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Paredzētās darbības iesniegums vēja elektrostaciju parka “Valpene” izbūvei Dundagas 
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 “Valpene wind” 
Reģistrācijas numurs: 50103851451 
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 vietām 

SIA “Valpene wind” (turpmāk tekstā – Ierosinātāja), kas ir Zviedrijā dibinātā vēja enerģētikas 
uzņēmuma Eolus Vind AB meitas uzņēmums Latvijā, Dundagas novadā ir iecerējusi izveidot 
vēja elektrostaciju parkus (turpmāk tekstā – VES parks) “Valpene”. Iecere veidot vēja parku 
Dundagas novadā radās jau 2015. gadā, kad plānotajam vēja parkam tika uzsākts arī ietekmes 
uz vidi novērtējuma process, tomēr iecerētā projekta īstenošana ir aizkavējusies, risinot 
dažādus jautājumus, kas saistīti ar vēja parka plānošanu, optimāla staciju novietojuma izvēli, 
kā arī plānotā parka tuvumā esošo dabas vērtību apzināšanu. 2015. gadā Dundagas novada 
teritorijā Eolus Vind AB plānoja izbūvēt divus vēja parkus, tomēr analizējot jautājumus, kas 
saistīti ar nepieciešamās infrastruktūras būvniecību, kā arī ņemot vērā ekspertu ieteikumus 
dabas vērtību aizsardzības kontekstā, tika pieņemts lēmums turpmāk koncentrēties tikai uz 
vēja parka “Valpene” ieceres attīstīšanu, paplašinot teritoriju, kurā tiek vērtētas staciju 
izvietošanas iespējas.   
 
Plānoto vēja parku “Valpene” ir paredzēts izbūvēt Dundagas novada dienvidaustrumu daļā 
(skat. 1. attēlu). Pēc administratīvi teritoriālās reformas pabeigšanas plānotā vēja parka 
teritorija ietilps jaunveidojamā Talsu novada administratīvajā 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 103 zemes vienības, kas pieder gan juridiskām personām, gan 



fiziskām personām gan pašvaldībai (skat. sarakstu 1. tabulā). Kopējā teritorijas platība, kurā 
Ierosinātāja ir paredzējusi vērtēt vēja parka būvniecības ieceri aizņem aptuveni 22 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, saņemot to piekrišanu tādā apjomā, kas ļauj īstenot ekonomiski 
pamatotu ieceri, ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā vēja parka plānošanas procesā ir 
paredzēts iesaistīt ne vien pētāmajā teritorijā ietilpstošo zemes īpašumu īpašniekus, bet arī 
tuvējās apkārtnes iedzīvotājus, lai rastu optimālo risinājumu plānotajam parkam. 
 

1. tabula. Izpētes teritorijā ietilpstošās zemes vienības 

Nr. 
Zemes vienības 
kadastra apz. 

Nekustamā īpašuma 
kadastra Nr. 

Nekustamā īpašuma 
nosaukums 

1. 88500280045 88500180084 Bebri 

2. 88500220008 88500210008 Kaltuves 2 

3. 88500210130 88500210012 Grīvas 

4. 88500210071 88500210071 Mazgrīvas 

5. 88500220027 88500220026 Druvas 

6. 88500220054 88500220054 Slakteri 

7. 88500220055 88500220055 Aizkalniņi 

8. 88500220056 88500220056 Lieknas 

9. 88500220057 88500220057 Vecgrantiņi 

10. 88500220058 88500220058 Jaundruvas 

11. 88500220065 88500220065 Odumi 

12. 88500220068 88500220068 Klārmuiža 

13. 88500220069 88500220069 Dambiņi 

14. 88500220073 88500220073 Klāras 

15. 88500220061 88500220089 Klārmuižas Palejas 

16. 88500210025 88500230011 Baloži 

17. 88500270059 88500270005 Pļavas 

18. 88500280010 88500270025 Tuskas 

19. 88500280014 88500270028 Dīriņi 

20. 88500270041 88500270041 Mūrnieki 

21. 88500270042 88500270041 Mūrnieki 

22. 88500270043 88500270043 Upīši 

23. 88500270056 88500270056 Dižkužnieki 

24. 88500270061 88500270061 Dīķpļavas 

25. 88500270062 88500270061 Dīķpļavas 

26. 88500210096 88500270064 Klāvu Anši 

27. 88500280002 88500280002 Podziņas 

28. 88500280004 88500280004 Sildruvas 

29. 88500280005 88500280005 Tuņņi 

30. 88500280006 88500280006 Augstrozes 

31. 88500280008 88500280008 Jaunpodziņas 

32. 88500280011 88500280011 Kauliņi 

33. 88500280031 88500280011 Kauliņi 

34. 88500280048 88500280011 Kauliņi 

35. 88500280012 88500280012 Pieņpļavas 

36. 88500280019 88500280012 Pieņpļavas 



Nr. 
Zemes vienības 
kadastra apz. 

Nekustamā īpašuma 
kadastra Nr. 

Nekustamā īpašuma 
nosaukums 

37. 88500280013 88500280013 Pupavi 

38. 88500280016 88500280016 Īves 

39. 88500280017 88500280017 Klārmuižas Ozolkalni 

40. 88500280020 88500280020 Vanagi 

41. 88500280022 88500280022 Usmiņi 

42. 88500280073 88500280024 Būdeni 

43. 88500280080 88500280024 Būdeni 

44. 88500280081 88500280024 Būdeni 

45. 88500280075 88500280024 Būdeni 

46. 88500280074 88500280024 Būdeni 

47. 88500280027 88500280027 Balvas 

48. 88500280028 88500280027 Balvas 

49. 88500280030 88500280030 Sigitas 

50. 88500280032 88500280032 Liepmeži 

51. 88500280033 88500280033 Bierandi 

52. 88500280034 88500280034 Tulpes 

53. 88500280035 88500280035 Tulpiņi 

54. 88500280077 88500280041 Cenas 

55. 88500280042 88500280042 Einštāli 

56. 88500280046 88500280046 Pieņi 

57. 88500280052 88500280052 Lieplejas 

58. 88500280065 88500280063 Vecbūdeni 

59. 88500280063 88500280063 Vecbūdeni 

60. 88500280007 88500280068 - 

61. 88500280043 88500280070 Meža ūdensrozes 

62. 88500280009 88500280072 Mežapipariņi 

63. 88500280078 88500280079 Dižcelmi 

64. 88500320005 88500320005 Bērzupji 

65. 88500320006 88500320005 Bērzupji 

66. 88500320011 88500320011 Akmentiņi 

67. 88500320016 88500320016 Plintiņu Egles 

68. 88500320018 88500320017 Rūķi 

69. 88500320019 88500320017 Rūķi 

70. 88500320017 88500320017 Rūķi 

71. 88500320022 88500320022 Lieplēģeri 

72. 88500320092 88500320022 Lieplēģeri 

73. 88500320027 88500320027 Čāči 

74. 88500320029 88500320029 Cielavas 

75. 88500320044 88500320044 Jaundzērves 

76. 88500320045 88500320045 Vecdzērves 

77. 88500320046 88500320046 Māltīrumi 

78. 88500320047 88500320047 Paegles 

79. 88500320048 88500320048 Ceļmalkaipi 

80. 88500320054 88500320053 Zaļainas 

81. 88500320056 88500320055 Krūmāji 



Nr. 
Zemes vienības 
kadastra apz. 

Nekustamā īpašuma 
kadastra Nr. 

Nekustamā īpašuma 
nosaukums 

82. 88500320057 88500320057 Zaļoši 

83. 88500320058 88500320057 Zaļoši 

84. 88500320059 88500320059 Māli 

85. 88500320060 88500320060 Skaistkalni 

86. 88500320067 88500320067 Vecumi 

87. 88500320069 88500320069 Teterbogi 

88. 88500320072 88500320071 Mazcielavas 

89. 88500320073 88500320073 Bēči 

90. 88500320079 88500320079 Mierklajumi 

91. 88500320080 88500320080 Tropiņi 

92. 88500320081 88500320081 Klaušas 

93. 88500320085 88500320085 Reiņi 

94. 88500320088 88500320088 Tauriņi 

95. 88500320089 88500320089 Jaundaugas 

96. 88500320090 88500320090 Dambji 

97. 88500320150 88500320150 Garsili 

98. 88500320152 88500320152 Zemzari 

99. 88580020001 88580020001 Spotes 

100. 88580020009 88580020009 Laukgravas 

101. 88580020012 88580020011 Puķītes 

102. 88580020016 88580020016 Krumali 

103. 88580020025 88580030085 Jasmīni 

 
Plānotā vēja parka teritorijā neatrodas dzīvojamās ēkas, sabiedriski nozīmīgas būves un ar 
saimniecisku darbību veikšanu saistītas būves. 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. Plānotā vēja parka tuvumā novietotās blīvi 
apdzīvotās vietas atrodas vairāk nekā 2 km lielā attālumā. Lielākā apdzīvotā vieta plānotā 
parka tuvumā ir Dundaga, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no plānotā vēja parka.  
 
Plānotā vēja parka teritoriju nešķērso nozīmīgi infrastruktūras objekti – dzelzceļa līnijas, valsts 
galvenie un reģionālie autoceļi 

 
 



 
1. attēls. Vēja parka “Valpene” izpētes teritorija 

 
 



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 40 jaunākās paaudzes lielas jaudas vēja elektrostaciju. Šādā vēja 
parka uzstādīto staciju kopējā jauda varētu pārsniegt 200 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 virs 4 MW; 

• stacijas masta augstums virs 135 m; 

• stacijas rotora diametrs virs 150 m. 
 
Ņemot vērā to, ka lielu 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. Staciju plānošana 
lauksaimniecībā izmantojamās zemēs tiks veikta ciešā sadarbībā ar zemes lietotājiem, ņemot 
vērā to prasības tāda staciju novietojuma izvēlei, kur tās mazāk traucētu zemes turpmākai 
izmantošanai lauksaimniecībā. 
 
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. Ņemot 
vērā to, ka piekļuve vēja parka teritorijai tā ekspluatācijas laikā netiks ierobežota, izbūvētos 
pievedceļus zemes īpašnieki varēs izmantot savu īpašumu apsaimniekošanas darbu veikšanai. 
Lauksaimniecības zemēs jaunbūvējamo ceļu novietojums tiks plānots, ņemot vērā zemes 
īpašnieku nosacījumus, kas saistīti ar lauksaimniecības zemes turpmāku izmantošanu. Plānotā 
vēja parka teritoriju šķērso valsts vietējas nozīmes autoceļš V1363 Ārlava–Tiņģere–Plintiņi, kā 
arī pašvaldības autoceļi. Uz ziemeļiem no plānotā vēja parka teritorijas ir novietots vietējas 
nozīmes autoceļš V1368 Dundaga–Tinģere–Tiltiņi. Abi iepriekš minētie valsts vietējas nozīmes 
autoceļi ir pievienoti valsts reģionālajam autoceļam P125 Talsi–Dundaga–Mazirbe, kas plānotā 
vēja parka būvniecības procesa laikā tiks izmantots kā galvenais materiālu un iekārtu piegādes 
ceļš. 
 
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 Dundaga – Tume, 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 “Valpene” 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, ir notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Dundagā, Tinģerē 
un Cīruļos, kā arī PLPKS “Dundaga”. Uz ziemeļiem no plānotā vēja parka teritorijas atrodas 
Piltenes purvs, kur kūdras ieguvi veic AS "AGARIS LATVIA". Uz ziemeļrietumiem no plānotā 
vēja parka teritorijas atrodas Gavsenes lidlauks. Plānotā vēja parka teritorijā neatrodas 
piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas, bet tuvumā esošie šāda veida objekti ir saistīti ar 
lauksaimniecībā izmantojamo produktu vai degvielas uzglabāšanu. 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. 
 

1.4. Atbilstības teritorijas plānojumam 
Saskaņā ar Dundagas novada teritorijas plānojumā noteikto vēja elektrostaciju, kuru jauda ir 
lielāka par 20 kW (tai skaitā vēja parku) izvietošana ir atļauta lauku teritorijā rūpnieciskās 
apbūves teritorijās (R) un lauksaimniecības teritorijās (L) atbilstoši likumdošanā noteiktajām 
prasībām un ievērojot šādus papildus nosacījumus: 

• novietojumu paredz izstrādājot detālplānojumu; 

• ja vēja elektrostacija rada apēnojumu esošai apbūvei, tad jāsaņem attiecīgās ēkas 
īpašnieka rakstisks saskaņojums; 

• vēja elektrostacijas būvprojekta sastāvā ir jāiekļauj vēja elektrostacijas radīto trokšņu 
prognozes aprēķins un slēdziens par trokšņa ietekmi uz blakus zemes īpašumiem un 
esošo apbūvi, Prognozētie trokšņa līmeņi apbūves teritorijās nedrīkst pārsniegt vides 
trokšņa robežlielumus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

• ir sagatavots ietekmes uz ainavu izvērtējums; 

• vēja elektrostaciju un vēja parku izvieto ne tuvāk par 500 m no kapsētām un valsts 
aizsargājamiem kultūras pieminekļiem. 

Izvērtējot nosacījumus, kas iekļauti spēkā esošajā Dundagas novada teritorijas plānojumā, var 
secināt, ka šobrīd plānotā vēja parka būvniecības iecere tikai daļēji atbilst pašvaldības 
teritorijas plānojumam, proti, tikai to staciju būvniecība, kuras paredzēt izvietot 
lauksaimniecības teritorijās. Ierosinātāja apzinās esošos situāciju un jau 2015. gadā aicināja 
Dundagas novada pašvaldību lemt par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu. Dundagas novada 
pašvaldība ar Dundagas novada domes 26.11.2015. sēdes lēmumu Nr. 210 16. § “Par 
lokālplānojuma izstrādi Dundagas novadā SIA “Valpene wind” vēja parka ierīkošanai” uzsāka 



lokālplānojuma izstrādes procesu. Ņemot vērā, ka šobrīd ir paplašināta teritorija, kurā tiks 
vērtēta vēja parka būvniecības iecere, Ierosinātāja paredz, ka būs nepieciešams grozīt lēmumu 
par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, tajā skaitā, precizējot lokālplānojuma izstrādes darba 
uzdevumu. 
 
Ierosinātāja paredz, ka lokālplānojuma izstrāde tiks veikta paralēli ietekmes uz vidi 
novērtējuma procesam, nodrošinot risinājumu harmonizāciju un savlaicīgu ietekmi uz vidi 
mazinošu risinājumu integrāciju plānošanas dokumentā. 
 
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 

Ar vēja parku 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 40 stacijas, 
tad paredzams, ka saražotās elektroenerģijas apjoms gadā varētu pārsniegt 800 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 

Plānotā vēja parka „Valpene” tiešā tuvumā neatrodas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas. 
Aptuveni 3,5 km attāluma uz ziemeļrietumiem no plānotā parka atrodas aizsargājama 
teritorija „Dundagas dižliepu aleja”. Līdz 10 km attālumā no paredzētās darbības teritorijas 
atrodas vairākas Eiropas aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000 iekļautas īpaši aizsargājamas 
dabas teritorijas. Aptuveni 4 km attāluma uz ziemeļaustrumiem atrodas dabas liegums 
„Kaļķupes ieleja”, aptuveni 8 km attāluma uz rietumiem atrodas dabas liegums „Pāces pļavas”, 
aptuveni 8 km attāluma uz dienvidrietumiem atrodas dabas liegums „Stiklu purvi”, aptuveni 8 
km attāluma uz ziemeļiem atrodas dabas liegums „Daiķu īvju audze” un aptuveni 10 km 
attāluma uz rietumiem atrodas dabas liegums „Raķupes ieleja”.  
 
Plānotā vēja parka teritorijā neatrodas mikroliegumi, tomēr parka tuvumā atrodas vairāki 
mikroliegumi (skat. 2. attēlu), kas veidoti gan īpaši aizsargājamu putnu sugu, gan biotopu 
aizsardzībai. Paredzētās darbības teritorijā ir sastopami īpaši aizsargājami biotopi, fiksēti īpaši 
aizsargājamu sugu novērojumi un atrodas aizsargājami koki.  
 
Pirms ietekmes uz vidi novērtējuma procesa veikšanas ir neiespējami novērtēt paredzētās 
darbības ietekmes nozīmīgumu uz īpaši aizsargājamām sugām, biotopiem un teritorijām, tādēļ 
ietekmes uz vidi novērtējuma procesā tiks iesaistīti Dabas aizsardzības pārvaldes sertificēti 
dabas eksperti, kas novērtēs dabas daudzveidību parka teritorijā un tās apkārtnē, analizēs 
iespējamās ietekmes un sniegs priekšlikumus to novēršanai un mazināšanai. 



 
2. attēls. Dabas vērtības plānotā vēja parka apkārtne 

 
 

 



 
 

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 “Valpene Wind” valdes loceklis      Gatis Galviņš 
 

 
 
 
 

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

 


