

12 Būmaņi 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860040087 64860040087 

13 Bumbieri 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060029 62500060029 

14 
Bumbuļu tilts 

Stirnmatas 

Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420100232 62420100232 

15 
Ceļš gar Sakas 

pagastu 

Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060198 62500060199 

16 Cetuki 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060087 62500060087 

17 
Ciņi 

Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420100022 

62420100023 

18 62420100022 

19 Dadzīši 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860040105 64860040048 

20 Diždadži 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860040051 64860040051 

21 

Dorupes 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860040209 

64860040213 

22 64860040210 

23 64860040135 

24 Dravas 
Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420100092 62420100092 

25 
Dravenieki 

Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420100099 

62420100099 

26 62420100100 

27 Dziras 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860040159 64860040159 

28 Eglieni 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860040115 64860040093 

29 Ezernieki Kuldīgas novads, 62420090058 62420100207 



17 
 

30 Alsungas pagasts 62420100126 

31 62420100205 

32 62420100147 

33 Ganības 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860040108 64860040112 

34 Ģēģeri 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500010148 62500060067 

35 Graviņas 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860040088 64860040088 

36 Griķi 
Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420050120 62420100127 

37 Intas 
Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420100084 62420100084 

38 Jaunājas 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860040026 64860040026 

39 
Jaunaļas 

Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420100095 

62420100095 

40 62420100170 

41 Jaunaustrumi 
Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420030052 62420100091 

42 Jaunbērzi 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060001 62500060153 

43 Jaunbirzmaļi 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060040 62500060040 

44 Jaundreimaņi 
Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420100226 62420100226 

45 Jaunievas 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060092 62500060071 

46 Jumis 
Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420100075 62420100075 

47 Kalvenieki 
Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420100025 62420100025 

48 Kaviči Kuldīgas novads, 62500060035 62500060035 
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Gudenieku pagasts 

49 Klētnieki 
Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420040051 62420100206 

50 Kodoli 
Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420060056 62420100249 

51 Krizantēmas 
Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420100132 62420100132 

52 Kukšas Timza 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500050171 62500060142 

53 
Lati 

Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060060 

62500060060 

54 62500060084 

55 Latvijas dzelzceļš 
Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420020099 62420100134 

56 Lācīši 
Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420110007 62420100017 

57 Lejas 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060003 62500060005 

58 Lielrīvas 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060155 62500060155 

59 

Līvi 
Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420100063 

62420100063 

60 62420100064 

61 62420100188 

62 Mazkanderi 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500030145 62500060172 

63 Mazkanderi 
Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420100125 62420100125 

64 Meldrāji 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860040131 64860040131 

65 

Meldrāji (kvartāls 

nr. 204.,nogabals nr. 

18.) 

Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860010108 64860040183 

66 Mežmalas Kuldīgas novads, 62420100118 62420100118 
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Alsungas pagasts 

67 Muciņas 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860040090 64860040090 

68 Novadnieki 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860040089 64860040089 

69 

Novadnieki 
Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420100081 

62420100081 

70 62420100082 

71 62420100083 

72 Ormaņi 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860040071 64860040071 

73 Ozolvalki 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060133 62500060105 

74 Piļķi 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060031 62500060031 

75 Plūdi 
Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420120129 62420100133 

76 Pļavnieki 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060009 62500060009 

77 Poparāji 
Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420120054 62420100067 

78 Priediene 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860040147 64860040147 

79 Priedoli 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060053 62500060053 

80 Priežkalni 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860040092 64860040092 

81 Pukstiņi 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060061 62500060086 

82 Puļķi 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060038 62500060038 

83 Pūteļi 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860040011 64860040011 
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84 Saulgoži 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500050006 62500060002 

85 Silbaložo 
Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420100093 62420100093 

86 
Sili 

Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420100055 

62420100056 

87 62420100055 

88 Spārniņi 
Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420100242 62420100117 

89 Spundiņi 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060076 62500060076 

90 Tālumi 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860040063 64860040063 

91 
Tāšu pļavas 

Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860040043 

64860040153 

92 64860040184 

93 
Teikas 

Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420100058 

62420100058 

94 62420100189 

95 Tīrumi 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860040150 64860040116 

96 
Upes 

Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420090109 

62420100040 

97 62420100041 

98 Vairas 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060008 62500060069 

99 Valsts mežs 

Alsunga (kvartāls 

nr. 201.,nogabali nr. 

298., 300., 301., 

306., 313., 314., 

497.) 

Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420010139 

62420100165 

100 62420100164 

101 62420100151 

102 62420100168 

103 
Valsts mežs Pliķu  

Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500020119 

62500060100 

104 62500060101 

105 Valsts mežs Rīva 

(kvartāls nr. 

203.,nogabali nr. 

Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860010108 

64860040175 

106 64860040175 
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67., 68.) 

107 Vārpas 
Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420100108 62420100108 

108 Veckalvenieki 
Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420100024 62420100024 

109 Vecsaulgoži 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060056 62500060091 

110 Vecsniķeri 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060143 62500060143 

111 Vecstrauti 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060054 62500060054 

112 Veči 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860040103 64860040103 

113 Veiksmes 
Kuldīgas novads, 

Alsungas pagasts 
62420100089 62420100089 

114 Veldrumi 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500060113 62500060146 

115 Vormsāti 
Kuldīgas novads, 

Gudenieku pagasts 
62500050188 62500060157 

116 Zaķīši 
Diendivkurzemes 

novads, Sakas pagasts 
64860040102 64860040102 

 

 


