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ROLANDS LEBUSS 
EKSPERTS 

Eksperta sertifikāts Nr. 005. 
Sertifikāts izsniegts 14.05.2010., derīgs līdz 13.05.2023. 

 

 
SIA Laflora  
Reģ. Nr. 40003258598 
 

RL/496/20.10.2020. 
 
Eksperta Rolanda Lebusa (eksperta sertifikāts Nr. 005; sertifikāts izsniegts 08.04.2013, 
derīgs līdz 13.05.2023) eksperta atzinums par Kaigu purva kūdras laukos un to perifērijā 
(Jelgavas novada Līvbērzes pagastā) plānotā vēja parka būvniecības un ekspluatācijas 
ietekmi uz savvaļas putnu populācijām. 
 
Atzinums sagatavots saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 925 (Rīgā 2010. gada 
30. septembrī, prot. Nr. 50 7. § “Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu atzinuma saturs un 
tajā ietvertās minimālās prasības”. Atzinums sagatavots atbilstoši eksperta kompetencei, kas ļauj 
izvērtēt putnus. 
 
2.1. biotopu grupa, suga vai sugu grupa, par kuru sniedz atzinumu; 
 
Putni un to dzīvotnes (atbilstoši kompetencei). 
 
2.2. pētāmās teritorijas apsekošanas datums un meteoroloģiskie apstākļi, apsekošanas ilgums, atrašanās vieta 
(kadastra numurs, adrese, platība) un izpētes metodes (piemēram, transektes, randomizēta parauglaukumu 
izvēle, fotofiksācija, maršruta iezīmēšana ar ģeogrāfiskās pozicionēšanas sistēmu); 
 
Plānotā vēja parka teritorija un tās perifērija Jelgavas novada Līvbērzes pagastā (turpmāk 
atzinumā saukta par izvērtējamo teritoriju; skatīt šī eksperta atzinuma 1. – 4. attēlu) dabā apsekota 
sekojošos datumos un laikos (iniciāļu formā nosaukti novērotāji, kas piedalījās attiecīgajās 
apsekošanās, attiecīgi, RL – Rolands Lebuss un ED – Edgars Dzenis): 
 
03.10.2018., RL. Plkst. 16:55 – 18:10. Līvbērzes lauku masīvs. 
 
26.10.2018. , RL. Plkst. 12:15 – 17:10 (apsekojums nav veikts plkst.13:00 – 14:10). Dabas parka 
“Svētes paliene” (turpmāk, Svētes palienes DP) abi Lielupes krasti un Vārpas ziemas polderis, 
Kaigu purva D daļa un Līvbērzes lauku masīvs. 
 
22.03.2019. , RL. Plkst. 13:20 – 19:10. Pa 4. līniju gar Bemberiem līdz Apiņu tiltam, Vārpas 
vasaras un ziemas polderis no dambjiem un pa centrālo (fermas ceļu), cauri Kaigu purvam no 
galvenās iebrauktuves, cauri Ruduļciemam, Kalnciemam, gar Vecbērzi, caur Līvbērzes laukiem 
līdz Tukuma šosejai, no tās gar Auci pa dambi līdz Kaigu ceļam, caur Tušķiem uz Jelgavu pa 
Dobeles šoseju. Plkst. 13:45 – 14:45 novērojumi no dambja starp vasaras un ziemas polderiem, 
stūrī pie Lielupes, vairāk skatoties Svētes grīvas virzienā. Plkst. 15:14 – 15:30 novērojumi Kaigu 
purva kūdras laukos no jaunā novērojuma punkta kūdras lauku vidusdaļā (koordinātas1: 
X 473893, Y 6286660), skatoties visos virzienos. Plkst. 15:40 – 16:40 novērojumi Kaigu purva 
kūdras laukos no jaunā novērojuma punkta kūdras lauku vidusdaļā (koordinātas: X 474959, 
Y 6287573), skatoties visos virzienos. Plkst. 16:41 – 19:10 lauki maršrutā Kalnciems, Līvbērzes 
un Auces upes lauki.         

                                                             
1 LKS-92 sistēma, Transversālā Merkatora projekcija, mēroga koeficients uz ass meridiāna – 0,9996; x ass vērtība uz 
centrālā meridiāna – 500 000, atskaites punkts no ekvatora (False Northing = 0) – 0 m. 
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28.03.2019. , RL. Plkst. 20:17. Galvenajā caurlaides punktā no Kalnciema ceļa. Plkst. 20:30. 
Nakšņošanas vietā un nākamās dienas rīta novērojuma sesijas punktā kūdras lauku vidus daļā 
(novērošanas punkta koordinātes Kaigu purva kūdras laukos (koordinātas: X 474337, Y 6287448) 
izvēlētas nejauši, vakarā kļūdaini nosakot vietu). 
 
29.03.2019. , RL. Plkst. 5:00 – 10:00. Novērojuma sesija nakšņošanas vietā. Plkst. 10:01 – 13:45 
lauki maršrutā Kalnciems, Līvbērzes un Auces upes lauki, Svētes grīva. 
 
15.04.2019. , RL. Plkst. 17:00. Galvenajā caurlaides punktā no Kalnciema ceļa. Plkst. 18:30. Ar 
automašīnu cauri kūdras laukiem līdz pagājušās ekspedīcijas nakšņošanas vietai, kas šajā reizē 
netiek izmantota stiprā vēja dēļ. Plkst. 19:05 nakšņošanas vietā mežmalā, purva DR malā 
(koordinātas: X 473852, Y 6287358). Līdz plkst. 21:40 pie automašīnas, ārpus telts. Klausos un 
vēroju. Līdz plkst. 23:55 klausos teltī. 
 
16.04.2019. , RL. Plkst. 5:00 – 10:10. Novērojuma sesija nakšņošanas vietā. Plkst. 10:12 – 11:05 
novērojumi no punkta ar koordinātām X 474985, Y 6287575 kūdras laukos 630 m uz ZA no 
iepriekšējās ekspedīcijas nakšņošanas vietas. Plkst. 11:20 – 12:10 Svētes grīva. Plkst. 12:12 – 
13:30 Auces upes un Līvbērzes lauki (t.sk., plkst. 12:40 – 13:05 novērojumi no punkta ar 
koordinātām X 470675, Y 6286856, Līvbērzes laukos). Plkst. 13:30 – 14:00 lauki maršrutā Bērze, 
Lejasstrazdi, Aizstrautnieki, Liepājas šoseja. 
 
04.06.2019. Plkst. 16:15 – 16:55. Kalnciema dīķi (RL, ED). Plkst. 17:05 – 24:00. Novērojuma 
punkts kūdras lauku ZA daļā (arī nakšņošanas vieta; koordinātas: X 474904, Y 6290461; RL, 
ED). 
 
05.06.2019. Plkst. 4:30 – 8:00. Novērojuma punkts kūdras lauku ZA daļā (RL, ED). Plkst. 5:00 – 
8:00. Uzskaite Kaigu purva DL maršrutā (ED). Plkst. 8:20 – 9:00. Kalnciema dīķi (RL, ED).  
 
Izvērtējamās teritorijas apsekošanas laikā laika apstākļi aprakstāmi sekojoši (vēja stiprums pēc 
Boforta skalas ballēs): 
 
03.10.2018. Pārsvarā saulains, bet palaikam īslaicīgs lietus, mākoņi 50 – 70 %, vējš 2 – 3 balles, 
gaisa temperatūra +9℃. Laba redzamība un pietiekams apgaismojums novērojumu veikšanai. 
 
26.10.2018. Saulains, mākoņi 10 – 50 %, vējš 2 – 4 balles, gaisa temperatūra +7 – +11℃. 
 
22.03.2019. Saulains, skaidrs, vējš 10 – 12 balles, gaisa temperatūra +1 – +3℃. 
 
28/29.03.2019. Visu nakti spēcīgs, brāzmains vējš (vismaz 7 – 8 balles, brāzmās 10 – 12 balles). 
Ap plkst. 6:00 ZR vējš vēl spēcīgs, brāzmains, bet par 2 ballēm vājāks. Līdz plkst. 8:30 pamales 
(kūdras lauku malas) pārredzamas vāji, jo spēcīgi nomācies, tumšs un dziļa dūmaka. Pēc tam sāk 
skaidroties, mākoņi 80 – 90%, vairāk saulains kā nomācies, gaisa temperatūra +1℃ līdz plkst. 
8:30, pēc tam ap +5℃. 
 
15/16.04.2019. Plkst. 18:40 iepriekšējās ekspedīcijas nakšņošanas vietā diezgan spēcīgs, 
brāzmains ZA vējš (2 – 5 balles). Mežmalā vējš minimāls, 0 – 1 balles, tāpēc nakšņot nolemju tur. 
Gaisa temperatūra +3℃ klajumā, +5℃ mežmalā, mākoņi 60 %, redzamība laba. Naktī vējš 
norimst vispār, gandrīz pilnmēness. Plkst. 6:00 no rīta mākoņi 50 %, brīžam saulains, bezvējš, 
gaisa temperatūra +4℃. Plkst. 9:20 mākoņi tikai DR malā, spilgta saule, ZA vējš 1 balle mežmalā 
un 2 balles klajumā, gaisa temperatūra +6 – +8℃. 
 
04.06.2019. Spēcīgs, brāzmains vējš (5 – 6 balles). Gaisa temperatūra +25℃, mākoņi 10 %, 
skaidrs, saulains, redzamība ļoti laba. Vakarā vējš norimst. Nakts gaiša, silta. 
 
05.06.2019. Plkst. 5:00 no rīta skaidrs, mākoņi 0 %, saulains, bezvējš, gaisa temperatūra +18℃. 
Plkst. 8:00 gaisa temperatūra +23℃. 
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Izvērtējamā teritorijā veikta rekogniscējoša izpēte. Tā apsekota, pārvietojoties kājām un no lēni 
braucošas automašīnas, kā arī veikti putnu novērojumi no iepriekš iezīmētiem un teritorijas 
apsekojumu laikā nejauši atrastiem novērošanas punktiem. Apsekošanā izmantots binoklis Nikon 
Monarch 10x36 un GPS ierīce Garmin Montana 650 (precizitāti 2–6 m). 04.06.2019. teritorijas 
izpētei no gaisa izmantots drons ar fotokameru. 
 
Atzinuma sagatavošanā izmantota atzinuma pasūtītāja iesniegtā informācija, pieejamā 
ornitoloģiskā informācija (manis ievāktā un citu novērotāju ziņas, t.sk., anonīma rakstura, kas 
izvērtējuma laikā pārbaudīta dabā, piemēram, lielās ligzdas, kuru uzrādītājs vēlas palikt anonīms), 
un veikta kartogrāfiska analīze, izmantojot dažādu karšu, Natura 2000 teritoriju un ornitoloģisko 
datu digitālos slāņus (interneta vietne Dabasdati.lv, Latvijas Dabas fonda LIFE13 
NAT/LV/001078 “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā” projekta GIS dati, Latvijas 
ligzdojošo putnu otrā atlanta GIS dati, Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldes sistēma 
OZOLS u.c.). Putnu zinātniskajiem nosaukumiem izmantota BirdLife rekomendētā sistemātika2. 
 
2.3. teritorijas statuss atbilstoši aizsargājamām dabas teritorijām noteiktajam statusam (piemēram, 
mikroliegums, dabas liegums, dabas parks, nacionālais parks), aizsargājamās teritorijas funkcionālā zona, kurā 
atrodas pētāmā teritorija, ja tā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā; 
 
Tuvākās Natura 2000 teritorijas ir dabas liegums “Kaigu purvs” (0,9 km uz Z no tuvākās plānotās 
VES), dabas parks “Svētes paliene” (2 km uz DA no tuvākās plānotās VES), dabas liegums 
“Lielupes palienes pļavas” (4 km uz DA no tuvākās plānotās VES), dabas liegums “Līvbērzes 
liekņa” (3,9 km uz ZR no tuvākās plānotās VES) un Ķemeru Nacionālais parks (16,5 km uz ZR 
no tuvākās plānotās VES).  
 
Ietekme uz minēto Natura 2000 ornitofaunu ir prognozējam kā nebūtiska. Piesardzīgi vērtējot, 
ietekme ir sagaidāma uz migrējošām Anser sp. un Branta sp. zosīm, kas nelielā augstumā šķērso 
plānotā vēja parka teritoriju ceļā uz Svētes un Lielupes palienēm, t.sk., dabas parka “Svētes 
paliene” un dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” teritorijā kā migrāciju apstāju vietām. Tajā 
pašā laikā līdz šim ievāktie dati liecina, ka tā ir mazākā pārlidojošo zosu daļa, kas izmanto minētās 
teritorijas kā apstāju vietas; lielākā daļa migrējošo zosu ir koncentrētas pārlidojumu trasēs uz 
ziemeļiem un dienvidiem no plānotā vēja parka. Arī lokālos pārlidojumos zosis nešķērso plānoto 
vēja parku – to lokālo pārlidojumu trases un koncentrāciju vietas ir koncentrētas Svētes, Lielupes 
un Auces / Vecās Auces palienēs. 
 
Prognozējams, ka mikroliegumu, kas atrodas plānotā vēja parka perifērijā, ņemot vērā to 
lokalizāciju kontekstā ar ligzdošanas un /vai barošanās vietu izvietojumu, ornitofaunu plānotā 
darbība neietekmēs vispār vai ietekmēs nebūtiski. 
 
2.4. atzinuma sniegšanas mērķis (piemēram, mikrolieguma izveidošana, dabas aizsardzības plāna izstrāde, 
detālplānojuma izstrāde, atzinums saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, plānotās darbības vai pasākuma 
izvērtējums); 
 
Plānotā vēja parka būvniecības un ekspluatācijas ietekmes izvērtējums uz savvaļas putnu 
populācijām. 
 
2.5. vispārīgs pētāmās teritorijas apraksts, arī informācija par teritorijas reljefu un mikroreljefu, hidroloģisko 
režīmu, sastopamajiem biotopiem un attiecīgās grupas sugām, kā arī apsaimniekošanu (arī informāciju par 
teritorijas vēsturisko apsaimniekošanu, ja tāda zināma), norādot dabisko, daļēji dabisko un antropogēnas 
izcelsmes platību īpatsvaru; 
 
Plānoto vēja parku paredzēts uzbūvēt pašlaik aktīvi izmantotā kūdras ieguves teritorijā (kūdras 
laukos) Kaigu purvā un tai piegulošajos mežos. Izvērtējamā teritorija un tās perifērija meliorēta, 
Kaigu purvs daļēji nosusināts, meliorācijas sistēmas tiek uzturētas un daudzviet atjaunotas. 
                                                             
2 http://datazone.birdlife.org/species/factsheet 
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Reljefs līdzens. Ļoti dažādi hidroloģiskie apstākļi – no sausa līdz slapjam. Vecākie meži, 
lielākoties, izcirsti – dominē jauni meži, jaunaudzes un kailcirtes. 
 
2.6. īss piegulošās teritorijas raksturojums; 
 
Izvērtējamās teritorijas tuvākā un tālākā apkaime meliorēta, visapkārt Kaigu purvam izveidoti 
polderi un upes regulētas. Meliorācijas sistēmas tiek uzturētas un daudzviet atjaunotas. Reljefs, 
pārsvarā, līdzens. Ļoti dažādi hidroloģiskie apstākļi – no sausa līdz slapjam. Vecākie meži, 
lielākoties, izcirsti – dominē jauni meži, jaunaudzes un kailcirtes; meži fragmentēti ar ceļiem un 
stigām. Uz A no izvērtējamās teritorijas plūst Lielupe. Uz ZA no izvērtējamās teritorijas  atrodas 
Kalnciems, uz DR Līvbērze un uz DA Jelgava. Apkaimē arī mazākas apdzīvotas vietas, kā arī 
viensētas un to grupas. 
 
2.7. konstatētās īpaši aizsargājamās sugas vai sugu grupas un to izplatības īpatnības, norādot izmantotos 
informācijas avotus, noteikšanas metodiku un vērtēšanas kritērijus, kā arī esošie un potenciālie (ja tos iespējams 
identificēt) apdraudošie faktori apsekotajā teritorijā un to ietekmes vērtējums; 
 
Turpmākajā tekstā visas nosaukto sugu kategorijas (Latvijas īpaši aizsargājamās sugas, Putnu 
direktīvas 1. pielikuma putnu sugas un sugas, kuru aizsardzībai ir veidojami mikroliegumi) tiek 
apvienotas zem viena nosaukuma – īpaši aizsargājamās putnu sugas. 
 
Šī izvērtējuma ietvaros ir analizēti novērojumi izvērtējamā teritorijā, kā arī reģistrētās un 
iespējamās putnu pārlidojuma trases tuvākajā apkaimē, īpaši tuvākajās nozīmīgākajās putnu 
koncentrāciju vietās, pamatā Natura 2000 teritorijā dabas parkā “Svētes paliene”. Datu avots ir šī 
atzinuma sagatavošanas laikā ievāktie novērojumi un interneta vietnē Dabasdati.lv iekļautie putnu 
novērojumi. 
 
Analīzei atlasīti īpaši aizsargājamo putnu sugu un sugu grupu novērojumi minētajā reģionā, citu 
atsevišķu putnu sugu, kurām literatūrā atzīmēti nozīmīgāki sadursmju riski ar vēja 
elektrostacijām, novērojumi, kā arī putnu sugu, kuru populācijas būtiski sarūk, novērojumi un 
jebkuru putnu sugu koncentrācijas, sākot ar 100 īp. vienviet un vienlaicīgi. Dati apkopoti 
elektroniskajā tabulā un pārveidoti vektordatu formā, un pievienoti elektroniski parakstīta 
atzinuma versijai .edoc formātā.  
 
Analīzei izmantoti dati, kuri ir saistāmi ar plānotā vēja parka būvniecību un ekspluatāciju, proti, 
to sugu un indivīdu novērojumi, kuru apdraudējums plānotās darbības realizācijas gadījumā 
varētu būt vairāk vai mazāk vērā ņemams. 
 
Manis veiktajā izvērtējamās teritorijas apsekošanas laikā 2018. un 2019. gada putnu migrāciju un 
ligzdošanas periodos izvērtējamā teritorijā ir konstatētas piecas Latvijas īpaši aizsargājamās3 un 
Putnu direktīvas 1. pielikuma putnu sugas4, kuras varētu ietekmēt plānotā vēja parka būvniecība 
un ekspluatācija – dzērve Grus grus, jūras ērglis Haliaeetus albicilla, kā arī ūpis Bubo bubo, 
vakarlēpis Caprimulgus europaeus un lielā čakste Lanius excubitor, kuru gadījumā ietekme ir 
prognozējama kā nebūtiska. 
 
Interneta vietnē Dabasdati.lv ir atrodami pieci atzīmējami īpaši aizsargājamo putnu sugu ieraksti, 
kuras reģistrētas izvērtējamā teritorijā – melnais stārķis Ciconia nigra, dzērve, jūras ērglis, 
apodziņš Glaucidium passerinum un ūpis. 
 

                                                             
3 Ministru kabineta noteikumi Nr. 396 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo īpaši 
aizsargājamo sugu sarakstu" (2000. gada 14. novembrī). 
4 Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on the Conservation 
of Wild Birds. 
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Ietekme uz īpaši aizsargājamām putnu sugām, t.sk., kumulatīvo ietekmju aspektā kontekstā ar 
citiem apdraudošiem faktoriem, ir analizēta šī atzinuma 2.11. punktā, kontekstā ar vispārēju 
plānotā vēja parka ietekmes izvērtējumu uz savvaļas putnu populācijām. Analīzei izmantoti dati, 
kuri ir saistāmi ar plānotā vēja parka būvniecību un ekspluatāciju, proti, to sugu un sugu grupu 
novērojumi, kuru apdraudējums plānotās darbības realizācijas gadījumā varētu būt vairāk vai 
mazāk vērā ņemams. 
 
2.8. konstatētie Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamie biotopi, biotopi ar specifiskām izplatības 
īpatnībām Latvijā un konstatēto biotopu kvalitāte, norādot izmantotos informācijas avotus, noteikšanas 
metodiku un vērtēšanas kritērijus, kā arī esošie un potenciālie (ja tos iespējams identificēt) apdraudošie faktori 
apsekotajā teritorijā un to ietekmes vērtējums; un 2.9. citas apsekotās teritorijas bioloģiskās daudzveidības un 
ainavas saglabāšanai nozīmīgas vērtības, piemēram, dižkoki, veci koki, alejas, zinātniski nozīmīgas sugu 
atradnes; 
 
2.8. un 2.9.punkti nav manā kompetencē. 
 
2.10. pētāmās teritorijas aizsargājamo dabas un ainavas vērtību labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšanas 
prasības un darbības, lai uzlabotu konstatēto sugu un biotopu stāvokli un bioloģisko vērtību neatkarīgi no to 
aizsardzības statusa; 
 
Atbilstoši secinājumiem šī atzinuma 2.11. punktā. 
 
2.11. secinājumi par plānotās darbības vai pasākuma ietekmi uz konstatēto sugu un biotopu stāvokli un 
bioloģisko vērtību, kā arī uz piegulošo teritoriju un nosacījumi darbības vai pasākuma veikšanai. 
 
Lai arī plānotais vēja parks atrodas tuvu nozīmīgai putnu koncentrācijas vietai Svētes lejtecē un 
ar to saistītām pārlidojuma trasēm, t.sk., zemu novietotām, kā arī vairāku īpaši aizsargājamo putnu 
sugu ligzdošanas un barošanās vietu tuvumā, pēc izvērtējamās teritorijas apsekošanas 2018. – 
2019. gadā migrāciju un ligzdošanas periodos, kā arī interneta vietnes Dabasdati.lv datu 
apkopošanas un analīzes, tā ietekme uz savvaļas putnu populācijām ir prognozējama kā samērā 
neliela. 
 
Latvijā līdz šim nav veikts sistemātisks putnu monitorings pie esošajiem vēja parkiem pēc to 
darbības uzsākšanas, tādēļ sadursmju risku kvantitatīvu aplēšanu ir iespējams balstīt tikai uz citās 
valstīs veiktiem pētījumiem. Uzreiz jānorāda, ka jebkuru šāda veida aplēšu izmantošana ir 
hipotētiska, jo atšķiras katras novērojumu vietas apstākļi un ietekmētās populācijas. Nav divu 
vienādu vēja parku, kas radītu identisku ietekmi uz putnu populāciju, tādēļ kvantitatīvu sadursmju 
riska vērtību nosaukšana var būt saistīta ar ļoti augstu nenoteiktību. Pat līdzīgos vēja parkos, kas 
atrodas salīdzinoši netālu, sadursmju risks var būt būtiski atšķirīgs. To apliecina, piemēram, 
Vācijas ziemeļu daļā veikts pētījums, kur veicot putnu monitoringu 47 vēja parkos – gan vizuālos 
novērojumus, gan kritušo putnu uzskaites, konstatēts, ka sadursmju gadījumu skaits salīdzinoši 
nelielā attālumā novietotos parkos var atšķirties pat vairāk nekā 10 reizes.  
 
Lai gan ārvalstīs veikto pētījumu skaits un apjoms ir salīdzinoši liels, tomēr daļa no tiem aplūko 
ietekmi uz putnu sugām, kas Latvijā nav sastopamas, un ne par visām sugām, kas novērotas 
plānotajā vēja parkā, ir pieejami sadursmju riska dati. Nozīmīgs aspekts, kas jāņem vērā, vērtējot 
citās valstīs veiktos pētījumus, ir būtiskās atšķirības pētījumu metodiskajā pieejā. Daļa no 
veiktajiem pētījumiem operē ar modelētiem (collision risk models – CRM) sadursmju riska 
rādītājiem, savukārt citi balstās uz faktiski veikta monitoringa rezultātiem. Daļā pētījumu 
izmantota kombinēta pieeja. Pastāv vairākas sadursmju riska aprēķinu metodes, kuru 
izmantošanas gadījumā iegūtie rezultāti var būtiski atšķirties. Tikai atsevišķi sadursmju riska 
modeļi ir validēti, un pat tie, kas ir validēti uzrāda būtiskas atšķirības ar faktiskajiem monitoringa 
rezultātiem. Tajā pašā laikā daļa no pētījumiem, kas operē ar faktiski veikta monitoringa 
rezultātiem, neņem vērā virkni nenoteiktību, kas būtiski var ietekmēt novērtējuma rezultātu, 
piemēram, kritušo putnu uzskaites gadījumā netiek, vai tikai daļēji tiek izvērtēta teritorijas 
apsekotāja novērojumu kļūda un kļūda, kas saistīta ar kritušo putnu aizvākšanu no pētāmās 
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teritorijas, ko veic plēsēji. Iepriekš minēto iemeslu dēļ kvantitatīvas aplēses par plānoto vēja parku 
ietekmi uz putnu populācijām ir iespējams veikt, tomēr jāņem vērā ka šo aplēšu nenoteiktība ir 
ļoti augsta.  
 
Rydell J. et al. (2012)5 pētījumā ir apkopota informācija par kopējo vidējo putnu mirstību vēja 
parkos Eiropā un Ziemeļamerikā, norādot, ka vidējais (mediāna) gada laikā bojā gājušo putnu 
skaits uz vienu staciju Eiropā ir 6,5. Šie rādītāji gan var atšķirties no parka uz parku pat vairākus 
desmitus reižu. Vācijā, kur vēja parkos bojā gājušie putni tiek uzskaitīti kopš 1989. gada, 
konstatēts, ka apmēram 37 % gadījumu bojā gājuši plēsīgie putni, zvirbuļveidīgie – 27 %, kaiju 
un zīriņu dzimtu putni – 11 %, baložu dzimtas putni – 7 %, pīles, zosis un gulbji 5 %, bet svīru 
dzimtas putni – 3 % gadījumu. Lai gan plēsīgo putnu bojāejas radītāji var atšķirties dažādos 
parkos, kā arī ir novērojamas būtiskas svārstības dažādās sezonās, Rydell J. et al. (2012) pētījumā 
ir aplēstas vidējās bojā gājušo putnu vērtības. Pētījumos, kur novērojumi ir atkārtoti vairākus 
gadus pēc kārtas, plēsīgo putnu bojāejas rādītāji parasti ir mazāki par 0,3 putniem uz staciju gadā 
(aprēķinātā mediāna no visiem gadījumiem – 0,03, mediāna no teritorijām ar augstu plēsīgo putnu 
populācijas blīvumu – 0,07).  
 
Sadursmju riska novērtēšanas kontekstā ir iespējams izdalīt vienu specifiku putnu kārtu, kas lielā 
daļā pētījumu tiek uzskatīta par salīdzinoši augstākam sadursmju riskam pakļautu grupu – 
piekūnveidīgie Falconiformes, no kuriem plānotā vēja parka teritorijā konstatēta viena īpaši 
aizsargājamā putnu suga – jūras ērglis. Paaugstinātais risks ir saistīts ar piekūnveidīgo putnu 
reakciju uz vēja stacijām, proti, atšķirībā no lielajiem migrantiem – zosis, gulbji, dzērves, kas pēc 
vēja parku izbūves nereti maina lidojumu maršrutus un izvairās no parku teritorijas, 
piekūnveidīgajiem putniem šī izvairīšanās nav tik izteikta.  
 
Saskaņā ar C. B. Thaxte et al (2017)6 apkopotajiem pētījumu datiem jūras ērgļu sadursmju risks 
ar vēja stacijām tiek vērtēts robežās no 0,035 – 0,122 bojāejas gadījumi uz vēja elektrostaciju 
gadā. Attiecībā uz jūras ērgļiem salīdzinoši liels novērojumu datu apjoms ir apkopts par Norvēģijā 
Smolas arhipelāgā izbūvēto vēja parku (68 stacijas) ietekmi uz šo sugu, kur 5 gadu laikā veikto 
novērojumu rezultātā novērtētais sadursmju risks ir 0,12 bojāejas gadījumi uz vēja elektrostaciju 
gadā. Tiesa gan šajā teritorijā ir novērojama augsts populācijas blīvums – vēja parku tuvumā 
ligzdo ap 55 – 60 jūras ērgļu pāru. Ziemeļvācijā veiktajā pētījumā, analizējot apkopotos datus par 
47 parkos veiktajiem novērojumiem, novērtētā sadursmju riska varbūtība ir 0,035 bojāejas 
gadījumi uz vēja elektrostaciju gadā (vidējais populācijas blīvums 11,96 putni/100 km2), kur 
attiecināmais prognozes nenoteiktības diapazons ir robežās no 0,0 – 1,26 bojāejas gadījumiem uz 
vēja elektrostaciju gadā.  
 
Saskaņā ar C. B. Thaxte et al (2017) apkopotajiem pētījumu rezultātiem, citu vēja parkā novēroto 
aizsargājamo putnu sugu sadursmju riska vērtības ir šādas: melnais stārķis Ciconia nigra – 
0,002 bojāejas gadījumi uz vēja elektrostaciju gadā (1 pētījums, Spānija); dzērve Grus grus – 
0,001 bojāejas gadījumi uz vēja elektrostaciju gadā (1 pētījums, Spānija). 
 
Saskaņā ar interneta vietnes Dabasdati.lv datiem, plānotā vēja parka teritorijā un tā perifērijā 
reģistrēti divi melnā stārķa novērojumi – 27.06.2017. Kaigu purva kūdras izstrādes teritorijas DR 
daļā, kad: “1 putns pastaigājas izstrādātā kūdras laukā. Iespējams, meklē barību.” (novērojis 
Arvīds Šteinerts) un 19.04.2015. lidojumā Kaigu purva ZR malā, kad: “Diezgan augstu gaisā, 
taisnvirziena lidojumā, virzienā no Rapu tīreļa (Kaigu purva kūdras izstrādes teritorijas Z daļa – 
RL komentārs) uz Lancenieku pusi aizlido melnais stārķis 1 īp.” (novērojis Ainis Platais). Plānotā 
vēja parka izvērtējuma laikā šī suga izvērtējamā teritorijā nav reģistrēta. 
                                                             
5 Rydell J. et al. The effect of wind power on birds and bats – A synthesis, Report 6511, SEPA, 2012. 

6 C. B. Thaxte et al., Bird  and  bat species’ global vulnerability to collision  mortality  with wind  farms revealed 
through a trait-based assessment, Proc. R. Soc. B. Volume: 284, 2017 (pētījuma ietvaros apkopota informācija par 
sadursmju riska novērtējumu no 212 iepriekš veiktiem pētījumiem). 
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Līdz šim, plānotā vēja parka teritorijā un tā tuvākajā apkaimē nav zināms neviens melno stārķu 
ligzdošanas iecirknis (ornitologa A. Kalvāna pers. ziņ.). Domājams, ilgstošā laika periodā veiktā 
intensīvā mežizstrāde un meliorācijas darbi minētajā reģionā ir padarījusi šo teritoriju melnajiem 
stārķiem nepievilcīgu kā ligzdošanas vietu. Novērotie stārķi, visticamāk, teritoriju izmanto kā reti 
apmeklētu barošanās vietu vai to ielidošanai minētajā reģionā ir gadījuma raksturs, un novērotie 
putni ir migrējoši vai neligzdojoši īpatņi. 
 
Šī eksperta atzinuma sagatavošanas laikā izvērtējamās teritorijas apsekojumos konstatēts neliels 
skaits dzērvju Kaigu purva kūdras izstrādes teritorijā kā migrāciju, tā ligzdošanas periodā. Visi 
šīs sugas indivīdu novērotie pārlidojumi nepārsniedza 50 m augstumu. Sekojoši, ņemot vērā 
plānoto VES parametrus7 un putnu lidojuma augstumu, sadursmju riski dzērvei plānotajā vēja 
parkā ir vērtējami kā nelieli. Tajā pašā laikā, ļoti ticami, ka pēc plānotā vēja parka būvniecības, tā 
teritorijā ligzdojošās dzērves un tie putni, kas tajā uzturas migrāciju periodā, to pametīs. Taču arī 
šajā gadījumā plānotā vēja parka ietekme ir vērtējama kā nebūtiska, ņemot vērā nelielo putnu 
skaitu, kas uzturas un ligzdo plānotajā vēja parka teritorijā. 
 
Vokalizējošu ūpja balsi dzirdēju no plānotā vēja parka DR daļas perifērijas 15.04.2019. 
plkst. 21:50. Novērojums tika veikts, neizmantojot provocēšanas metodi. Dzirdētā balss bija 
līdzīga tai, kādu ūpis izdod, sēžot ligzdā. Putns vokalizēja aptuveni 3 min. Tad balss attālinājās 
DR virzienā un apklusa, iespējams, tāpēc, ka vokalizācijas beigu daļā lidmašīnu lidojumu skaņa 
palika pārāk skaļa. Par šo, iespējamo, ligzdošanas iecirkni nekādu senāku datu nav (ornitologu 
A. Kalvāna, A. Petriņa, E. Račinska, P. Dakņa pers. ziņ.).  
 
Iespējams, manis novērotais putns lido uz Svētes palieni baroties, tādējādi, šķērsojot plānotā vēja 
parka D galu (par to netieši liecina V. un E. Smislovu atrastā ūpja astes spalva Svētes lejtecē 
19.05.2018., Dabasdati.lv dati). Tomēr, sadursmju riski šajā gadījumā varētu būt samērā nelieli, 
jo ūpis lido zemu, noteikti zemāk par plānoto VES rotora apakšējo punktu.  
 
Jūras ērgļa gadījumā, nozīmīgākie sadursmju riski ar plānotajām VES ir iespējami vienam šīs 
sugas pārim, kura ligzdošanas iecirknis atrodas Natura 2000 teritorijā dabas liegumā “Līvbērzes 
liekņa”. Nav izslēgts, ka šī iecirkņa putni veic barošanās lidojumus uz Svētes lejteci, tādējādi, 
šķērsojot plānoto vēja parku. Lai arī liela daļa jūras ērgļu lidojumu ir zemu novietoti, tomēr pie 
optimālām gaisa strāvām tas var lidot ievērojamā augstumā, pat salīdzinoši nelielos attālumos 
(dažus kilometrus), kas ir aktuāli Līvbērzes liekņas ligzdošanas iecirkņa gadījumā.  
 
Saskaņā ar interneta vietnes Dabasdati.lv datiem, jūras ērgļi plānotā vēja parka apkaimē ir 
novēroti samērā bieži, kas varētu liecināt arī par samērā lielu skaitu neligzdojošu putnu, kuri 
varētu šķērsot plānoto vēja parku. Par to liecina arī viena nepieauguša īpatņa novērojums plānotajā 
vēja parka teritorijā, lidojam ap 150 m no plānotās VES (15.04.2019. manis veikts novērojums 
Kaigu purva kūdras izstrādes centrālajā daļā, kad: “1 imm. lido DA-ZR virzienā paralēli meža 
malai 30 m augstumā”.).  
 
Tomēr abos gadījumos, plānotā vēja parka radītais apdraudējums jūras ērgļiem, ņemot vērā 
samērā nelielo šīs sugas pārstāvju skaitu, kas varētu ielidot plānotā vēja parka teritorijā un sugas 
aktuālo statusu (proti, šīs sugas populācijas palielinās visā tās areālā, t.sk., Latvijas teritorijā), nav 
uzskatāms par nozīmīgu. 
 
Pārējo līdz šim reģistrēto īpaši aizsargājamo putnu sugu dzīvotnes un / vai ligzdošanas teritorijas 
(t.sk., ticamās), kā arī mikroliegumi, kas nodibināti putnu aizsardzībai, lokalizēti pietiekami drošā 
attālumā no plānotā vēja parka un to apdraudējums ir minimāls, jo potenciālo sadursmju un 
teritorijas pamešanas riski minētajām sugām minētajos apstākļos zemi.  
 

                                                             
7 Saskaņā ar projekta attīstītāja sniegto informāciju, plānoto VES rotora augstākais punkts atradīsies līdz 162 m 
augstumā, bet zemākais – 74 m augstumā. 
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Nozīmīgākās migrējošo putnu – zosu Anser sp. un Branta sp. pārlidojuma trases (kā tranzīta, tā 
lokālas) 2019. gada pavasara migrāciju laikā veiktās putnu uzskaitēs, kā arī saskaņā ar citu 
novērotāju (A. Petriņa, E. Lediņa, V. Lebuses, vietējo iedzīvotāju sniegtā informācija) sniegto 
informāciju, reģistrētas plānotā vēja parka Z un D galā, aptuveni gar Auces un Bērzes upēm 
dienvidos un pār dabas liegumu “Kaigu purvs” ziemeļos. Saskaņā ar fragmentāriem 
novērojumiem iepriekšējos gados (ziņojuši ornitologi Dāvis Ūlands un Dmitrijs Boiko, kā arī 
saskaņā ar maniem personīgiem novērojumiem un atsevišķiem interneta vietnes Dabasdati.lv 
ierakstiem), zosu pārlidojuma trases plānotā vēja parka Z un D galā reģistrētas arī senāk.  
 
Izvērtējamās teritorijas izpētes laikā ir gūti pierādījumi tam, ka lielāka vai mazāka migrējošo zosu 
kustība notiek arī pār Kaigu purva kūdras izstrādes teritoriju, tās vidusdaļā. Tajā pašā laikā līdz 
šim ievāktie dati liecina, ka tā ir migrējošo zosu mazākā daļa, un no tām vairums novēroto putnu 
pārlido plānoto vēja parku drošā augstumā (saskaņā ar 29.03.2019. manis veiktajiem 
novērojumiem, absolūti lielākā daļa putnu novērojuma punktu pārlidoja vismaz 250 m augstumā; 
kopumā rīta pārlidojumā kūdras izstrādes teritorijas aptuvenu vidusdaļu šķērsoja 560 zosis), 
tādējādi, šajā pārlidojuma trasē sadursmes riski prognozējami kā nelieli, pamatojoties uz samērā 
nelielo un neregulāro pārlidojošo putnu skaitu un zosīm raksturīgo izvairīšanās uzvedību. Bez 
tam, kā izvērtējamās teritorijas izpētes laikā, tā pēc līdz šim ievākto pieejamo datu analīzes, nav 
gūti nekādi pierādījumi, ka Līvbērzes lauku masīvā uz R no plānotā vēja parka un ZA no Līvbērzes 
veidotos kaut cik nozīmīgas putnu koncentrācijas, kas būtu saistāmas ar tām, kas veidojas Svētes 
lejteces rajonā. Sekojoši, var secināt, ka plānoto vēja parku nešķērso nozīmīgas zemu novietotas 
lokālo pārlidojumu trases. 
 
Izvērtējot iespējamos sadursmju riskus, ņemta vērā arī izvairīšanās uzvedība, kas zosu gadījumā 
literatūrā tiek raksturota kā izteikta8. Tajā pašā laikā nav zināms, cik liela daļa reģistrēto 
izvairīšanos gadījumu notikusi sliktos laika apstākļos (mākoņi, migla, sniegs, lietus) un naktī9. 
Tomēr sadursmēs ar vēja elektrostacijām līdz šim bojā gājušo zosu skaits pētītajos vēja parkos 
nav atzīmēts kā ievērojams10. 
 
Nozīmīgi citu sugu migrējošo putnu novērojumi plānotajā vēja parkā nav konstatēti. 
 
Kumulatīvā aspektā kontekstā ar citiem apdraudošiem faktoriem (kūdras ieguve, mežizstrāde u.c, 
saimnieciskās aktivitātes esošā un plānotā apjomā un intensitātē) izvērtējamā vēja parka 
būvniecībai un ekspluatācijai ir paredzama nebūtiska ietekme uz savvaļas putnu populācijām, 
ņemot vērā migrējošo putnu koncentrācijas vietu un pārlidojuma trašu izvietojumu, un ligzdojošo 
putnu nozīmīgāko ligzdošanas un barošanās vietu lokalizāciju, abos gadījumos arī kontekstā ar 
putnu izvairīšanās uzvedību. 
 
Ņemot vērā augstāk aprakstīto, uzskatu, ka plānotā vēja parka būvniecība un ekspluatācija 
nozīmīgu apdraudējumu savvaļas putnu populācijām neradīs un ir iespējama, nodrošinot putnu 
monitoringu un ietekmi mazinošus pasākumus, ja tādi būs nepieciešami. 

                                                             
8 Plonczkier P., Simms I.C. 2012. Radar monitoring of migrating pink-footed geese: behavioural responses to offshore 
wind farm development. Journal of Applied Ecology 2012, 49, 1187–1194. 

Pendlebury C. 2006. An appraisal of “A review of goose collisions at operating wind farms and estimation of the 
goose avoidance rate” by Fernley, J., Lowther, S. and Whitfield, P.. A report by British Trust for Ornithology under 
contract to Scottish Natural Heritage. BTO Research Report No. 455. November 2006. 

Krijgsveld K.L. 2014. Avoidance behaviour of birds around offshore wind farms. Overview of knowledge including 
effects of configuration. Bureau Waardenburg 21 July 2014. Report nr 13-268. 
9 Pendlebury C. 2006. An appraisal of “A review of goose collisions at operating wind farms and estimation of the 
goose avoidance rate” by Fernley, J., Lowther, S. and Whitfield, P.. A report by British Trust for Ornithology under 
contract to Scottish Natural Heritage. BTO Research Report No. 455. November 2006. 
10 Rees E.C. 2012. Impacts of wind farms on swans and geese: a review. Wildfowl (2012) 62: 37–72. 
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PUTNU MONITORINGS 
 
Putnu monitorings, kura ietvaros tiek vērtēts izvērtējamā vēja parka ietekmes būtiskums, 
rekomendējams vienu gadu pirms būvniecības, būvniecības laikā un vēja parka ekspluatācijas 
periodā pirmos 5 gadus, tad septītajā un tad desmitajā gadā. Monitoringa rezultāti tiek iesniegti 
kompetentajai institūcijai (Dabas aizsardzības pārvaldei).  
 
Monitoringā ietveramas sekojošas aktivitātes: 
 

1. Izvairīšanās un citādas putnu reakcijas uz vēja elektrostacijām (VES) novērojumi vēja parkā 
pie atsevišķām VES un pastāvīgos novērojuma punktos vēja parka Z, D un vidus daļā, pavasara 
un rudens migrāciju periodā, rītos (stundu pirms saullēkta līdz plkst. 12:00), vakaros (no plkst. 
18:00 līdz saulrietam un 1 stundu pēc tā) un naktī (migrāciju maksimuma periodos). Novērojuma 
vietas nosakāmas vēja parka būvniecības periodā, ņemot vērā aktuālo situāciju (pārredzamību, 
piekļūšanas iespējas, ornitoloģisko situāciju). Dati apkopojami un matemātiski analizējami ar 
nolūku aprēķināt izvairīšanās vērtību (avoidance rate) un, sekojoši, sadursmju vērtību (collision 
rate) visām konstatētajām putnu sugām. 
 
2. Izvairīšanās un citādas putnu reakcijas uz VES novērojumi vēja parkā pie atsevišķām VES un 
novērojuma punktos vēja parka Z, D, un vidus daļā putnu ligzdošanas periodā aprīlī – maijā un 
jūlijā – augustā rītos (stundu pirms saullēkta līdz plkst. 12:00) un vakaros (no plkst. 17:00 līdz 
saulrietam). Novērojuma vietas nosakāmas vēja parka būvniecības periodā, ņemot vērā aktuālo 
situāciju (pārredzamību, piekļūšanas iespējas, ornitoloģisko situāciju). Dati apkopojami un 
matemātiski analizējami ar nolūku aprēķināt izvairīšanās vērtību (avoidance rate) un, sekojoši, 
sadursmju vērtību (collision rate) visām konstatētajām putnu sugām. 
 
3. Putnu novērojumi vēja parka perifērijā, kas veicami vienlaikus ar novērojumiem vēja parkā 
(aprakstīti monitoringa rekomendējamo aktivitāšu 1. – 3. punktā), ar nolūku reģistrēt putnu 
telpisko izvietojumu un pārlidojumu trases plašākā reģionā. Šajos novērojumos izmantojama 
putnu uzskaišu metodiku, kāda radīta un pilnveidota sākotnējā vēja parka ieceres izpētē. 
 
Minētās aktivitātes attiecināmas uz visu monitoringa periodu – kā vienu gadu pirms vēja parka 
būvniecības un ekspluatācijas uzsākšanas, tā ikgadējā monitoringā pēc tā ekspluatācijas 
uzsākšanas. 
 
Pēc vēja parka ekspluatācijas uzsākšanas pirmos piecus gadus, tad septītajā un tad desmitajā gadā 
veicams mirstības pētījums pie nejauši izvēlētām VES putnu pavasara un rudens migrāciju, kā arī 
ligzdošanas periodā. Iegūtie dati apkopojami un matemātiski analizējami ar nolūku aprēķināt 
mirstības lielumu (mortality rate) visām konstatētajām putnu sugām. 
 
IETEKMI MAZINOŠIE PASĀKUMI 
 
Ja monitoringa laikā konstatē regulāru zosu mirstību migrāciju periodā, tad monitoringa veicējs 
nekavējoši sagatavo rīcības plānu sadursmju samazināšanai, paredzot daļēju vai pilnīgu vēja parka 
darbības apturēšanu intensīvākajā to migrāciju periodā. 
 
Ietekmi mazinošie pasākumi veicami gadījumā, ja tiek konstatētas melnā stārķa, ūpja un jūras 
ērgļa sadursmes ar VES (mākslīgās ligzdas un mikroliegumu izveide ārpus vēja parku attīstības 
reģioniem, barošanās un ligzdošanas apstākļu uzlabošana teritorijās ārpus vēja parku attīstības 
reģioniem). 
 
Ar nolūku novērtēt putnu uzvedību un iespējamos sadursmju riskus, ar GPS raidītājiem 
aprīkojami Līvbērzes ligzdošanas iecirkņa jūras ērgļi – vecie un jaunie putni gadu pirms 
būvniecības un ekspluatācijas laikā pirmajā un otrajā gadā pēc tās uzsākšanas. Izsekojamas 
pārlidojuma trases vismaz trīs gadu periodā.  
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3. Ja atzinumu sniedz par vairākām biotopu grupām, sugām vai sugu grupām, to aprakstu un izvērtējumu 
atbilstoši šo noteikumu 2.7., 2.8., 2.10. un 2.11.apakšpunktam sniedz atsevišķi par katru biotopu grupu, sugu vai 
sugu grupu. 
 
Atzinumā tiek izvērtēta plānotā vēja parka būvniecības un ekspluatācijas ietekme uz savvaļas 
putnu populācijām. 
 
4. Atzinumam pievieno kartoshēmu ar norādītām koordinātām, ja iespējams, – arī kartes un fotogrāfijas.  
 
Kartogrāfiskais materiāls un fotogrāfijas ir iekļautas atzinuma saturā. 
 
5. Atzinumā var ietvert papildu informāciju, ko eksperts atbilstoši savai izglītībai un profesionālajai pieredzei, kā 
arī iegūtajam sertifikātam sugu un biotopu aizsardzības jomā uzskata par nepieciešamu. 
 
Visa informācija un tās analīze, kā arī secinājumi ietverti atzinuma saturā. 
 
 
 
 
 
 
 
20.10.2020.                  Rolands Lebuss 
 

tālr.: 29489097 
e-pasts: rolands.lebuss@lob.lv 

 
 
 
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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PIELIKUMS 
 

 
 
 

1. attēls. Plānoto VES izvietojums (I alternatīvas gadījumā) (karte sagatavota SIA ELLE). 
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2. attēls. Plānoto VES izvietojums (II alternatīvas gadījumā) (karte sagatavota SIA ELLE). 
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3. attēls. Plānoto VES izvietojums (III alternatīvas gadījumā) (karte sagatavota SIA ELLE). 
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4. – 5. attēls. Plānotā vēja parka teritorija un tuvākā perifērija  
(fotografēts no drona, 04.06.2019, E. Dzenis). 
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6. attēls. Plānotā vēja parka teritorija un tuvākā perifērija: kopaina (fotografēts no drona, 04.06.2019, E. Dzenis). 
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7. attēls. Migrējošo zosu bars Svētes grīvā (fotografēts 22.03.2019., R. Lebuss). 
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8. attēls. Melnā stārķa novērojumi izvērtējamā teritorijā un tās apkaimē. 
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9. attēls. Ūpja novērojumi izvērtējamā teritorijā un tās apkaimē. 
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10. attēls. Jūras ērgļa novērojumi izvērtējamā teritorijā un tās apkaimē. 
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11. attēls. Mazā ērgļa novērojumi izvērtējamā teritorijā un tās apkaimē. 
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12. attēls. Zosu novērojumi izvērtējamā teritorijā un tās apkaimē. 
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13. attēls. Visi atzinuma sagatavošanai atlasītie putnu novērojumi izvērtējamā teritorijā un tās apkaimē. 
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14. attēls. Īpaši aizsargājamās teritorijas plānotā vēja parka perifērijā (karte sagatavota SIA ELLE). 
 
 


