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Rīgā 

09.07.2021  

Lēmums Nr. 5-02/15 

par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu 

 

Adresāts:  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valpene wind”, reģistrācijas numurs  50103851451, adrese: 

Kaļķu iela 7, Rīga, LV-1050, elektroniskā adrese: info@eolus.lv (turpmāk – Ierosinātāja). 

 

Paredzētās darbības nosaukums:  

Vēja elektrostaciju parka “Valpene” izbūve (turpmāk – Paredzētā darbība). 

 

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta:  

Talsu novads, Dundagas pagasts. Vēja elektrostaciju parka “Valpene” iespējamā izveides vieta 

ir izpētes teritorija, kas sastāv no šādiem īpašumiem un to zemes vienībām (turpmāk kopā 

saukta – Darbības vieta):  

 

Nr. Zemes vienības 

kadastra apzīmējums 

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 
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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 

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 



3 
 

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 

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 

Īss paredzētās darbības raksturojums, faktu konstatācija un apsvērumi lēmuma satura 

noteikšanai: 

1. Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) ir saņēmis Ierosinātājas 2021. gada 

1. jūnija paredzētās darbības iesniegumu “Paredzētās darbības iesniegums vēja 

elektrostaciju parka “Valpene” izbūvei Dundagas novadā” (turpmāk – Iesniegums) 

saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – Novērtējuma likums) 

4. panta pirmās daļas 1. punktu. Atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu 

likumam no 2021. gada 1. jūlija Dundagas novads iekļauts Talsu novada administratīvajā 

teritorijā.  

2. Atbilstoši Iesniegumā norādītajam – paredzēts izbūvēt vēja elektrostaciju (turpmāk arī – 

VES) parku “Valpene” Talsu novada teritorijā. VES parkā plānots uzstādīt apmēram 40 

jaunākās paaudzes lielas jaudas VES, kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 

4 MW (stacijas masta augstums virs 135 m, stacijas rotora diametrs virs 150 m). Tomēr no 

Iesnieguma izriet, ka uzstādāmo VES modelis un tehniskie raksturlielumi šobrīd vēl nav 

noteikti. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir paredzēts vērtēt vairākus VES 

modeļus, salīdzinot tos kā tehnoloģiskās alternatīvas. 

3. Pirms vēja elektrostaciju uzstādīšanas parka teritorijā tiks izbūvēts pievedceļu tīkls, kas 

nepieciešams staciju piegādei. Plānotā VES parka teritoriju šķērso valsts vietējas nozīmes 
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autoceļš V1363 Ārlava–Tiņģere–Plintiņi, kā arī pašvaldības autoceļi. Uz ziemeļiem no 

plānotā VES parka teritorijas ir novietots vietējas nozīmes autoceļš V1368 Dundaga–

Tinģere–Tiltiņi. Abi iepriekš minētie valsts vietējas nozīmes autoceļi ir pievienoti valsts 

reģionālajam autoceļam P 125 Talsi–Dundaga–Mazirbe, kas plānotā VES parka 

būvniecības procesa laikā tiks izmantots kā galvenais materiālu un iekārtu piegādes ceļš. 

4. 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 VES parka pievienošanai valsts 

elektroapgādes tīklam, kas tiktu vērtēti kā alternatīvi risinājumi, apzinot to iespējamo 

ietekmi uz vidi. 

5. No Iesnieguma izriet, ka norādītā Darbības vieta ir izpētes teritorija, kas ietekmes uz vidi 

novērtējuma procesa laikā varētu tikt precizēta, pamatojoties gan uz ekspertu vērtējumiem, 

gan citiem aspektiem. Pašlaik identificētajā izpētes teritorijā ietilpst 103 zemes vienības, 

kas pieder gan juridiskām personām, gan fiziskām personām, gan pašvaldībai. Kopējā 

teritorijas platība, kurā Ierosinātāja ir paredzējusi vērtēt VES parka būvniecības ieceri, 

aizņem aptuveni 22 km2 lielu teritoriju, kuru pamatā veido mežu zemes ar atsevišķiem 

lauksaimniecībā izmantojamo zemju blokiem. 

6. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesā, paredzot VES parka izvietojumu, nepieciešams 

ievērot Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumos Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas 

plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteiktās prasības, noteiktos minimālos 

attālumus vēja elektrostaciju un vēja parku izbūvei. 

7. Plānotā VES parka tiešā tuvumā neatrodas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas. Aptuveni 

3,5 km attālumā uz ziemeļrietumiem no plānotā parka atrodas aizsargājama teritorija 

“Dundagas dižliepu aleja”. Tuvākā Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā 

(Natura 2000) iekļautā teritorija (dabas  liegums “Kaļķupes ieleja”) atrodas aptuveni 4 km 

attāluma uz ziemeļaustrumiem no Darbības vietas.  

8. Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts noteic, ka “ietekmes novērtējums 

nepieciešams paredzētajām darbībām, kuras ir saistītas ar šā likuma 1. pielikumā 

minētajiem objektiem”. Konkrētajā gadījumā Birojs secina, ka: 

8.1. Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts noteic, ka ietekmes uz vidi 

novērtējums ir nepieciešams paredzētajām darbībām, kuras ir saistītas ar šā likuma 

1. pielikumā minētajiem objektiem.   

8.2. Paredzētā darbība atbilst Novērtējuma likuma 1. pielikuma 26. viens prim 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”, tādēļ ietekmes 

uz vidi novērtējuma veikšana ir obligāta; 

8.3. 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 šā likuma 14. viens prim panta pirmā daļa paredz, ka Birojs par 

ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu izdod lēmumu. 

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

nosacījumiem, Birojs konstatē, ka izdodams lēmums par IVN piemērošanu, vienlaikus, 

ņemot vērā Paredzētās darbības specifiku un mērogu, kā arī skarto teritoriju kopumu un 

https://likumi.lv/ta/id/51522#piel1
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lielumu, nosakāms, ka organizējama arī sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme, un 

tās nepieciešamība saistīta gan ar  plānotās darbības apjomu un mērogu, gan ar ietekmes 

telpisko izplatību un tās sagaidāmo ilgumu. 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 Ierosinātājas 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 

paziņojuma par sākotnējo apspriešanu publicēšanas atbilstoši šo noteikumu 

22.1. apakšpunktam. 

Izvērtētā dokumentācija: 

Ierosinātājas 2021. gada 1. jūnija Iesniegums. 

Lēmums:  

Piemērot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Valpene wind” paredzētajai darbībai – vēja 

elektrostaciju parka “Valpene” izbūve Talsu novadā – ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. 

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:  

Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14. viens prim panta pirmā un 

piektā daļa, 15. pants, 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 

26. prim punkts 1. un 2. apakšpunkts. 

Lēmuma apstrīdēšana: 

Atbilstoši Novērtējuma likuma 14. viens prim 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.;  

Ietekmes uz vidi novērtējumu daļas vadītāja  (paraksts*)  Iveta Jēgere 

*Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu 

Lēmums izsūtīts arī: 

1. Talsu novada domei, E. Adresē; 

2. Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālajai pārvaldei, E. Adresē. 

 


