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Dienas kārtība

1. Informācija par sanāksmes norisi – sanāksmes moderatore Aiga 
Kāla

2. Informācija par vēja parku attīstītāju – SIA EOLUS valdes loceklis
Gatis Galviņš

3. Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra un informācija par 
paredzēto darbību – SIA Estonian, Latvian & Lithuanian
Environment vecākais konsultants Oskars Beikulis

4. Jautājumi/ atbildes, diskusija

Plānotais sanāksmes ilgums – 2 stundas



Kā jūs varat uzdot savus jautājumus šodien? 

1) sanāksmes tērzētavā (chat), 

2) sanāksmes laikā mutiski pēc prezentācijas, piesakoties “paceļot roku” 
(Reactions – raise hand),

3) jautājumus var sūtīt uz e- pastu: kursasparki@environment.lv

Svarīgi!
Sanāksme tiek ierakstīta, pēc sanāksmes būs pieejams sanāksmes ieraksts. 
Tiks sagatavots sanāksmes protokols, ar kuru katrs varēs iepazīties un sniegt 
viedokli, ja nepieciešams.

Lūdzu identificējiet sevi!

mailto:valpene@environment.lv


Vēja elektrostaciju būvniecība Dienvidkurzemes un Kuldīgas novados

Ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana
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SIA ELLE vecākais konsultants: Oskars Beikulis



Ietekmes uz vidi novērtējums

Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra tiek piemērota pirms tādu
nozīmīgu objektu būvniecības, kas var radīt nelabvēlīgu ietekmi uz
vidi.

Procedūras piemērošanas un izpildes kārtību nosaka likums „Par
ietekmes uz vidi novērtējumu” un Ministru kabineta 2015. gada 13.
janvāra noteikumi Nr. 18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās
darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību”.

Novērtējums tiek veikts, ievērojot Vides pārraudzības valsts biroja
(Biroja) izdotajā programmā ietvertās prasības.



Ietekmes uz vidi novērtējuma process

4.
SOLIS

Ziņojuma 
sabiedriskā 
apspriešana

VPVP atzinums 5.
SOLIS

Pašvaldības 
lēmums 6.

SOLIS

1.
SOLIS

VPVB lēmums
09.11.2021.

Sākotnējā
sabiedriskā 
apspriešana

2.
SOLIS

Ziņojuma
sagatavošana 3.

SOLIS

2022. gada marts - aprīlis

2022. gada aprīlis - novembris

2022. gada decembris

2023. gada maijs

2023. gada jūlijs



Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas mērķi

Informēt iedzīvotājus un institūcijas par 
ietekmes uz vidi novērtējuma procesa uzsākšanu

Iepazīstināt ar ietekmes uz vidi novērtējuma 
procesa kārtību

Sniegt informāciju par paredzēto darbību

Uzklausīt sabiedrības viedokli un saņemt 
priekšlikumus ietekmes uz vidi 
novērtējuma programmas izstrādei



Ietekmes uz vidi novērtējuma mērķi

Apzināt iespējamās ietekmes, kas saistītas ar 
noteiktu objektu būvniecību un darbību

Detalizēti izvērtēt sagaidāmās ietekmes, 
novērtējot to nozīmīgumu

Apzināt un novērtēt iespējamās 
alternatīvas

Meklēt un rast risinājumus negatīvo 
ietekmju samazināšanai un novēršanai



Ietekmes, kas tiks pētītas procesa ietvaros

Dabas vērtības: putni, sikspārņi, biotopi, 
aizsargājamo augu sugas, īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijas u.c.

Iedzīvotāju veselība un drošība: troksnis, zemas 
frekvences troksnis, vibrācijas, mirguļošana, 
vides risks

Ietekme uz ainavu un kultūrvēsturiskajām 
vērtībām

Citas ietekmes: aviācijas drošība, klimata 
pārmaiņas, sociāli ekonomiskie faktori, 
saimnieciskā darbība u.c.



Paveiktie priekšdarbi

Lai gan ietekmes uz vidi novērtējuma process oficiāli ir uzsākts
relatīvi nesen, jau ilgāku laiku tiek izpētes, kas saistītas ar šo ieceri:

Ornitofaunas izpēte;

Ietekmes izvērtējums uz sikspārņiem;

Īpaši aizsargājamo augu un biotopu apzināšana;

Kultūrvēstures un ainavu vērtību apzināšana.



Paredzētās darbības teritorija



Kur atradīsies plānotās stacijas?

Efektīvas ražošanas 
nosacījumi

Normatīvo aktu prasības

Staciju un infrastruktūras 
izvietošanas iespējas

Teritorijā sastopamās 
dabas vērtības

Kultūrvēsturiskais 
mantojums

Zemes īpašnieku 
vēlmes un 
nosacījumi

Vēja elektrostaciju izvietojumu nosaka virkne faktoru. Daļa no šiem
faktoriem vēl nav detalizēti izvērtēta.



Cik stacijas tiks izbūvētas?

Vēja elektrostaciju izvietojuma plānošana noteiktās
teritorijās tiek veikta, ņemot vērā noteikta vēja
elektrostaciju modeļa raksturlielumus, vai ticamākos
uzstādāmo vēja elektrostaciju raksturlielumus.

Pētot un apzinot tikai pirmos 3 no staciju
izvietošanas iespējas limitējošiem faktoriem ir
noteikta katra parka maksimālā iespējamā ietilpība:
• Alokste – ne vairāk kā 23 stacijas;
• Minde - ne vairāk kā 28 stacijas;
• Peivika – ne vairāk kā 29 stacijas.



Kādas stacijas ir plānots izbūvēt?

Paredzams, ka vēja parkos varētu tikt izbūvēts kāds no lielāko ražotāju
izstrādātajiem jaunākajiem staciju modeļiem.

Šobrīd to galvenie raksturlielumi ir šādi:
• Stacijas jauda: 6-8MW
• Masta augstums: līdz 166 m;
• Rotora diametrs: no 160 – 180 m.

Ietekmes uz vidi novērtējuma procesā tiks vērtētas tās stacijas, kas
potenciāli var radīt lielāko ietekmi uz vidi.



Stacija nav tikai punkts kartē

Vēja parka plānošanas laikā ir svarīgi apzināt ne tikai stacijas novietojumu,
bet arī ar to saistītās infrastruktūras novietojumu.

Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā tiek plānots un vērtēts arī
saistītās infrastruktūras novietojums un ar to saistītās ietekmes



Enerģijas akumulācijas risinājumi

Ņemot vērā aktuālās tendences nozarē, ietekmes uz vidi novērtējuma
procesa laikā tiks vērtēti arī saražotās enerģijas akumulēšanai un
transformācijai.

-> stratēģiska līmeņa vērtējums, apzinot teritorijas nepieciešamību,
pieejamību un novietojumu,
-> tehnoloģiska līmeņa vērtējums, analizējot jau konkrētu tehnoloģiju,
kas tiks izmantota enerģijas akumulēšanai.



Konsultatīva darba grupa ziņojuma izstrādei

4.
SOLIS

Ziņojuma 
sabiedriskā 
apspriešana

Ziņojuma
sagatavošana 3.

SOLIS

2022. gada decembris

Eksperti

Institūcijas

Sabiedriskās 
organizācijas

Iedzīvotāji

Pašvaldība



Noderīga informācija!

Prezentācija un sanāksmes ieraksts no 28. marta būs pieejami 
mājaslapās www.environment.lv un www.peivikawind.lv.

Šodien neuzdotos jautājumus ikviens var iesūtīt uz e-pasta adresi 
kursasparki@environment.lv līdz 1. aprīlim.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzētās darbības iespējamo 
ietekmi uz vidi var sūtīt Vides pārraudzības valsts birojam 
(Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv) 
līdz š.g. 11. aprīlim. 

Lai pieteiktos dalībai konsultatīvajā darba grupā, sūtīt vēstuli uz e-
pasta adresi kursasparki@environment.lv.

http://www.environment.lv/
http://www.peivikawind.lv/
mailto:kursasparki@environment.lv
mailto:pasts@vpvb.gov.lv
mailto:valpene@environment.lv


Paldies par uzmanību! Laiks Jūsu jautājumiem!


