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PAREDZĒTĀS DARBĪBAS RAKSTUROJUMS
Vēja parku „Laflora” ir paredzēts izveidot Jelgavas novada, Līvbērzes pagasta ziemeļu daļā, uz
ziemeļrietumiem no Jelgavas pilsētas, uz ziemeļaustrumiem no Līvbērzes un uz dienvidrietumiem
no Kalnciema. Uzsākot ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, tika noteikta plānotā parka izpētes
teritorija (turpmāk tekstā paredzētās darbības teritorija) jeb teritorija, kurā paredzēts veikt
nozīmīgākās darbības, kas saistītas ar vēja elektrostaciju (turpmāk tekstā VES), to izbūvei un
ekspluatācijai nepieciešamās infrastruktūras būvniecību (skat. 1. attēlu). Paredzētās darbības
teritorijas kopējā platība ir 26,7 km2. Paredzētās darbības teritorijā ietilpst 28 zemes vienības vai
zemes vienības daļas, kas atrodas gan paredzētās darbības ierosinātāja, gan citu juridisko un
fizisko personu valdījumā.
VES izvietošana ir iecerēta gan paredzētās darbības teritorijā ietilpstošajā Kaigu purva kūdras
ieguves vietā, gan tā perifērijā esošajās meža teritorijās. Kopš 1995. gada kūdras ieguvi Kaigu
purvā veic SIA “Laflora”, šobrīd apsaimniekojot aptuveni 774 ha lielu teritoriju. Kūdras ieguves
teritorijai pieguļošās mežu teritorijas, kuras ietilpst paredzētās darbības teritorijā un ir plānots
izmantot VES būvniecībai, atrodas AS “Latvijas valsts meži” tiesiskajā valdījumā, un tās pamatā
aizņem saimnieciski izmantojami nosusinātie meži.
Iespējas paredzētās darbības teritorijā izbūvēt vēja parku SIA “Laflora” pēta jau kopš 2014. gada,
meklējot saimnieciski izdevīgākos risinājumus izstrādāto kūdras lauku turpmākai izmantošanai.
Jau šobrīd kūdras ieguves lauki, kuros kūdras izstrāde ir pabeigta, tiek rekultivēti un izmantoti
lauksaimnieciskajai un mežsaimnieciskajai darbībai. Paredzētās darbības teritorijā ir izveidotas
lielogu dzērveņu un krūmmelleņu plantācijas. Paredzams, ka tuvākajā nākotnē izstrādāto kūdras
lauku teritorijā varētu tikt izveidota arī dekoratīvo stādu audzētava. Daļu no izstrādātajiem kūdras
laukiem SIA “Laflora” ir paredzējusi apmežot, pielietojot optimālākos risinājumus meža
ieaudzēšanai degradētos kūdras purvos, kas Kaigu purva teritorijā pētīti LIFE REstore projekta
(projekta Nr. LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros.
SIA “Laflora” ir noteikusi četrus alternatīvus risinājumus plānoto VES izvietojumam, kas ietekmē
arī kopējo uzstādāmo VES skaitu (skat. 2. attēlu):
- I alternatīva paredz, ka teritorijā tiks izbūvētas 13 VES, kas tiks izvietotas izstrādāto un
izstrādes stadijā esošo kūdras ieguves lauku teritorijā.
- II alternatīva paredz, ka tiks izbūvētas 22 VES. 13 staciju novietojums būs identisks I
alternatīvas risinājumam, bet atlikušās 9 stacijas tiktu izvietotas kūdras ieguves teritorijai
pieguļošajās meža teritorijās.
- III alternatīva paredz, ka tiks izbūvētas 16 VES, kas tiks izvietotas izstrādāto un izstrādes
stadijā esošo kūdras ieguves lauku teritorijā.
- IV alternatīva paredz, ka tiks izbūvētas 22 VES. 16 staciju novietojums būs identisks III
alternatīvas risinājumam, bet atlikušās 6 stacijas tiktu izvietotas kūdras ieguves teritorijai
pieguļošajās meža teritorijās. Meža teritorijā izbūvējamo staciju novietojums ir identisks
II alternatīvas ietvaros paredzētajām stacijām.
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1.. attēls. Paredzētās darbības vietas novietojums
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2. attēls. Plāboto VES novietojuma alternatīvas
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SIA “Laflora” ir noteikusi arī trīs alternatīvus risinājumus infrastruktūrai, kas nepieciešama
saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā:
- Ie alternatīva paredz saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā, izbūvēt 110 kV
elektropārvades kabeļa līniju no paredzētās darbības teritorijas uz 110 kV apakšstaciju
“Miezīte” Jelgavā, Ganību ielā 86B.
- IIe alternatīva paredz saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā, izbūvēt 110 kV
elektropārvades kabeļa līniju līniju no paredzētās darbības teritorijas uz 110 kV
augstsprieguma elektropārvades gaisvadu līniju “Viskaļi-Dobele”.
- IIIe alternatīva paredz saražotās elektroenerģijas nodošanai kopējā tīklā, izbūvēt 110 kV
elektropārvades kabeļa līniju no paredzētās darbības teritorijas uz 110 kV augstsprieguma
elektropārvades gaisvadu līniju “Viskaļi-Džūkste”.
Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros tika vērtētas arī tehnoloģiskās alternatīvas, proti,
dažādu modeļu VES uzstādīšanas iespējas. Procesa ietvaros tika salīdzināti vairāki VES modeļi,
analizējot tos aspektus, kas var radīt negatīvu ietekmi uz vidi, piemēram, skaņas jauda, rotora
diametrs un stacijas augstums.
Paredzams, ka vēja parkā “Laflora” tiks uzstādītas identiskas viena ražotāja VES, kuru nominālā
ražošanas jauda ir lielāka par 4 MW un tās ir piemērotas uzstādīšanai teritorijās ar zemu vēja
ātrumu, proti, atbilst starptautiskajā standartā IEC 61400-1 „Vējturbīnas. 1.daļa: Projektēšanas
prasības ” definētajai III vai S klasei. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros tika analizēti
vairāku ražotāju jaunākie VES modeļi, aplūkojot tos raksturlielumus, kas nozīmīgi vērtējot
paredzētās darbības ietekmi uz vidi. Paredzams, ka vēja parkā “Laflora” varētu tikt uzstādīts kāds
no 1. tabulā norādītajiem VES modeļiem, tomēr, ņemot vērā VES attīstības tendences, parkos
varētu tikt uzstādītas arī jaunākas paaudzes VES ar līdzvērtīgiem raksturlielumiem.
1. tabula. VES modeļi, kas piemēroti uzstādīšanai vēja parkā “Laflora”
Ražotājs
Enercon
GE
SiemensGamesa

Nominālā Plānotais
Kopējais
IEC
Rotora
ražošanas
masta
stacijas
Platforma 61400diametrs
jauda
augstums
augstums
1 klase
(m)
(MW)
(m)
(m)
EP5
IEC IIIA
4,6
166
160
≤246
Cypress
IEC (S)
5,3
161
158
≤240
6.X

IEC (S)

6,2

165

Nordex

5.X

IEC (S)

5,7

164

VESTAS

EnVentus

IEC (S)

5,6

Līdz 166

Vēja ātrums (m/s)
pie, kura stacijas
darbība tiek:
uzsākta apturēta
2,5
22
3
25

170

≤250

3

25

149
163
150
162

≤238,5
≤245,5
≤241
≤247

3
3

26
26

3

25

Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros tika analizēts, kādas ietekmi uz vidi mazinošas
tehnoloģijas, kas nepieciešamības gadījumā varētu tikt izmantotas arī vēja parkā “Laflora”, ir
izstrādājuši VES ražotāji. Visām ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros vērtētajām
stacijām ir iespējams ieregulēt speciālus darbības režīmus trokšņa emisijas samazināšanai,
mirguļošanas ietekmes samazināšanai un ietekmes uz sikspārņiem samazināšanai (bat mode).
Visi VES ražotāji savām stacijām piedāvā uzstādīt aprīkojumu apledojuma veidošanās gadījumu
identificēšanai un mazināšanai.
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Uzsākot vēja parka plānošanu, SIA “Laflora” ir noteikusi 26,7 km2 plašu paredzētās darbības
teritoriju, kurā tiks izbūvētas plānotās VES, kā arī lielākā daļa infrastruktūras. Lai gan paredzētās
darbības teritorija ir noteikta salīdzinoši plaša, tikai neliela daļa no tās tiks apbūvēta. Paredzams,
ka noteiktas teritorijas tiks izmantotas gan būvniecības procesa laikā, gan parka ekspluatācijas
laikā, un papildu teritorijas tiks izmantotas tikai būvniecības procesa laikā.
Vēja parka “Laflora” būvniecības process ir iedalāms šādos nozīmīgos posmos:
1. Būvniecības dokumentācijas izstrāde un saskaņošana:
- būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un iesniegšana būvvaldē;
- projektēšana - tehnisko noteikumu saņemšana, projektēšana, risinājumu saskaņošana;
- būvvaldes atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšana;
- būvvaldes atzīmes par uzsākšanu s nosacījumu izpildi.
2. Būvdarbi:
- teritorijas sagatavošanas darbi;
- pievedceļu un laukumu izbūve;
- meliorācijas sistēmu pārkārtošana;
- inženierkomunikāciju izbūve;
- VES pamatu izbūve;
- VES piegāde un uzstādīšana;
- teritorijas rekultivācija.
3. Nodošana ekspluatācijā.
Paredzams, ka ietekmes uz vidi novērtējuma process tiks pabeigts 2021. gadā. Pēc ietekmes uz
vidi novērtējuma procesa pabeigšanas un pašvaldības akcepta saņemšanas tiks uzsākta vēja
parka būvprojekta izstrāde, kas varētu aizņemt 9 – 12 mēnešus. Paredzams, ka vēja parka
būvniecības process varētu tikt uzsākts 2022. gadā, bet VES parka ekspluatācija 2023. gada nogalē
vai 2024. gadā. VES ekspluatācijas laiks parasti ir 20-25 gadi.

PAREDZĒTĀS DARBĪBAS VIETAS UN TĀS APKĀRTNES VIDES STĀVOKĻA
NOVĒRTĒJUMS
Ziņojumā sniegta informācija un izvērtēti pieejamie dati par:
• paredzētās darbības teritoriju un tai piegulošām teritorijām,
• paredzētās darbības atbilstību teritorijas plānojumam;
• meteoroloģiskajiem apstākļiem;
• hidroloģiskajiem apstākļiem;
• teritorijas hidroģeoloģiskajiem un inženierģeoloģiskajiem apstākļiem;
• grunts un gruntsūdens kvalitāti;
• apkārtnes dabas vērtībām;
• ainavisko un kultūrvēsturisko teritorijas un apkārtnes nozīmīgumu;
• tuvumā esošiem riska objektiem, piesārņotām un potenciāli piesārņotām teritorijām;
• esošo gaisa piesārņojumu;
• fona trokšņa līmeni paredzētās darbības teritorijas apkārtnē.
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Paredzētās darbības teritorijas un tās apkārtnes raksturojums
Vēja parku “Laflora” ir paredzēts izbūvēt Jelgavas novada, Līvbērzes pagasta ziemeļu daļā, uz
ziemeļrietumiem no Jelgavas pilsētas, uz ziemeļaustrumiem no Līvbērzes un uz dienvidrietumiem
no Kalnciema (skat. 1. attēlu). Vēja parka “Laflora” teritorijā neatrodas dzīvojamās ēkas, un tai
piegulošās teritorijas ir salīdzinoši reti apbūvētas. Tuvākā apdzīvotā vieta, kurai raksturīga
skrajciemiem tipiska apbūve, ir Ruduļciems, kas atrodas uz ziemeļaustrumiem no paredzētās
darbības teritorijas. Citi vēja parka teritorijai tuvākie ciemi ir Līvbērze, kas atrodas aptuveni 1,8
km attālumā uz dienvidrietumiem, Valgunde un Vītoliņi, kas atrodas aptuveni 3,3 km uz
rietumiem, Kalnciems – aptuveni 2,8 km uz ziemeļaustrumiem un Vārpa – aptuveni 3,3 km uz
dienvidrietumiem. Paredzētās darbības teritorijai tuvākā pilsēta ir Jelgava, kuras administratīvā
teritorija atrodas aptuveni 1,7 km attālumā uz dienvidaustrumiem no vēja parka teritorijas. VES
parkā “Laflora” ir paredzēts izvietot salīdzinoši lielā attālumā no viensētām, tuvākās dzīvojamās
mājas atrodas vairāk nekā 1300 m attālumā no VES.
Paredzētās darbības atbilstība teritorijas plānojumam
Saskaņā ar Jelgavas novada teritorijas plānojumu 2011.-2023. gadam vēja parka teritorija ietilpst
zemes vienības vai to daļas kuru atļautais izmantošanas veids ir:
− Derīgo izrakteņu ieguves teritorijas (RD) – 805 ha;
− Ražošanas objekti un noliktavas (RR) – 21 ha;
− Meži (M) – 1647 ha,
− Lauksaimniecības zemes (L1) ~ 180 ha,
− Zeme zem ceļiem.
Saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības 2011. gada 23. novembra saistošo noteikumu Nr.14
“Jelgavas novada teritorijas plānojums 2011.–2023. gadam, grafiskā daļa un teritorijas
izmantošanas un apbūves noteikumi” 4.19.3. punktu vēja ģeneratorus ar maksimālo jaudu 20kW
un vairāk ir atļauts izvietot tikai ārpus ciemu teritorijām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
Pašvaldības teritorijas plānojumā ir noteikti plānotās (atļautās) izmantošanas veidi, kuros ir
iespējama alternatīvas enerģijas ieguves objektu, tajā skaitā VES, būvniecība. Citi nosacījumi VES
būvniecībai pašvaldības teritorijas plānojumā nav izvirzīti.
Izvērtējot nosacījumus, kas uzvirzīti Jelgavas novada teritorijas plānojumā, tika konstatēts, ka:
šobrīd ir iespējams izbūvēt šādas VES:
- III alternatīva: LC-VES-14, LC-VES-15, LC-VES-16,
- IV alternatīva: LD-VES-14, LD-VES-15, LD-VES-16,
jo tās plānots izvietot lauksaimniecības zemēs (L1), kurās atļauta alternatīvas enerģijas ieguves
objektu būvniecība. Citu VES būvniecība šobrīd nav iespējama, jo tā būtu pretrunā ar pašvaldības
teritorijas plānojumu.
Plānotā vēja parka būvniecības ieceres kontekstā spēkā esošā pašvaldības teritorijas plānojuma
nosacījumi ir uzskatāmi par limitējošu faktoru paredzētās darbības īstenošanai. Pamatojoties uz
iepriekš minēto var secināt, ka, lai veiktu vēja parka “Laflora” būvniecību, ir jāveic grozījumi
Jelgavas novada teritorijas plānojumā.
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Izvērtējot paredzētās darbības atbilstību Ministru kabineta 2013. gada. 30. aprīļa noteikumu Nr.
240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” prasībām, tika
konstatēts, ka:
- Jelgavas novada pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktie teritorijas izmantošanas
veidi pēc būtības ir pielīdzināmi Ministru kabineta noteikumu 161. norādītajām
rūpnieciskās apbūves teritorijām (R), lauksaimniecības teritorijām (L) un mežu
teritorijām (M), kurās SIA “Laflora” ir iecerējusi izbūvēt vēja parku. Pamatojoties uz
iepriekš minēto var secināt, ka pēc būtības izvēlētā vēja parka teritorija atbilst
Ministru kabineta noteikumu 161. punkta prasībām, tomēr, kā jau minēts iepriekš,
pašvaldības teritorijas plānojums pieļauj VES būvniecību tikai lauksaimniecības zemēs
(L1).
- Plānoto VES izvietojums atbilst Ministru kabineta noteikumu 163.2. punkta prasībām,
jo visas VES ir paredzēts izbūvēt ievērojami lielākā attālumā no dzīvojamām un
publiskām ēkām par noteikumos norādītajiem 800 m.
- Lai gan ietekmes uz vidi novērtējuma procesā iesaistītie dabas eksperti savos
atzinumos nav definējuši minimālos pieļaujamos attālumus VES izvietošanai, ir jāņem
vērā, ka staciju izvietojuma plānošana un ekspertu vērtējumu sagatavošana tika veikta
laikā, kad spēkā bija iepriekšējā Ministru kabineta 2013. gada. 30. aprīļa noteikumu
Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”,
redakcija, kas noteica šādus minimālos attālumus: VES izvieto ne tuvāk par 2 km no
Natura 2000 teritorijām un mikroliegumiem, kas noteikti putnu sugu aizsardzībai, bet
no pārējām Natura 2000 teritorijām – ne tuvāk par 500 m. Ņemot vērā, ka eksperti
nav konstatējuši to, ka iepriekš noteiktie 500 m un 2 km attālumi būtu nepietiekami
noteiktas sugas vai īpaši aizsargājamas dabas teritorijas aizsardzības nodrošināšanai,
izvirzot nosacījumus attāluma palielināšanai, uzskatāms, ka plānotais vēja parks atbilst
Ministru kabineta noteikumu 163.3. punkta prasībām.
- Izstrādājot ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, tika piesaistīti eksperti ainavu un
kultūrvēstures vērtību aizsardzības jomā, kas ir sagatavojuši savus vērtējumus
sniedzot priekšlikumus ietekmes uz vidi mazināšanai, kuru īstenošana nodrošinātu
plānotā parka atbilstību Ministru kabineta noteikumu 163.4. punkta prasībām.
Pamatojoties uz iepriekš minēto, var secināt, ka visu VES izvietojums atbilstu 2013. gada. 30.
aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un
apbūves noteikumi” izvirzītajām prasībām, ja pašvaldības teritorijas plānojums tiktu grozīts,
pieļaujot VES būvniecību pašvaldības noteiktajos teritorijas atļautās izmantošanas veidos vai
mainot teritorijas atļauto izmantošanas veidu uz tādu, kur VES būvniecība ir iespējama.
Esošās gaisa kvalitātes novērtējums
Esošās gaisa kvalitātes novērtēšanai paredzētās darbības teritorijā un tās apkārtnē izmantoti VSIA
“Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (turpmāk – LVĢMC) sniegtie dati par gaisa
piesārņojumu, kuros ir iekļauta arī informācija par piesārņojuma līmeni no valsts autoceļiem, kā
arī tika veikti gaisu piesārņojošo vielu emisijas un izkliedes aprēķini no kūdras ieguves procesa
Kaigu purvā, kā arī autoceļiem, kuri nav ietverti LVĢMC sniegtajos datos. Pamatojoties uz LVĢMC
datiem un modelēšanas rezultātiem, var secināt, ka šobrīd 2009. gada 3. novembra Ministru
kabineta noteikumos Nr. 1290 “Noteikumi par gaisa kvalitāti” noteiktie robežlielumi minētajām
gaisu piesārņojošām vielām paredzētās darbības teritorijā un tās apkārtnē netiek pārsniegti.
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Esošā trokšņa līmeņa novērtējums
Lai apzinātu citu, ar plānoto VES darbību nesaistītu, trokšņa avotu radīto vides trokšņa
piesārņojuma līmeni paredzētās darbības teritorijā un tās apkārtnē, ietekmes uz vidi novērtējuma
procesa ietvaros tika apkopota informācija par vides trokšņa avotiem vēja parka “Laflora”
teritorijas tuvumā. Par nozīmīgāko vides trokšņa avotu vēja parka “Laflora” teritorijā ir uzskatāma
kūdras ieguve Kaigu purvā. Par nozīmīgiem vides trokšņa avotiem vēja parka “Laflora” tuvumā ir
uzskatāmi autoceļu posmi P98 Jelgava (Tušķi) – Tukums, P99 Jelgava—Kalnciems, V1064
Kalnciems-Līvbērze, V1065 Tušķi – Kalnciems, V1091 Kalnciems – Kaiģi, pašvaldības autoceļš Nr.
43 Tīreļu ceļš, kā arī pašvaldības autoceļš uz SIA “Laflora” kūdras pārstrādes rūpnīcu. Lai
novērtētu esošo trokšņa piesārņojuma līmeni paredzētās darbības teritorijas apkārtnē, tika
veikta vides trokšņa modelēšana, izmantojot datus par satiksmes intensitāti uz autoceļu
posmiem, kā arī informāciju par kūdras ieguvi Kaigu purvā. Pamatojoties uz aprēķinu rezultātiem,
tika secināts ,ka Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 „Trokšņa novērtēšanas
un pārvaldības kārtība” 2. pielikumā noteiktie vides trokšņa robežlielumi tiek pārsniegti 7
dzīvojamās apbūves teritorijās, kur pārsniegumu galvenais avots ir autotransporta kustība pa
autoceļiem V1064 un V1065, kā arī dienas laikā kravas automašīnu pārvietošanās pa pašvaldības
autoceļu uz kūdras pārstrādes rūpnīcu. Lai gan aprēķinu rezultāti liecina par to, ka vairākās
dzīvojamās apbūves teritorijās autotransporta kustības radītais troksnis ir lielāks nekā
normatīvajos aktos noteiktie trokšņa robežlielumi, kopumā paredzētās darbības teritorijā ir
raksturīgs zems trokšņa piesārņojuma līmenis.
Hidroloģisko apstākļu raksturojums
Vēja parka “Laflora” teritorija ietilpst Lielupes upes baseina apgabalā. Paredzētās darbības
teritorija austrumu puse ietilpst Ruduļu poldera apvadkanālu teritorijā, savukārt rietumu Vecbērzes poldera apvadkanālu teritorijā. Lai gan Kaigu purva centrālā daļa – derīgo izrakteņu
atradne, kā arī ziemeļu daļa esošā īpaši aizsargājamā dabas teritorija neietilpst polderu teritorijā,
meliorācijas sistēmas, kas šķērso vai robežojas ar iepriekš minētajām teritorijām ir neatraujami
saistītas ar abiem polderiem. Paredzētās darbības teritoriju nešķērso nozīmīgas ūdensteces, un
tajā neatrodas nozīmīgas ūdenstilpes. Plānotā vēja parka teritoriju nešķērso valsts nozīmes
ūdensnotekas. Lai gan plānotā vēja parka teritoriju nešķērso valsts nozīmes ūdensnotekas, tomēr
visa parka teritorija un tam piegulošā teritorija, izņemot uz ziemeļiem novietotā dabas lieguma
“Kaigu purvs” teritoriju, ir meliorēta un tajā izveidots salīdzinoši blīvs novadgrāvju tīkls.
Jelgavas novada teritorijas plānojumā 2011.-2023. gadam paredzētās darbības teritorija nav
noteikta kā applūstošā teritorija (teritorija, kura var applūst reizi 10 gados), tādēļ uz to nebūtu
attiecināmi Aizsargjoslu likuma 37. panta 4. punktā noteiktie teritorijas izmantošanas
ierobežojumi. Atbilstoši LVĢMC izstrādātajai “Plūdu riska informācijas sistēmai” un “Ventas,
Lielupes un Gaujas baseinu Plūdu informācijas sistēmai”, paredzētās darbības teritorija atrodas
valsts nozīmes plūdu riska teritorijā. Saskaņā ar iepriekš minētajā informācijas sistēmā iekļauto
kartogrāfisko materiālu ir iespējama plānotā vēja parka teritorijas daļēja aplūšana (ar varbūtību
1 reizi 10 gados), tomēr potenciāli applūstošajā teritorijā nav plānots izvietot VES, kā arī VES
pievedceļus. Saskaņā ar Lielupes upju baseinu apgabala plūdu riska pārvaldības plānu 2016.2021. gadam Vecbērzes poldera teritorija ir iekļauta applūstošo teritoriju reģistrā, jo esošās plūdu
riska aizsardzības būves nenodrošina pietiekamu teritorijas aizsardzību, tādēļ ir nepieciešama
Vecbērzes polderu aizsargdambju un sūkņu stacijas pārbūve.
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Paredzētās darbības teritoriju hidroģeoloģisko un inženierģeoloģisko apstākļu raksturojums
Vēja parka „Laflora” teritorija atrodas Viduslatvijas zemienes Tīreļu līdzenuma dienvidrietumu
daļā. Tīreļu līdzenuma reljefs veidojies pēcleduslaikmetā, Baltijas ledus ezeram un Litorīnas jūrai
pārskalojot vai noskalojot ledāja nogulumus. Līdzenuma virsa ir lēzeni viļņota, Rīgas jūras līča
virzienā tā nedaudz pazeminās. Vairāk nekā 20% līdzenuma teritorijas raksturīgs augsto un
pārejas purvu mikroreljefs.
Grunts un gruntsūdeņu iespējamā piesārņojuma esamības vai izmaiņu raksturojums vēja
elektrostaciju izveidei paredzētajās teritorijās
Saskaņā ar LVĢMC uzturēto piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistru plānotā vēja parka
“Laflora” teritorijā neatrodas piesārņotas vai potenciāli piesārņotas vietas. Detalizēta informācija
par potenciāli piesārņotajām vietām plānotā vēja parka teritorijas tuvumā apkopota IVN
ziņojuma 2.10. nodaļā.
Plānotā vēja parka teritorijā saimniecisko darbību veic ZS “Kaigi”, kas nodarbojas ar dzērveņu
audzēšanu, SIA “Arosa-R”, kas nodarbojas ar krūmmelleņu audzēšanu un SIA “Laflora”, kas veic
kūdras ieguvi Kaigu purvā, un AS “Latvijas valsts meži”, kas veic mežsaimniecisko darbību
teritorijā esošajās mežu zemēs. Plānotā vēja parka teritorijā atrodas SIA “Laflora” kūdras
substrātu ražošanas rūpnīca, kurai ir izsniegta atļauja “B” kategorijas piesārņojošas darbības
veikšanai Nr. JE15IB0037, saskaņā ar kuras nosacījumiem regulāri jāveic gruntsūdens
monitoringu, lai savlaicīgi identificētu un, ja nepieciešams, novērstu gruntsūdens piesārņojumu.
Paredzētās darbības vietās un to apkārtnē, ka arī Paredzētās darbības iespējamās ietekmes
zonā esošo dabas vērtību raksturojums
Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir apzinātas tās dabas vērtības, kas sastopamas
gan paredzētās darbības teritorijā, gan tās tuvumā. Dabas vērtību apzināšana veikta analizējot
Dabas aizsardzības pārvaldes apkopoto informāciju par paredzētās darbības teritoriju un tuvāko
apkārtni, kā arī veicot teritorijas apsekošanu. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros
apsekojumus paredzētās darbības teritorijā un tās apkārtnē ir veikuši Dabas aizsardzības
pārvaldes sertificēti sugu un biotopu eksperti.
Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un koki
Plānotā vēja parka “Laflora” teritorija ziemeļos robežojas ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
(ĪADT) – dabas liegumu ‘’Kaigu purvs’’. Salīdzinoši nelielā attālumā no plānotā vēja parka apkārtnē
atrodas vēl trīs ĪADT: ~ 1,7 km attālumā uz ziemeļrietumiem no paredzētās darbības teritorijas
robežas atrodas dabas liegums ‘’Līvbērzes liekņa’’, ~2 km attālumā uz austrumiem atrodas dabas
parks ‘’Svētes paliene’’ un ~5,3 km attālumā uz dienvidaustrumiem – dabas liegums ‘’Lielupes
palienes pļavas’’ (skat. 3. attēlu). Visas iepriekš minētās teritorijas ir iekļautas Eiropas nozīmes
īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000.
Aizsargājamas augu sugas un biotopi
Paredzētās darbības teritorijā konstatēta Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumu
Nr. 396. „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo sugu sarakstu” 1.
pielikuma (Īpaši aizsargājamo sugu saraksts) ķērpju suga - kastaņbrūnā artonija (Arthonia
spadicea), kā arī 2. pielikuma (Ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu saraksts) augu
suga - gada staipeknis (Lycopodium annotium). Gada staipeknis (Lycopodium annotium) Latvijā ir
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sastopams bieži visā valsts teritorijā, dažādos skujkoku un jauktos koku mežos. Suga bieži
sastopama nosusināšanas ietekmētos biotopos – gar grāvjiem, kā arī susinātos kūdrājos.
Apsekotajā teritorijā suga konstatēta atsevišķās dažāda izmēra skrajās audzēs susinātos mežu
biotopos. Gada staipekņa (Lycopodium annotium) atradnes ārpus tipiskiem dabisku mežu
biotopiem uzskatāmas par ietekmētu (degradētu) biotopu indikatoriem un liecina par intensīvu
susināšanas ietekmi. Ņemot vērā šos aspektus, paredzētās darbības teritorijā konstatēto
staipekņu sugu sastopamības un aizsardzības pasākumu analīze nav aktuāla.
DDPS „Ozols” ir pieejama informācija par Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumu
Nr. 396. „Noteikumi par īpaši aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo sugu sarakstu” 1.
pielikuma (Īpaši aizsargājamo sugu saraksts) augu sugu atradnēm - jumstiņu gladiolas (Gladiolus
imbricatus) atradnes, Baltijas dzegužpirkstītes (Dactylorhiza baltica) un Fuksa dzegužkurpītes
(Dactylorhiza fuchsii) atradne. DDPS ”Ozols” ir pieejama informācija par vēl vienu iepriekšminēto
Ministru kabineta noteikumu 2. pielikuma (Ierobežoti izmantojamo īpaši aizsargājamo sugu
saraksts) augu sugu - gada staipekni (Lycopodium annotium) atradni kūdras laukos paredzētās
darbības teritorijas ziemeļu daļā. Tomēr, izvērtējot dažādu gadu informāciju par sugas atradnes
konstatēšanas laiku un attiecīgās teritorijas izmantošanu vēlāk, iespējams, ka šī sugas atradne ir
iznīcināta.
Atbilstoši DDPS “Ozols” esošajai informācijai un projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai
bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā jeb “Dabas skaitīšana””
sniegtajai informācijai, paredzētās darbības teritorijā vai tās tuvumā (ārpus Natura 2000
teritorijām) ir konstatētas nelielas ES īpaši aizsargājamo biotopu platības. Paredzētās darbības
teritorijā konstatēti 52 ES aizsargājamo biotopu poligoni ar kopējo platību nedaudz vairāk nekā
118 ha, no kuriem 50 ir aizsargājamu meža biotopu poligoni (kopējā platība 105, 7 ha), bet divi
purvu biotopu poligoni ar kopējo platību 12,6 ha.
Ornitofauna paredzētās darbības teritorijā un tās apkārtnē
Lai apzinātu ornitofaunas (putnu) daudzveidību paredzētās darbības teritorijā un tās apkārtnē,
kā arī novērtētu paredzētās darbības ietekmi uz ornitofaunu un plānotos pasākumus ietekmes
mazināšanai, SIA “Laflora” jau, uzsākot vēja parka plānošanas procesu, pieaicināja Dabas
aizsardzības pārvaldes sertificētu ekspertu – ornitologu. Eksperta sagatavotais atzinums (skat.
ziņojuma 6. pielikumu), kas balstīts gan uz iepriekš uzkrātiem datiem par ornitofaunas
novērojumiem paredzētās darbības teritorijā un tās apkārtnē, gan uz 2018. un 2019. gadā
veiktiem teritorijas apsekošanas darbiem, sniedz pārskatu par ornitofaunas daudzveidību
paredzētās darbības teritorijā un tās apkārtnē.
Ornitofaunas raksturojumam sertificēts putnu sugu eksperts izmantoja DDPS “Ozols” pieejamo
informāciju par paredzētās darbības teritorijas apkārtnē konstatētajām sugām. Tika analizēti arī
putnu novērojumi, kā arī reģistrētās un iespējamās putnu pārlidojumu trases tuvākajā apkaimē,
kā arī atzinuma sagatavošanas laikā ievāktie novērojumi un interneta vietnē Dabasdati.lv
iekļautie putnu novērojumi. Apkopojot datus gan no iepriekš veiktajiem novērojumiem, gan
ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros veiktajām apsekošanām 2018. un 2019. gada
putnu migrāciju un ligzdošanas periodos, tika identificētas piecas Latvijā īpaši aizsargājamās un
Putnu direktīvas 1. pielikuma putnu sugas, kuras potenciāli nozīmīgāk varētu ietekmēt plānotā
vēja parka būvniecība un ekspluatācija – dzērve (Grus grus), jūras ērglis (Haliaeetus albicilla), kā
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arī ūpis (Bubo bubo), vakarlēpis (Caprimulgus europaeus) un lielā čakste (Lanius excubitor), kuru
gadījumā ietekme varētu būt samērā neliela. Interneta vietnē Dabasdati.lv ir atrodami pieci īpaši
aizsargājamo putnu sugu ieraksti, kuras reģistrētas izvērtējamā teritorijā – melnais stārķis
(Ciconia nigra), dzērve (Grus grus), jūras ērglis (Haliaeetus albicilla), apodziņš (Glaucidium
passerinum) un ūpis (Bubo bubo). Iepriekš reģistrētie dati liecina, ka paredzētās darbības
teritorijā ir reģistrēti melnā stārķa novērojumi, kas fiksēts teritorijas ziemeļu daļā. Veicot izpēti
ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros, melnais stārķis paredzētās darbības teritorijā un
tās perifērijā netika konstatēts.
Sikspārņu populācijas paredzētās darbības teritorijā
Lai apzinātu paredzētās darbības teritorijā sastopamās sikspārņu populācijas, kā arī novērtētu
paredzētās darbības ietekmi uz tām un plānotu pasākumus ietekmes uz sikspārņiem mazināšanai,
paredzētās darbības teritoriju apsekoja Dabas aizsardzības pārvaldes sertificēts eksperts,
sniedzot atzinumu par veiktajiem novērojumiem un rekomendācijas ietekmes mazināšanai (skat.
eksperta atzinumu ziņojuma 7. pielikumā).
Lai apzinātu paredzētās darbības teritorijā sastopamās sikspārņu populācijas, sikspārņu pētīšanai
izmantoti ultraskaņas detektori, kas ļauj konstatēt un identificēt šos dzīvniekus lidojumā.
Apsekotajā teritorijā visas sezonas uzskaišu laikā 70 detektornaktīs fiksēti 2047 sikspārņu
pārlidojumi. Saucienu analīzē tika konstatētas sešas sikspārņu sugas. Daļu no ierakstiem nevarēja
droši noteikt līdz sugai, bet varēja attiecināt vai nu uz sugu grupu Nyctalus/Vespertilio/Eptesicus
vai uz sugu grupu Myotis. Sugu grupa Nyctalus/Vespertilio/Eptesicus sevī ietver piecas pie
nosaukumā minētajām ģintīm piederošas sugas – Rūsgano vakarsikspārni (Nyctalus noctula),
mazo vakarsikspārni (Nyctalus leisleri), divkrāsaino sikspārni (Vespertilio murinus), ziemeļu
sikspārni (Eptesicus nilssonii) un platspārnu sikspārni (Eptesicus serotinu)s. Savukārt sugu grupā
Myotis iespējamas piecas šīs ģints (latviski naktssikspārņi) sugas – dīķu (Myotis dasycneme),
ūdeņu (Myotis daubentonii), Branta (Myotis brandtii), bārdainais (Myotis mystacinus) un
Naterera (Myotis nattereri) naktssikspārņi. Vienā gadījumā nebija iespējams noteikt arī sugu
grupu un sikspārnis tika atzīmēts kā „nenoteikta suga”. Punktveida uzskaitēs un purva maršrutā
sikspārņu sugas tika noteiktas lauka apstākļos bez to saucienu ierakstīšanas un vēlākas analīzes.
Ar šo metodi sugas piederības noteikšanas precizitāte ir zemāka. Tomēr arī maršrutu uzskaitēs kā
visbiežākās tika konstatētas tās pašas trīs sikspārņu sugas, kas automātisko detektoru uzskaitēs.
Arī to secība pēc novērojumu skaita bija tā pati – visbiežākais bija ziemeļu sikspārnis, kam sekoja
rūsganais vakarsikspārnis un Natūza sikspārnis. Visas minētās sugas ir aizsargājamas atbilstoši
Ministru kabineta 2000. gada 14. novembra noteikumu Nr. 396. „Noteikumi par īpaši
aizsargājamo sugu un ierobežoti izmantojamo sugu sarakstu” 1. pielikumam.
Citas aizsargājamas dzīvnieku sugas paredzētās darbības teritorijā
Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes DDPS „Ozols” publicēto informāciju vēja parka teritorijā,
bez iepriekš minētajām augu, putnu un sikspārņu sugām, ir novērota 1 citas īpaši aizsargājama
dzīvnieku suga. Teritorijas dienvidu daļā ir novērots Eirāzijas ūdrs (Lutra lutra).
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3. attēls. ĪADT, mikroliegumi un aizsargājamie koki paredzētās darbības teritorijas apkārtnē
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Paredzētās darbības vietu apkārtnes ainaviskais un kultūrvēsturiskais nozīmīgums
Lai novērtētu paredzētās darbības teritorijas kultūrvēsturisko nozīmi, ietekmes uz vidi
novērtējuma procesa ietvaros tika analizēta gan Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) un
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) Pieminekļu dokumentācijas centra apkopotā,
gan pašvaldību teritorijas plānojumos sniegtā informācija par kultūrvēsturiski nozīmīgiem
objektiem un atradumiem paredzētās darbības teritorijā un tās apkārtnē. Ietekmes uz vidi
novērtējuma procesa ietvaros plānotā vēja parka teritoriju apsekoja kultūrvēstures eksperts
(skat. atzinumu 8. ziņojuma pielikumā). Lai novērtētu paredzētās darbības teritoriju ainavu
ekoloģisko kvalitāti, kā arī estētisko vērtību, paredzētās darbības teritoriju apsekoja ainavu
eksperts (skat. atzinumu 9. ziņojuma pielikumā).
Plānotā vēja parka “Laflora” teritorijā neatrodas aizsargājami valsts un vietējas nozīmes kultūras
pieminekļi un to aizsargjoslas Apkopojot informāciju par kultūras mantojumu plānotā vēja parka
apkārtnē, konstatēts, ka paredzētās darbības teritorijas apkārtnē atrodas ap 30 dažādu
tipoloģisko un vērtību grupu aizsargātu kultūras pieminekļu. Lielākā daļa no tiem iekļaujas
teritoriāli kompaktās vienībās, ko iezīmē apdzīvoto vietu centri, savukārt daļa objektu ir savrupi.
Paredzētās darbības teritorija neietilpst nacionāla mēroga unikālās vai augstvērtīgās ainavu
telpās. Saskaņā ar Zemgales plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2015.-2030.
gadam paredzētās darbības teritorija un tās apkārtne ir definēta kā dabas, kultūrvēsturiski un
ainaviski nozīmīga teritorija – Lielupes palienes un Ķemeru Nacionālā parka telpa. Saskaņā ar
Jelgavas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2033. gadam ceļa posms no Tušķiem uz
Kalnciemu ir definēts, kā ainaviski vērtīgs ceļa posms.
Paredzētās darbības teritorijas ainavas pamatmatrica ir līdzenuma mežaine, kur pamatstruktūru
veido plakans reljefs ar augstu mežainumu, kas sastāv no lieliem meža masīviem (meža ainava),
un vietumis parādās lauksaimniecībā izmantojamo zemju lauki vai pļavas (agroainava). Šāda veida
ainavās atkarībā no lauksaimniecībā izmantojamo zemju apjoma var dominēt gan tuvi, gan tāli
skati. Tajās vietās, kur skatu punkta tiešā tuvumā nav mežu, apbūves vai citu šķēršļu, VES būs
ieraugāmas vairāku kilometru attālumā.
Plānotās darbības vistiešākā ietekme būs uz esošo purva teritoriju. Tur vēl joprojām notiek
saimnieciskā darbība, līdz ar to tai ir specifisks vizuālais raksturs. Lokālā līmenī tā ir raksturojama
ar ļoti zemu estētisko kvalitāti, jo kilometriem garās skatu līnijas rada bezpersonisku ainavu,
turklāt tālumā esošā meža siluets lielākoties nolasās slikti vai nenolasās nemaz. Tā ir pilnībā
cilvēku pārveidota ainaviskā telpa. No ainaviskā viedokļa ir labi, ka no pārējās apkārtnes purva
zonu norobežo blīvs meža masīvs, veidojot faktiski slēgtu ainavisko telpu, un vizuālajam skatam
teritorija paveras tikai organizētos piekļuves punktos.
Teritoriju apkārtnē esošo citu vides problēmu un riska objektu raksturojums
Izstrādājot ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, ir apzinātās tās saimnieciskās darbības un
objekti, kas paredzētās darbības teritorijā un tās tuvumā var ietekmēt vides stāvokli.
Saskaņā ar LVĢMC uzturēto piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistru paredzētā vēja
parka teritorijas tuvumā atrodas trīs piesārņotas vietas un viena potenciāli piesārņota vieta.
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Plānotā vēja parka “Laflora” teritorijā vai tās tiešā tuvumā neatrodas paaugstinātas bīstamības
objekti. Blakus Līvbērzes ciemam atrodas degvielas uzpildes stacija PitStop (SIA “Opus Wood”),
kas atrodas aptuveni 3,3 km uz dienvidrietumiem no paredzētās darbības teritorijas un aptuveni
4,2 km attālumā no tuvākās VES.
Plānotā vēja parka “Laflora” tuvumā atrodas trīs lidlauki – Bērzes, Jelgavas un Valgundes lidlauks.
Saskaņā ar AS “Latvijas gaisa satiksme” un VA “Civilās aizsardzības aģentūra” dokumentiem ne
Bērzes, ne Valgundes, ne Jelgavas lidlauks šobrīd nav sertificēts.

IESPĒJAMĀ IETEKME UZ VIDI UN TĀS NOVĒRTĒJUMS VĒJA ELEKTROSTACIJU
IZVEIDES UN EKSPLUTĀCIJAS LAIKĀ
Būvniecības darbu radītā ietekme
Izvērtējot būvniecības procesu, tika identificēts, ka būvdarbu veikšanas laikā potenciāli var
veidoties šādas negatīvas ietekmes uz vidi un sabiedrību:
- ierobežojumi ceļu satiksmē un transporta intensitātes palielināšanās uz koplietošanas
ceļiem;
- ierobežota piekļuve būvdarbu veikšanas vietām;
- saimnieciskās darbības ierobežojumi;
- ietekme uz meliorācijas un drenāžas sistēmām;
- grunts un gruntsūdeņu piesārņošana;
- ietekme uz kultūrvēsturiskām vērtībām;
- gaisa piesārņojuma palielināšanās;
- trokšņa piesārņojuma palielināšanās.
Kopumā būvniecības procesa radītās ietekmes nav vērtējamas kā būtiskas un uzskatāmas par
īslaicīgiem traucējumiem noteiktu darbību veikšanai un nenozīmīgu kaitējumu vides kvalitātei un
sabiedrības veselībai.
Vēja elektrostaciju uzturēšanas un apsaimniekošanas nosacījumi. Atkritumu
apsaimniekošanas radītās ietekmes
Pēc vēja parka “Laflora” darbības uzsākšanas tā ekspluatācija tiks veikta atbilstoši vēja parku
pārvaldošā uzņēmuma izstrādātām un apstiprinātām procedūrām, kas balstītas uz VES ražotāju
izstrādātiem ekspluatācijas noteikumiem. VES, līdzīgi kā jebkura cita iekārta, ir ekspluatējamas
atbilstoši ražotāju izstrādātiem noteikumiem, ievērojot drošības prasības, savlaicīgi veicot iekārtu
apkopi un nomainot turpmākai ekspluatācijai neizmantojamas staciju daļas un iekārtas.
Informācija par atkritumiem, kas tiks radīti plānoto VES parku būvniecības un ekspluatācijas laikā,
kā arī par plānoto atkritumu apsaimniekošanas kārtību ir sniegta ziņojuma 1.8. nodaļā. Saskaņā
ar paredzētās darbības ierosinātāja sniegto informāciju, parka būvniecības procesa laikā, kā arī
parka ekspluatācijas laikā, radīto atkritumu savākšanu veiks būvniecības uzņēmums/i un parka
apsaimniekotājs. Visus radītos atkritumus turpmākai apsaimniekošanai ir paredzēts nodot
uzņēmumiem, kas saņēmuši atļaujas attiecīgā atkritumu veida apsaimniekošanai. Paredzams, ka,
ievērojot iepriekš minēto kārtību, VES parku būvniecības un ekspluatācijas procesa laikā radītie
atkritumi tiks apsaimniekoti atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai un neradīs vērā ņemamu negatīvu
ietekmi uz vidi.
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Gaisa kvalitātes izmaiņu novērtējums un nozīmīgums paredzētās darbības pieguļošajās
teritorijās objekta būvniecības laikā
Veicot plānotā vēja parka “Laflora” būvniecības laikā un ekspluatācijas laikā īstenojamo procesu
analīzi, tika konstatēts, ka potenciāli nozīmīgas gaisu piesārņojošo vielu emisijas ir saistāmas ar
parka būvniecības fāzes ietvaros plānotajiem procesiem, bet ekspluatācijas periodā nozīmīgi
emisiju avoti nav identificējami. Ņemot vērā to, ka potenciāli nozīmīgāko ietekmi uz gaisa kvalitāti
paredzētās darbības teritorijas apkārtnē varētu radīt būvmateriālu transportēšana, gaisa
kvalitātes izmaiņu novērtējums veikts, izvērtējot visnelabvēlīgākās alternatīvas (II un IV
alternatīva) no gaisa aizsardzības viedokļa. Nav paredzams, ka plānotā vēja parka ekspluatācijas
vai būvniecības procesa ietvaros izmantotā tehnika, izņemot materiālu transportēšanu, varētu
radīt nozīmīgu gaisa piesārņojumu.
Salīdzinot piesārņojošo vielu koncentrācijas II un IV alternatīvā būvniecības laikā ar esošo
situāciju, būvniecības laikā nav prognozējamas nozīmīgas gaisa kvalitātes izmaiņas. Izvērtējot
piesārņojošo vielu koncentrācijas, var secināt, ka būvniecības laikā iespējamas gaisa kvalitātes
izmaiņas tiešā ceļu tuvumā, pa kuriem plānota būvniecības materiālu transportēšana. Materiālu
transportēšanas ceļa posmos saskaņā ar aprēķinu rezultātiem nav konstatēti piesārņojošo vielu
robežlielumu pārsniegumi, līdz ar to grants ceļa mitrināšana sausā laikā no gaisa kvalitātes
aizsardzības viedokļa nav nepieciešama. Ņemot vērā to, ka gaisa piesārņojuma līmeņa izmaiņas
būvniecības procesa laikā ir novērtētas situācijām ar prognozēto maksimālo satiksmes intensitāti,
proti, VES parka “Laflora” izbūves II un IV alternatīvas realizācijas gadījumā ar lielāko staciju
skaitu, paredzams, ka VES parka I vai III alternatīvas realizācijas gadījumā gaisa piesārņojuma
līmenis būs nedaudz zemāks.
Trokšņa un vibrācijas līmeņa izmaiņu novērtējums
Trokšņa piesārņojuma novērtējums būvniecības laikā
Vēja elektrostaciju un ar tām saistītās infrastruktūras būvniecības laikā potenciālu nozīmīgāko
trokšņa piesārņojumu radīs materiālu transportēšana. Materiālu transportēšana VES parka
“Laflora” būvniecības procesa laikā ietvers noņemtās augsnes un grunts virskārtas
transportēšanu, kā arī iekārtu un materiālu transportēšanu. Ietekmes uz vidi novērtējuma
procesa ietvaros tika vērtēts paredzamais trokšņa piesārņojuma līmenis, kas saistīts ar materiālu
un iekārtu transportēšanu, vērtēšanai izmantojot prognozi par maksimālo satiksmes intensitāti,
kas raksturo plānotā vēja parka būvniecības ieceres II un IV alternatīvu. Paredzams, ka vēja parka
I un III alternatīvas realizācijas gadījumā trokšņa piesārņojuma līmenis būs nedaudz zemāks, jo
samazināsies izbūvējamo ceļu, laukumu apjoms un uzstādāmo VES skaits. Materiālu
transportēšanas radītā trokšņa novērtējumā iekļauta informācija par kravas transporta kustību
pa valsts nozīmes autoceļiem, pašvaldības autoceļiem, esošajiem autoceļiem kūdras ieguves
teritorijā un no jauna izbūvējamiem autoceļiem. Saskaņā ar aprēķinu rezultātiem, materiālu
transportēšanas radītais trokšņa līmenis pārsniegs 55 dB (A) robežu divās dzīvojamās apbūves
teritorijās – Svētvaldes un Dumpji.
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Lai novērtētu kopējo trokšņa līmeni autoceļu tuvumā novietotajās dzīvojamās apbūves
teritorijās, tika aprēķināts summārais trokšņa līmenis, ko rada kūdras ieguve Kaigu purvā,
autotransporta kustība pa valsts un pašvaldības autoceļiem, kā arī materiālu transportēšana vēja
parka “Laflora” būvniecības procesa laikā. Analizējot trokšņa līmeņa izmaiņas pēc vēja parka
būvniecības uzsākšanas, tika konstatēts, ka VES parka būvniecības procesa laikā vairākās pie
autoceļiem novietotās dzīvojamās apbūves teritorijās trokšņa līmenis pieaugs par 1-2 dB(A), tai
skaitā 5 dzīvojamās apbūves teritorijās, kur jau šobrīd ir konstatēti Ministru kabineta noteikumos
Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteikto trokšņa robežlielumu
pārsniegumi, kurus rada autotransporta kustība.
Trokšņa līmeņa izmaiņu novērtējums un nozīmīgums VES parka ekspluatācijas laikā
Vēja parkā “Laflora” ir plānots uzstādīt identiskas VES, kuru nominālā ražošanas jauda ir lielāka
par 4 MW un tās ir piemērotas uzstādīšanai teritorijās ar zemu vēja ātrumu. Ietekmes uz vidi
novērtējuma procesa laikā, lai novērtētu VES radītās trokšņa emisijas, tika salīdzinātas dažādu
VES modeļu trokšņa emisijas līmenis. Salīdzinot visus vērtētos VES modeļus, tika konstatēts, ka
augstākais trokšņa emisijas līmenis sagaidāms, ja vēja parka teritorijā tiktu uzstādītas Nordex
N163 stacijas. Šis modelis izmantots, lai novērtētu ar paredzēto darbību saistīto trokšņa
piesārņojumu vēja parka ekspluatācijas periodam, proti, vērtējot sliktāko iespējamo scenāriju.
Saskaņā ar aprēķinu rezultātiem vidējais trokšņa līmenis visos diennakts periodos VES tiešā
tuvumā var sasniegt apmēram 50 dB(A), bet nevienā dzīvojamās apbūves teritorijā NORDEX
N163-5.7 staciju darbības radītais trokšņa līmenis nepārsniegs Ministru kabineta 2014. gada 7.
janvāra noteikumos Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktos vides
trokšņa robežlielumus, neatkarīgi no īstenotās paredzētās darbības alternatīvas.
Lai novērtētu kopējo trokšņa līmeni vēja parka “Laflora” tuvumā novietotajās apbūves teritorijās,
tika aprēķināts summārais trokšņa līmenis, ko rada kūdras ieguve Kaigu purvā, autotransporta
kustība pa valsts un pašvaldības autoceļiem, kā arī VES darbība. Analizējot trokšņa līmeņa
izmaiņas pēc VES darbības uzsākšanas, redzams, ka trokšņa līmenis 78 no 95 vērtētajām
dzīvojamās apbūves teritorijām, kas novietotas plānoto vēja parka “Laflora” tuvumā, palielināsies
par 1 līdz 27 dB(A). Augstākais trokšņa līmeņa palielinājums ir sagaidāms vakara un nakts
periodos dzīvojamās apbūves teritorijās, kuru tuvumā šobrīd neatrodas citi trokšņa avoti. Uzsākot
VES darbību paredzētajā apjomā, nevienā dzīvojamās apbūves teritorijā trokšņa līmeņa
pieaugums nepārsniegs Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 “Trokšņa
novērtēšanas un pārvaldības kārtība” noteiktos vides trokšņa robežlielumus. Ministru kabineta
noteikumos noteikto trokšņa robežlielumu pārsniegumi, kurus rada autotransporta kustība pa
autoceļiem V1064 un V1065, kā arī dienas laikā kravas automašīnu pārvietošanās pa pašvaldības
autoceļu uz kūdras pārstrādes rūpnīcu, saglabāsies tajās dzīvojamās apbūves teritorijās, kas
novietotas šo avotu tiešā tuvumā.
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Lai novērtētu maksimālo trokšņa līmeni, kāds varētu ietekmēt paredzētās darbības teritoriju un
tās apkārtni, VES darbojoties ar nominālo jaudu, tika veikti šādas situācijas aprēķini. Arī
maksimālā trokšņa līmeņa aprēķināšana tika veikta NORDEX N163-5.7, kuras maksimālā radītā
skaņas jauda sasniedz 109,2 dB (A). Saskaņā ar aprēķinu rezultātiem, visās dzīvojamās apbūves
teritorijās VES radītais maksimālais trokšņa līmenis būs zemāks par 39 dB (A). Šāds troksnis var
būt dzirdams (atkarīgs no fona trokšņa līmeņa, kuru rada autotransporta kustība vai dabiskie
trokšņa avoti, piemēram, vējš), tomēr ņemot vērā to, ka maksimālais trokšņa līmenis ir visās
apbūves teritorijās ir zemāks par 45 dB (A), kas ir zemākais Latvijā noteiktais robežlielums
ilgtermiņa trokšņa rādītājiem, nav paredzams, ka VES radītais troksnis varētu negatīvi ietekmēt
sabiedrības veselību.
Trokšņa dažādo frekvenču analīze un ietekme uz sabiedrību
Latvijā līdz šim pētījumi par VES radīto tonālo skaņu, zemas un augstas frekvences skaņām, kā arī
to ietekmi uz sabiedrības veselību nav veikti, tomēr pēdējo gadu laikā VES radītās zemas
frekvences skaņas un infraskaņas mērījumi ir veikti citās valstīs, piemēram, Lielbritānijā, Dānijā,
Vācijā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Tāpat Latvijā nav normatīvā regulējuma, kas noteiktu
specifiskus trokšņa robežlielumus un novērtēšanas kārtību to avotu radītajam troksnim, kas
emitē zemas vai augstas frekvences skaņas. Ietekmes uz vidi novērtēju procesa laikā veikti
aprēķini, lai prognozētu zemas frekvences trokšņa līmeni visās paredzētās darbības vietas tuvumā
novietotajās dzīvojamajās ēkās. Aprēķinu rezultāti salīdzināti ar Dānijas normatīvu, kas ir vienīgā
valsts Eiropā, kurā noteikti specifiski robežlielumi VES radītam zemas frekvences troksnim.
Aprēķinu rezultāti liecina par to, ka visās plānotā vēja parka tuvumā novietotajās ēkās zemas
frekvences trokšņa līmenis būs zemāks par Dānijā noteiktiem robežlielumiem.
Pamatojoties pieejamo informāciju, mērā var secināt, ka VES radītās zemas frekvences skaņas un
tonālas skaņas negatīvā ietekme uz sabiedrības veselību būtu potenciāli nozīmīga vides
problēma, ja dzīvojamās vai publiskās apbūves teritorijas būtu izvietotas ievērojami tuvāk
plānotajām VES, kur skaņas imisijas līmenis būtu augstāks. Ņemot vērā plānotajā vēja parkā
“Laflora” izvietoto staciju attālumu līdz dzīvojamajām mājām, nav pamata uzskatīt, ka VES
ekspluatācijas laikā radītais zemas frekvences troksnis varētu radīt draudus sabiedrības veselībai.
Vibrācijas līmeņa izmaiņu novērtējums un nozīmīgums
VES izraisītās vibrācijas līmenis, kā arī tā ietekme uz tuvumā esošajām teritorijām Latvijā netiek
ierobežota ar normatīvos aktos noteiktiem robežlielumiem. VES izraisītās vibrācijas līdz šim
Latvijā nav pētītas, un salīdzinoši maz pētījumi veikti arī citās valstīs. Lielākajā daļā no līdz šim
veiktajiem pētījumiem analizēti risinājumi VES mehānisko daļu izraisītās vibrācijas mazināšanai,
lai novērstu vibrāciju ietekmes rezultātā radītos VES bojājumus, un tikai atsevišķos pētījumos
analizēta vibrācijas ietekme VES tuvumā esošajās teritorijās. 2013.-2015. gadā BādeneVirtembergas Vides, mērījumu un dabas aizsardzības ministrijas īstenotajā pētījumā paralēli VES
radītās zemās frekvences skaņu mērījumiem tika veikti arī vibrāciju mērījumi. Saskaņā ar
mērījumu rezultātiem, vēja elektrostaciju darbības radītās vibrācijas bija minimālas jau mazāk
nekā 300 m attālumā no vēja elektrostacijām. Lai gan šobrīd nav veikti pētījumi par šī ietekmes
uz vidi novērtējuma ietvaros vērtēto VES radīto vibrācijas līmeni, tomēr, ņemot vērā, ka
robežvērtības VES mehāniskajām daļām tiek noteiktas neatkarīgi no VES jaudas, nav pamata
uzskatīt, ka plānotā vēja parka “Laflora” radītais vibrācijas līmenis būs ievērojami augstāks un
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radīs apdraudējumu sabiedrības veselībai. Proti, VES radītās vibrācijas ietekme uz sabiedrību ir
vērtējama kā nebūtiska.
Mirgošanas efekta iespējamās ietekmes novērtējums un nozīmīgums
Viens no nozīmīgākajiem ietekmes veidiem, kas parasti tiek analizēts, vērtējot VES radīto ietekmi
uz sabiedrības veselību un plānojot vēja parka būvniecību citās pasaules valstīs, ir VES radītais
mirgošanas efekts. Mirgošanas efektu (tiek lietoti arī termini “disko efekts” vai “mirguļošana”
(angļu val. shadow flickering)) rada rotora spārnu kustība, tiem periodiski aizsedzot sauli un
veidojot kustīgas ēnas uz zemes un dažādu objektu virsmas. Latvijā šobrīd nav normatīvo aktu,
kas noteiktu mirgošanas efekta novērtēšanas kārtību un limitētu šo ietekmi. Līdzīga situācija ir
vērojama arī citās Eiropas Savienības valstīs, kur pamatā mirgošanas ietekmes robežvērtības ir
noteiktas vadlīnijās, nevis normatīvajos aktos, kas skaidrojams ar to, ka mirgošanas ietekme ir
apzināta un tā tiek definēta kā traucējošs faktors, bet mirgošanas ietekmei uz sabiedrības
veselību nav gūti zinātniski pamatoti pierādījumi.
Analizējot VES būvniecības un ietekmes vērtēšanas regulējumu citās valstīs, tika identificētās
biežāk piemērotās mirgošanas efekta ietekmes robežvērtības:
• 30 mirgošanas stundas gadā, ja tās aprēķinātas pēc sliktākā scenārija metodes;
• 10 mirgošanas stundas gadā, ja tās aprēķinātas atbilstoši reālajam scenārijam (Vācijā,
Beļģijā un Zviedrijā šī rādītāja rekomendētā vērtība ir ne vairāk kā 8 h/gadā);
• 30 minūtes vienā dienā abu vērtēšanas scenāriju izmantošanas gadījumā.
Šī ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros mirgošanas efekta ietekmes nozīmīguma
vērtēšanai izmantotas iepriekš minētās citās valstīs piemērotās robežvērtības, mirgošanas
efektam, kas aprēķināts atbilstoši reālā laika scenārijam, izmantojot zemāko robežvērtību, proti,
8 h/gadā. Veicot modeļa sagatavošanu mirgošanas efekta ietekmes laika aprēķināšanai, par
potenciāli ietekmētajām teritorijām tika definētas visas viensētas, kas atrodas tuvāk nekā 3 km
no plānotajām VES. Kopumā identificētas 95 šādas viensētas, kuru pagalmu teritorijas modelī
iekļautas kā mirgošanas efekta uztvērēji. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros
mirgošanas efekta ietekmes laiks aprēķināts visiem IVN ziņojumā apskatītajiem VES modeļiem,
pieņemot, ka tie tiks izbūvēti uz augstākā iespējamā masta. Pieaugot stacijas masta augstumam,
palielinās tās kopējais augstums, un palielinās teritorijas platība, kurā var būt novērojams stacijas
radītais mirgošanas efekts, tādejādi ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros tika vērtēts
sliktākais iespējamais scenārijs.
Saskaņā ar aprēķinu rezultātiem tika konstatēts, ka plānotajā vēja parka “Laflora” uzstādīto VES
radītā mirgošanas efekta ietekmes laiks ir atkarīgs gan no izvēlētā VES modeļa, gan no izvēlētās
staciju izvietojuma alternatīvas. Aprēķinu rezultāti liecina, ka mirgošanas efekts varētu būt
novērojams ne vairāk kā 24 no parka tuvumā izvietotajām dzīvojamās apbūves teritorijām.
Izvērtējot mirgošanas efekta aprēķina rezultātus, tika konstatēts, ka ne vairāk kā 12 plānotā vēja
parka tuvumā esošajās dzīvojamās apbūves teritorijās mirgošanas efekta ietekmes laiks varētu
pārsniegt iepriekš norādītās robežvērtības. Ietekmēto dzīvojamās apbūves teritoriju skaits ir
atkarīgs gan no izvēlētā stacijas modeļa, gan no izvēlētās staciju novietojuma alternatīvas. Kā
potenciāli ietekmētās teritorijas ir identificētas šādas viensētas: Avotiņi, Dumbrāji, Gaujas,
Jaunkaigi, Jaunmednieki, Klintaiņi, Līdumi, Meskas, Pabērzi, Putniņi, Rītiņi un Rotas. Izvērtējot
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aprēķinu rezultātus, tika konstatēts, ka nozīmīgāko ietekmi radītu lielākās vērtētās VES izbūve,
proti, Siemens-Gamesa 6X, kuras kopējais augstums sasniedz 250 m, bet rotora diametrs 170 m.
Veicot ietekmes uz vidi novērtējumu, tika konstatēts, ka VES radītais mirgošanas efekts izraisīs
vērā ņemamu ietekmi paredzētās darbības vietas tuvumā novietotajās dzīvojamās apbūves
teritorijās. Lai gan Latvijā nav spēkā normatīvā regulējuma, kas noteiktu mirgošanas efekta
ietekmes laika robežlielumus, izbūvējot plānoto vēja parku, būtu vēlams izmantot citās valstīs
pielietotās robežvērtības un ieviest pasākumus mirgošanas efekta ietekmes laika mazināšanai,
neatkarīgi no tā, kura VES parka izbūves alternatīva tiek realizēta. Vienīgais tehniskais risinājums,
kuru iespējams pielietot mirgošanas efekta ietekmes laika mazināšanai, ir mirgošanu izraisošo
staciju darbības pārtraukšana laika periodos, kad attiecīgā stacija var izraisīt mirgošanu
dzīvojamās apbūves teritorijās.
Vēja elektrostaciju iespējamā ietekme uz cilvēku veselību, elektromagnētiskā starojuma un
skaņas ietekmes novērtējums un pieļaujamie līmeņi
Vēja parka darbības laikā potenciāli var radīt negatīvu ietekmi uz tuvumā dzīvojošu iedzīvotāju
veselību. Ņemot vērā to, ka plānotā vēja parka darbība nav saistīta ar ķīmisko vielu emisijām
atmosfērā, ūdenī vai gruntī, nozīmīgas ir tikai VES radītās fizikālās ietekmes – trokšņa
piesārņojums, tajā skaitā zemo frekvenču diapazonā, vibrācijas, mirguļošanas efekts un
elektromagnētiskais starojums. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 3.5. nodaļā detalizēti ir
vērtēts plānoto VES parku radītais akustiskais piesārņojums, ziņojuma 3.6. nodaļā – mirgošanas
efekta ietekme, bet ziņojuma 3.8. nodaļā sniegta informācija par ietekmēm, kas saistītas ar
elektromagnētisko starojumu.
Vides trokšņa aprēķinu rezultāti liecina, ka vēja parka ekspluatācijas rezultātā, neatkarīgi no
izvēlētās alternatīvas un VES modeļa, nav paredzamas tādas trokšņa emisijas, kas varētu radīt
vides trokšņa robežlielumu pārsniegumus plānotā parka tuvumā novietotajās dzīvojamās un
publiskās apbūves teritorijās. Augstākās aprēķinātās VES radītā trokšņa vērtības rādītājiem L diena,
Lvakars un Lnakts nesasniedz pat 35 dB (A) robežu, kas ir par 10 dB (A) zemāks trokšņa līmenis, nekā
Latvijā noteiktais stingrākais trokšņa robežlielums apbūves teritorijām. Šāds trokšņa līmenis ir
zemāks arī par tiem minimālajiem vides trokšņa robežsliekšņiem, kurus par potenciāliem riska
faktoriem sabiedrības veselībai ir noteikusi Pasaules Veselības organizācija, kā arī zemāks par
Pasaules Veselības organizācijas rekomendētajām robežvērtībām VES radītājam troksnim – 45 dB
(rādītājam Ldvn). Veikto aprēķinu rezultāti liecina, ka visās dzīvojamās un publiskās ēkās VES parku
tuvumā zemas frekvences trokšņa līmenis būs zemāks par Dānijā noteiktajiem robežlielumiem,
kā arī VES radītais infraskaņas līmenis paredzētās darbības teritorijas tuvumā izvietotajās
dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijās būs zemāks nekā cilvēka uztveres robeža. Ņemot vērā
iepriekš minēto, nav paredzams, ka plānoto VES parku darbība varētu apdraudēt to tuvumā
dzīvojošo iedzīvotāju veselību.
Lai gan mirgošanas efekta ietekmes laiks Latvijā netiek ierobežots ar normatīvos aktos noteiktiem
robežlielumiem, ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir novērtēts plānotā vēja parka
radītais mirgošanas efekts, salīdzinot to ar citās valstīs lietotām mirgošanas efekta ietekmes laika
robežvērtībām un nosakot ietekmi uz vidi mazinošus pasākumus mirgošanas efekta laika
samazināšanai un pārmērīga traucējuma novēršanai dzīvojamās un publiskās apbūves teritorijās.
Iepazīstoties ar citās valstīs veiktajiem pētījumiem par mirgošanas efekta ietekmi, tika konstatēts,
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ka šobrīd lielākoties tā tiek uzskatīta par traucējumu sabiedrībai, nevis sabiedrības veselību
apdraudošu faktoru, kas ir galvenais iemesls mirgošanas efekta laika robežlielumu nenoteikšanai
normatīvajos aktos. Tikai atsevišķās publikācijās tiek izvirzītas hipotēzes par mirgošanas efekta
potenciālu ietekmi uz sabiedrības veselību, bet šo hipotēžu apstiprināšanai šobrīd trūkst
zinātniski pamatotu pētījumu. Paredzams, ka plānotā vēja parka “Laflora” radītais mirgošanas
efekts neradīs apdraudējumu sabiedrības veselībai, un, ieviešot šajā ietekmes uz vidi
novērtējuma ziņojumā norādītos pasākumus ietekmes mazināšanai, tiks mazināts mirgošanas
efekta radītais traucējums līdz tādam līmenim, kuru par akceptējamu uzskata virknē Eiropas, kā
arī citās pasaules valstīs.
Atsevišķās populārzinātniskās publikācijās ir atrodama informācija par VES elektromagnētisko
starojumu un tā negatīvo ietekmi, tomēr, iepazīstoties ar pētījumiem šajā jomā, var konstatēt, ka
VES var negatīvi ietekmēt citu avotu raidītu elektromagnētisko viļņu izplatīšanos, kas plašāk ir
vērtēta ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 3.13. nodaļā, tomēr VES radītais
elektromagnētiskais lauks ir niecīgs un nevar radīt negatīvu ietekmi uz sabiedrības veselību, ja
vien ietekmētā persona pastāvīgi nedzīvo tiešā VES tuvumā (līdz 10 m no VES masta).
Elektropārvades līniju no vēja elektrostacijām līdz pieslēgumam esošajiem tīkliem
apkalpošanas darbi, to periodiskums un iespējamās ietekmes uz vidi novērtējums
Vērtējot jaunveidojamās elektropārvades infrastruktūras izbūves un ekspluatācijas potenciālo
ietekmi uz vidi, tika identificēts, ka objektu būvniecība potenciāli varētu radīt negatīvu ietekmi uz
dabas vērtībām, bet to ekspluatācija ir saistīta ar elektromagnētiskā starojuma piesārņojumu un
trokšņa piesārņojumu. Ņemot vērā iepriekš minēto, netika identificētas nozīmīgas un vērtējamas
ietekmes, kas saistītas ar elektropārvades līniju apkalpošanu.
Vidēja sprieguma kabeļa līnijas ir paredzēts izbūvēt gar VES pievedceļiem, savienojot sprieguma
paaugstināšanas staciju ar VES. Ņemot vērā infrastruktūras izvietošanas vietas, nav paredzams,
ka vidēja sprieguma līniju izbūve varētu radīt negatīvu ietekmi uz dabas vērtībām, jo teritorijas,
kurās tās tiks izvietotas jau ir antropogēni pārveidotas. Sprieguma paaugstināšanas staciju ir
paredzēts izvietot izstrādātajos kūdras ieguves laukos parka centrālajā daļā. Šobrīd nav pamata
uzskatīt, ka stacijas izbūve varētu radīt negatīvu ietekmi uz dabas vērtībām.
Informācija par iespējamo augstsprieguma līniju novietojumu, tajā skaitā par 3 alternatīviem
risinājumiem, ir sniegta ziņojuma 1.2. nodaļā, bet informācija par to būvniecību – ziņojuma 1.6.4.
nodaļā. Ņemot vērā, ka izvēlētais risinājums ir pazemes kabeļa līnijas, nav paredzams, ka to
izmantošana varētu radīt negatīvu ietekmi uz ornitofaunu. Kā norādīts ziņojuma 1.6.4. nodaļā arī
augstsprieguma kabeļa līnijas iespēju robežās ir paredzēts izbūvēt ceļa nodalījuma joslās, tomēr
atsevišķos posmos tas nav iespējams. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros izpētei
piesaistītais biotopu eksperts apsekoja vēja parka augstsprieguma kabeļu līniju iespējamo
novietojumu trases, kuru novietojums nesakrīt ar esošiem infrastruktūras objektiem. Eksperts
secinājis, ka vēja parka augstsprieguma kabeļu līniju iespējamā novietojuma trašu alternatīvas
vai kāds no trašu novietojuma risinājumiem potenciāli var ietekmēt ES aizsargājamo biotopu
platības sešos biotopu poligonos.
- Ie alternatīvas A un C risinājumi paredz šķērsot biotopa poligonu 18LS671_47 (3260 Upju
straujteces un dabiski upju posmi). Risinājums C paredz Svētes upes un attiecīgi biotopa
poligona 18LS671_47 šķērsojumu pa vietējas nozīmes ceļa koridoru (tiltu pār upi). Šajā
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situācijā nav paredzama negatīva ietekme uz šķērsojamo biotopu. Risinājums A paredz
Svētes upes un attiecīgi biotopa poligona 18LS671_47 šķērsojumu maz ietekmētā posmā,
attiecīgi ir iespējama ietekme uz biotopu. Plānotās darbības tiešā negatīvā izpausme būtu
upes gultnes pārveidojums un veģetācijas pilnīga vai daļēja iznīcināšana īsā upes posmā,
ko radītu kabeļa izbūves tehnikas pārvietošanās.
Ie alternatīvas B un C risinājums un IIIe alternatīvas A risinājums paredz kabeļu izbūvi pa
polderu dambjiem, vietējas nozīmes vai uzņēmumu (mežsaimniecības) ceļu koridoriem,
kas tieši piekļaujas biotopu poligoniem 18LV682_12, 18LV682_65, 18AP116_1887 un
18AP116_1889. Ja paredzētās darbības veikšanai nepieciešama pilnīga vai daļēja
mežaudzes nociršana, attiecīgā biotopa platība var tikt samazināta vai biotopa kvalitāte
var tikt pazemināta.
Ie alternatīvas A risinājums paredz kabeļu izbūvi caur biotopu poligoniem 18AP116_1888
un 18AP116_1889. Ja paredzētās darbības veikšanai nepieciešama pilnīga vai daļēja
mežaudzes nociršana, attiecīgā biotopa platība var tikt samazināta vai biotopa kvalitāte
var tikt pazemināta.

Saskaņā ar eksperta vērtējumu posmos, kur augstsprieguma kabeļa līnijas izbūve varētu skart
īpaši aizsargājamus biotopus, ietekmes mazināšanai ir vēlams izmantot beztranšeju kabeļa
ieguldīšanas risinājumus. SIA “Laflora” ir iepazinusies ar eksperta atzinumu un tajā iekļautajām
rekomendācijām ietekmes mazināšanai un, izvērtējot tehniskos risinājumus un iespējas
augstsprieguma elektrolīnijas izbūvei, ir konstatējusi, ka teritorijās, kur nav risinājuma kabeļa
trases novietošanai ārpus īpaši aizsargājama biotopa, tā varēs izmantot tehnoloģiju beztranšeju
kabeļa ieguldīšanai, tādejādi novēršot biotopa iznīcināšanu vai tā kvalitātes samazināšanu.
Izvērtētās mikrotunelēšanas tehnoloģijas ļauj izbūvēt līdz pat 500 m garus elektropārvades
kabeļu līniju posmus, neskarot veģetāciju un grunts virsējos slāņus. Visi potenciāli šķērsojamie
posmi, tajā skaitā Svētes upes šķērsošana, ir ievērojami īsāki par posmiem kurus iespējams
izbūvēt ar beztranšeju kabeļa ieguldīšanas risinājumiem. SIA “Laflora” paredz, ka posmi, kuros
nepieciešams izmantot beztranšeju kabeļa līniju ieguldīšanas risinājumu tiks noteikti būvprojekta
izstrādes laikā, kad jau būs izvēlēta optimāla kabeļu trases izbūves vieta. Ja SIA “Laflora”
būvniecības procesa laikā izmantos eksperta piedāvāto risinājumu ietekmes uz vidi mazināšanai,
nav paredzams, ka augstsprieguma elektropārvades līnijas izbūve varētu radīt negatīvu ietekmi
uz dabas vērtībām.
Meliorācijas sistēmu pārveides darbu iespējamā ietekme
SIA “Laflora” paredz, ka, izbūvējot plānoto vēja parku, nozīmīgas izmaiņas esošajā grāvju tīklā, it
īpaši tādas, kas varētu ietekmēt to funkcionalitāti kopumā, netiks veiktas. Ap ar apredzēto
darbību saistītiem objektiem varētu tikt izbūvēti jauni grāvji, vai atsevišķās vietās mainīta esošo
grāvju konfigurācija, kā arī izbūvētas jaunas caurtekas, kur meliorācijas sistēmas elementus
šķērsos jaunbūvējamie VES pievedceļi. Paredzētās darbības ierosinātāja plāno, ka detalizēts
meliorācijas objektu izbūves un/vai pārbūves būvprojekts tiks izstrādāts vienlaicīgi ar vēja parka
būvprojekta izstrādi un akceptēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
Balstoties uz pieejamo informāciju par plānotajiem būvdarbiem, kas saistīti ar atsevišķu
nosusināšanas un meliorācijas sistēmu posmu vai būvju pārbūvi paredzētās darbības teritorijā,
šobrīd nav iespējams identificēt tādus faktorus, kas varētu radīt vērā ņemamu negatīvu ietekmi
uz esošās meliorācijas sistēmas funkcionalitāti.
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Plānotie nosusināšanas objektu būvniecības un pārbūves darbi neskars uz ziemeļiem no
paredzētās darbības teritorijas novietotā dabas lieguma “Kaigu purvs” teritoriju. Tāpat nav
paredzams, ka izmaiņas esošajā grāvju tīklā varētu radīt izmaiņas, kas ietekmētu dabas lieguma
hidroloģisko režīmu, proti, meliorācijas objektu būvniecība un pārbūve neradīs negatīvu ietekmi
uz dabas liegumu.
Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā plānotā vēja parka daļā, kuru šobrīd aizņem mežs, ir
konstatētas vairākas teritorijas, kurās šobrīd sastopami Eiropas nozīmes īpaši aizsargājami
biotopi. Lai gan ietekmes uz vidi novērtējuma procesam piesaistītais biotopu eksperts nav
identificējis potenciālas negatīvas ietekmes uz īpaši aizsargājamiem biotopiem, kas saistītas ar
meliorācijas objektu izbūves un pārbūves darbiem, tomēr jāņem vērā šobrīd pieejamās
informācijas apjoms un detalizācijas līmenis par plānotā vēja parka būvniecību. Ņemot vērā, ka
daļa no īpaši aizsargājamiem biotopiem ir izvietota tiešā VES pievedceļu tuvumā, pie kuriem
iespējams būs nepieciešams izbūvēt ceļa sāngrāvjus, kā arī to, ka šobrīd ir noteikts provizoriskā
VES izbūves laukumu konfigurācija un novietojums, Dabas aizsardzības pārvaldes sertificēta
biotopu eksperta iesaistīšana vēja parka būvprojekta izstrādes procesā būtu vēlams piesardzības
pasākums, kas vērsts uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo biotopu saglabāšanu un tādu
būvniecības risinājumu izvēli, kas nerada būtisku negatīvu ietekmi uz konstatētajiem biotopiem.
Paredzētās darbības un ar to saistīto objektu iespējamās ietekmes uz Paredzētās darbības
teritoriju un to apkārtnes bioloģisko daudzveidību
Ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kokiem, augiem un biotopiem
Kā jau minēts iepriekš, plānotā vēja parka teritorija ziemeļu daļā robežojas ar dabas liegumu
“Kaigu purvs”. Ņemot vērā to, ka paredzētās darbības ietvaros nav plānots veikt būvniecību dabas
lieguma teritorijā, nav sagaidāma negatīva plānotās saimnieciskās darbības ietekme uz īpaši
aizsargājamās dabas teritorijas augu sugām un biotopiem. Arī plānotie meliorācijas sistēmas
pārbūves darbi ir vērtējami kā maznozīmīgi. Nav paredzams, ka jaunu grāvju izbūve jau meliorētā
teritorijā vai atsevišķu esošo grāvju konfigurācijas maiņa jebkādā veidā varētu ietekmēt
hidroloģisko režīmu dabas lieguma teritorijā, jo tie tiek izbūvēti, lai novadītu lietus ūdeni no
ceļiem, neietekmējot esošās meliorācijas sistēmas funkcionalitāti.
Plānotā vēja parka teritorijā vai tās tiešā tuvumā ir konstatēti īpaši aizsargājami meža biotopi:,
kuru aizsardzības stāvoklis Latvijā ir novērtēts kā nelabvēlīgs ‐ slikts vai nepietiekams. Lai
nodrošinātu šo biotopu veidu aizsardzības stāvokļa nepasliktināšanos, nebūtu pieļaujama
biotopu aizņemto platību samazināšanās, kā arī biotopu kvalitātes un funkciju pasliktināšanās.
Paredzētās darbības teritorijas izpētes laikā biotopu eksperts ir identificējis divas teritorijas, kurās
potenciāli plānotā darbība konfliktē ar biotopu saglabāšanu un aizsardzību. Ņemot vērā, ka
paredzētās darbības ierosinātāja konsultācijas ar biotopu ekspertu uzsāka, jau VES izvietojuma
plānošanas stadijā, tad jau savlaicīgi tika rasti risinājumi plānotās stacijas būvniecības vietas, kā
arī ar to saistītā būvniecības laukuma, novietojuma maiņai, to pārvirzot dienvidaustrumu virzienā.
Jaunā stacijas būvniecības vieta atrodas meža zemē kuru aizņem jaunaudze.
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Ņemot vērā, ka paredzētās darbības teritorijā konstatētās īpaši aizsargājamo augu sugu atradnes
atrodas degradētos vai ietekmētos biotopos, un, īstenojot plānoto darbību, nav sagaidāma tieša
ietekme uz īpaši aizsargājamo augu sugu atradnēm un populācijām vietējā vai reģionālā mērogā,
plānotās darbības teritorijā nav nepieciešams noteikt papildu prasības īpaši aizsargājamo augu
sugu atradņu saglabāšanai vai stāvokļa uzlabošanai. Tomēr, lai novērstu iespējamu īpaši
aizsargājamās sugas kastaņbrūnās artonijas (Arthonia spadicea) atradnes, kas konstatēta 149. kv.
10. un 11. nog., iznīcināšanu, ieteicama plānotās darbības vietas – apsekotās platības M13,
pārcelšana uz citu piemērotu vietu. Apsekotajā teritorijā M13 sākotnēji bija paredzēts izvietot
VES LB-VES-15 (paredzētās darbības II alternatīva) un LD-VES-18 (paredzētās darbības IV
alternatīva). Ņemot vērā, ka paredzētās darbības ierosinātāja konsultācijas ar biotopu ekspertu
uzsāka, jau VES izvietojuma plānošanas stadijā, tad jau savlaicīgi tika rasti risinājumi plānotās
stacijas būvniecības vietas, kā arī ar to saistītā būvniecības laukuma, novietojuma maiņai, to
pārvirzot rietumu virzienā. Jaunā stacijas būvniecības vieta atrodas meža zemē kuru aizņem
jaunaudze.
Ziņojumā ir identificētas iespējamās ietekmes uz īpaši aizsargājamiem biotopiem, kas saistītas ar
elektropārvades līniju izbūvi. Identificēto ietekmju novēršanai eksperts ir piedāvājis risinājumu,
kas paredz posmos, kur ar elektropārvades kabeļu līnijām ir jāšķērso īpaši aizsargājami biotopi,
tās izbūvēt ar beztranšeju kabeļu būvniecības metodi, tādejādi neskarot biotopu.
Paredzētās darbības ietekme uz ornitofaunu
Paredzams, ka, izbūvējot vēja parku “Laflora”, tiks radīta negatīva ietekme uz ornitofaunu. Vēja
parka būvniecības procesa laikā nav plānots veikt būvdarbus teritorijās, kurās ir konstatētas
aizsargājamu putnu sugu ligzdošanas vietas, kā arī šādu teritoriju tiešā tuvumā, tādēļ būvniecības
procesa ietekme uz ornitofaunu ir vērtējama, kā maznozīmīga. Ņemot vērā salīdzinoši nelielo
teritoriju no kopējās parku platības, kuru aizņems ar VES parku būvniecību saistītie objekti, nav
paredzams, ka VES parka būvniecības rezultātā būtiski tiks samazināta putniem piemērotu
barošanās un ligzdošanas teritoriju platība. VES parka ekspluatācijas uzsākšana negatīvi ietekmēs
gan aizsargājamu, gan citu putnu populācijas, kas paredzētās darbības teritoriju izmanto
ligzdošanas, barošanās vai migrācijas laikā. Nozīmīgākā ietekme ir saistīta tieši ar sadursmju riska
pieaugumu, kad putni, lidojot caur darbojošos VES rotoru, tiek notriekti ar VES spārnu, gūstot
bariotraumas vai ejot bojā. Analizējot pieejamo literatūru par ornitofaunas monitoringu
teritorijās, kurās ir izbūvētas VES, tika konstatēts, ka praktiski visos gadījumos izbūvēto VES parku
teritorijā tiek atrasti bojā gājuši putni, kas miruši pēc sadursmes ar VES spārniem. Paredzams, ka
vēja parks “Laflora” nebūs unikāls izņēmums un arī šajā parkā ir iespējama putnu bojāeja pēc
sadursmēm ar VES spārniem.
Nozīmīgi citu sugu migrējošo putnu novērojumi plānotajā vēja parkā netika konstatēti.
Kumulatīvā ietekmju kontekstā ar citiem 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.
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Ņemot vērā iepriekš aprakstīto iespējamo ietekmju vērtējumu, ietekmes uz vidi novērtējuma
procesa veikšanai piesaistītais eksperts ir secinājis, ka plānotā vēja parka būvniecība un
ekspluatācija nozīmīgu apdraudējumu savvaļas putnu populācijām neradīs, tomēr ietekmes
nozīmīguma uzraudzīšanai un, ja nepieciešams, ietekmju mazināšanas plānošanai pēc vēja parka
būvniecības pabeigšanas ir jānodrošina ornitofaunas monitorings.
Ņemot vērā, ka liela daļa iepriekš veiktie pētījumu, kā potenciāli nozīmīgāk apdraudēto putnu
grupu ir identificējuši piekūnveidīgos putnus, no kuriem plānotā vēja parka teritorijā iepriekš
salīdzinoši regulāri ir novēroti jūras ērgļi, eksperts ietekmes uzraudzībai ir rekomendējis ar GPS
raidītājiem aprīkot Līvbērzes ligzdošanas iecirkņa jūras ērgļus – vecos un jaunos putnus gadu
pirms būvniecības uzsākšanas un ekspluatācijas laikā pirmajā un otrajā gadā pēc tās uzsākšanas,
izsekojot pārlidojuma trases vismaz trīs gadu periodā.
Paredzētās darbības ietekme uz sikspārņu populāciju
Šobrīd pētāmajā teritorijā būtisku sikspārņus apdraudošu faktoru ir maz. Vēja parka izbūve
teritorijā var nākotnē radīt potenciālu apdraudējumu sikspārņiem. Vēja parka ekspluatācijas
uzsākšana negatīvi ietekmēs sikspārņu populācijas, kas paredzētās darbības teritoriju izmanto
barošanās vai migrācijas laikā.
VES var ietekmēt sikspārņus gan tiešā veidā, gan netieši. Tiešā ietekme visbiežāk izpaužas kā
dzīvnieku bojāeja sadursmēs ar rotoru spārniem vai bojāeja no iekšējo orgānu (īpaši - plaušu)
bojājumiem, kas rodas sikspārnim iekļūstot pazemināta gaisa spiediena telpā aiz rotora spārna.
Augstākais sadursmju/bojāejas risks sikspārņiem ir pie stacijām, kuras plānots izvietot mežā,
mežmalās, it īpaši – ūdenskrātuvju tuvumā. Zemāka riska teritorija no sikspārņu aizsardzības
viedokļa ir purva atklātā daļa
Netiešā ietekme var izpausties ļoti dažādos veidos, no kuriem nozīmīgākie ir pievedceļu
būvniecība (veidojas lineāras ainavas struktūras, kuras sikspārņi izmanto kā orientierus un
pārvietošanās trases), kas piesaista sikspārņus gan atklātās vietās, gan mežos, koku izciršana
vietās, kur vēja ģeneratori tiek uzstādīti mežā (potenciālu mītņu zudums, kā arī veidojas mākslīgi
radīti klajumi, kuros sikspārņi labprāt barojas, tādējādi tuvojoties VES), mitrāju ūdens režīma
maiņa, susināšana vietās, kur tiek uzstādītas VES vai izbūvēti to pievedceļi, kas ietekmē sikspārņu
barošanās iespējas (lielākā daļa sugu barojas virs ūdenstilpēm, kā arī dzer no tām lidojumā).
Eksperta slēdzienā ir konstatēts, ka vēja parka izveide paredzētās darbības teritorijā ir saistīta ar
salīdzinoši augstu sikspārņu bojāejas risku, tāpēc tā ir pieļaujama tikai īstenojot ietekmes uz vidi
mazinošus pasākumus, kā piemēram, bat mode izmantošana: turbīnu darbības apturēšana vai
neuzsākšana no 1. maija līdz 30. septembrim nakts laikā no saulrieta līdz saullēktam pie noteikta
temperatūras un vēja režīma.
Paredzētās darbības ietekme uz Natura 2000 teritorijām
Paredzētās darbības teritorija ziemeļos robežojas ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju – dabas
liegumu ‘’Kaigu purvs’’ un paredzētās darbības vietas apkārtnē atrodas vēl trīs ĪADT, visas arī
Natura 2000 teritorijas): dabas liegums ‘’Līvbērzes liekņa’’, dabas parks ‘’Svētes paliene’’ un
dabas liegums ‘’Lielupes palienes pļavas’’.
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Ņemot vērā, ka plānotā vēja parka izbūve tieši neskar nevienu no Natura 2000 teritorijām un
plānotā parka izbūvei nav nepieciešami papildus hidroloģiskā režīma izmaiņu (teritorijas
nosusināšanas) pasākumi, var secināt, ka darbības īstenošanai nebūs tiešas vai netiešas negatīvās
ietekmes un piegulošajām teritorijām, t.sk. uz Latvijā vai ES īpaši aizsargājamiem purvu, mežu vai
krūmāju biotopiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000 teritorijās). Nav
prognozējams, ka plānotās darbības īstenošana pastiprinās Natura 2000 teritorijas negatīvi
ietekmējošos faktorus – meliorācijas ietekmi un ar to saistīto nosusināšanu un veģetācijas
sukcesijas radītās sugu sastāva un augsto purvu biotopu aizauguma izmaiņas. Vērtējot ietekmes,
netika konstatētas arī kumulatīvās ietekmes, kas varētu apdraudēt minētās Natura 2000
teritorijas. Apkopojot ietekmju novērtējumu uz Natura 2000 teritorijām, var secināt, ka nav
nepieciešami specifiski ietekmes uz Natura 2000 teritorijām mazinošie pasākumi atbilstoši
Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumiem Nr. 300 “Kārtība, kādā novērtējama
ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)”.
Prognoze par iespējamo ietekmi uz ainavu, kultūrvēsturisko vidi un rekreācijas resursiem
Vēja parku ietekme uz ainavu ir viens no būtiskiem faktoriem, kurš tiek vērtēts ietekmes uz vidi
novērtējumos. Galvenokārt uzmanība tiek veltīta ietekmēm uz ainavu vizuālajiem faktoriem, jo
VES ir būves ar ievērojamu augstumu, tāpēc to izvietošana rada ainavu vizuālās izmaiņas. Vēja
parkā “Laflora” plānotās VES sasniegs ievērojamu augstumu (maksimāli līdz 250 m), līdz ar to tās
veidos izteiktas vertikālās dominantes ainavā, un skatu vērsumos no plašām teritorijām būs
saskatāmas.
Ņemot vērā plānoto VES izvietojumu – kūdras ieguves lauku teritorijā un pie esošajiem ceļiem
meža masīvā, nav paredzams, ka plānotā vēja parka izbūve būtiski mainīs ainavu struktūru.
Nelielas izmaiņas ainavu struktūrā radīs VES pievadceļu izbūve. Lai gan kopējais jaunbūvējamo
autoceļu garums ir liels, izbūvējamie autoceļu posmi ir salīdzinoši īsi, un to izbūve neradīs
nozīmīgu ainavas struktūras fragmentāciju ar lineāriem objektiem, turklāt lielākā daļa no VES
būvniecībai un apkalpošanai nepieciešamajiem pievedceļiem jau šobrīd ir izbūvēti un tiek
izmantoti kūdras ieguves procesa veikšanai, kā arī ar mežsaimniecisko darbību saistīto procesu
veikšanai meža masīvā. Ar VES parku izbūvi saistītā infrastruktūra tiks izvietota zemes līmenī
(autoceļi) vai pazemē (elektropārvades un elektronisko sakaru līnijas), līdz ar to nozīmīgas ainavu
izmaiņas tie neradīs.
Plānotā vēja parka teritorijā neatrodas valsts un vietējas nozīmes kultūras pieminekļi vai
nozīmīgas kultūrainavas. Tajā pašā laikā plānotā parka apkārtnē atrodas salīdzinoši daudz
kultūras pieminekļu un piemiņas vietu. Ņemot vērā apkārtnes līdzeno reljefu, plaši sastopamās
agroainavas, kā arī plānot VES augstumu, paredzams, ka no vairāku kultūras pieminekļu
apkārtnes vēja parks būs redzams, lai gan lielu daļu kultūras mantojuma vērtību ieskauj gan
cilvēka veidoti, dabiski veidojušies kokaugu stādījumi. Vēja parka izbūve neradīs būtisku negatīvu
ietekmi uz kultūras pieminekļu apkārtni un neradīs ietekmi uz to saglabāšanas iespējām.
Pašā vēja parka teritorijā, veicot rotoru uzstādīšanas darbus, veidojot ceļu un kabeļu
infrastruktūru, jāpievērš uzmanība tam, vai purvā neatklāsies kādas akmens laikmeta apmetnes
paliekas, senlietas, konstrukcijas vai citi objekti ar kultūrvēsturisku nozīmi. Ņemot vērā Kaigu
purva ģeomorfoloģisko situāciju, ziņas par akmens laikmeta senlietu atradumiem, 1950.gados
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nopostīto apmetni un citiem atradumiem purvā, ir visai liela varbūtība, ka tādi atklājumi ir
iespējami.
Jebkurā gadījumā, ja darbu laikā purvā vai tā apkārtnē tiek atsegti kādi objekti, kam var būt
kultūrvēsturiska nozīme, darbi šajā vietā nekavējoties pārtraucami un par šo faktu jāziņo
Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei.
Infrastruktūras objekti un saimnieciskas darbības, ietverot arī biškopību un lopkopību, kurus
varētu ietekmēt Paredzētā darbība un ar to saistītie objekti, un šo ietekmju raksturojums
Paredzams, ka plānotā vēja parka “Laflora” būvniecības process un ekspluatācija var ietekmēt
ceļu infrastruktūras izmantošanas iespējas, kūdras ieguves procesu Kaigu purvā, mežsaimniecisko
darbību AS “Latvijas valsts meži” valdījumā esošajā meža masīvā, kā arī lauksaimnieciskās
darbības veikšanu paredzētās darbības teritorijā (krūmmelleņu un dzērveņu audzēšanu). Plānotā
vēja parka teritorijā, krūmmelleņu apputeksnēšanas sekmju uzlabošanai tiek izmantotas
kamenes. Ar biškopību paredzētās darbības teritorijas apkārtnē nodarbojas vairākas
saimniecības. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā, ir analizēta iespējamā ietekme uz
apputeksnētājiem, bet nozīmīgas ietekmes nav konstatētas. Vēja parka teritorijā netiek audzēti
lauksaimniecības dzīvnieki. Arī parka tuvākajā apkārtnē ar dzīvnieku audzēšanu nodarbojas vien
atsevišķas saimniecības, tādēļ ietekmes vērtējamas kā nebūtiskas.
Paredzams, ka, uzsākot vēja parka būvniecību, valsts ceļu tīklā un pašvaldības autoceļu tīklā, kas
novietoti paredzētās darbības vietas tuvumā, varētu pieaugt satiksmes intensitāte, kā arī ir
iespējami satiksmes ierobežojumi VES transportēšanas laikā. Vēja parka ekspluatācijas laikā nav
plānots noteikt satiksmes ierobežojumus. Vēja parka būvniecības laikā VES būvniecības vietu
tuvumā varētu tikt ierobežots kūdras ieguves process Kaigu purvā, mežsaimnieciskā darbība un
lauksaimnieciskā darbība Kaigu purva teritorijā, tomēr paredzams, ka ierobežojumi būs īslaicīgi.
Elektromagnētiskā starojuma un VES darbības kopuma ietekmes uz sakaru sistēmu (radio, TV,
speciālās sakaru iekārtas) darbību novērtējums kontekstā ar paredzēto darbību
Atsaucoties uz citās pasaules valstīs veiktajiem pētījumiem, var secināt, ka VES vai to parki var
ietekmēt telekomunikāciju raidītāju un uztvērēju darbību, izraisot signāla traucējumus. Pētījumi
liecina par to, ka vēja parku klātbūtne var ietekmēt vairāku radiokomunikāciju pakalpojumu
darbību – gaisa satiksmes kontroles radari, meteoroloģiskie radari, jūras navigācijas radari,
aeronavigācijas sistēmas, piemēram, ļoti augstas frekvences apļa darbības radiobākas (VOR) un
instrumentālās nosēšanās sistēmas (ILS), fiksētie radiotīkli, TV apraide (galvenokārt analogā
televīzija).
Pasaules Meteoroloģijas organizācija (WMO) un Eiropas meteoroloģisko dienestu tīkls
(EUMETNET) rekomendē ievērot noteiktus attālumus no meteoroloģiskā radara, kuros no VES
būvniecības ieteicams izvairīties (līdz 5 km C-band tipa un 10 km S-band tipa radariem) vai VES
būvniecības iecere būtu saskaņojama ar meteoroloģiskā radara valdītāju (līdz 20 km C-band tipa
un 30 km S-band tipa radariem. Paredzētās darbības teritorijai tuvākais meteoroloģiskais radars
ir pie lidostas “Rīga” teritorijas uzstādītais LVĢMC pārvaldītais radars. Attālums no radara līdz
tuvākajai VES plānotajā parkā “Laflora” ir 30,7 km. Saskaņā ar LVĢMC publicēto informāciju
uzstādītais radars ir C-band tipa iekārta, kuras darbības zonas rādiuss ir līdz 250 km un zemākais
skanējuma leņķis ir 0,30. Ņemot vērā attālumu, kādā meteoroloģiskais radars ir novietots
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attiecībā pret plānoto vēja parku, meteoroloģiskā radara tehniskos raksturlielumus, teritorijas
reljefa raksturlielumus, kā arī plānoto VES augstumu var aprēķināt, ka VES daļas kas novietotas
170 m un augstāk atradīsies radara redzamības zonā. Ņemot vērā iepriekš minēto, SIA “Laflora”
jau savlaicīgi uzsāka konsultācijas ar LVĢMC, lai informētu to par plānoto ieceri, kā arī apzinātu
iesējamos risinājumus ietekmes mazināšanai. LVĢMC ir iepazinusies ar informāciju par paredzēto
darbību un izvirzījusi nosacījumu, ka pēc galīgās parka būvniecības alternatīvas izvēles, kā arī
uzstādāmā VES modeļa izvēles SIA “Laflora” pienākums ir veikt detalizētu modelēšanu par
sagaidāmo ietekmi uz meteoroloģisko radaru. Pēc modelēšanas pabeigšanas un izvērtējuma
sagatavošanas SIA “Laflora” par novērtējuma rezultātiem konsultēsies ar VSIA “Latvijas Vides
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, lai noteiktu īstenojamos pasākumus ietekmes mazināšanai,
ja tādi būs nepieciešami. Ņemot vērā iepriekš minēto, ietekmes uz vidi novērtējuma procesa
laikā ir pamats izvirzīt nosacījumu par detalizētas modelēšanas veikšanu. Plānotā vēja parka
būvdarbus, neatkarīgi no izvēlētās alternatīvas, ir iespējams uzsākt tikai pēc VSIA “Latvijas Vides
ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” akcepta saņemšanas.
Saskaņā ar ICAO vadlīnijām, to VES, kuras plānots izbūvēt tuvāk par 15 km no radionavigācijas un
nosēšanās līdzekļiem, piemēram, ļoti augstas frekvences apļa darbības radiobākām (VOR),
instrumentālās nosēšanās sistēmām (ILS), ietekme uz minētajām aeronavigācijas sistēmām ir
izvērtējama, apzinot ietekmes būtiskumu un radītos traucējumus sistēmas darbībai. Plānoto VES
parku tuvumā, tuvāk par 15 km, neatrodas radionavigācijas un nosēšanās līdzekļi. VAS “Latvijas
gaisa satiksme”, veicot ieceres sākotnējo izvērtējumu, ir identificējusi, ka plānotais vēja parks
potenciāli var negatīvi ietekmēt PSR un SSR radaru darbību, kas ir uzstādīti pie lidostas “Rīga”
teritorijas. VAS “Latvijas gaisa satiksme” ir noteikusi, ka pēc galīgās parka būvniecības alternatīvas
izvēles, kā arī uzstādāmā VES modeļa izvēles SIA “Laflora” pienākums ir veikt detalizētu
modelēšanu par sagaidāmo ietekmi uz gaisa satiksmes uzraudzības iekārtām. Pēc modelēšanas
pabeigšanas un izvērtējuma sagatavošanas SIA “Laflora” par novērtējuma rezultātiem ir
jākonsultējas ar VAS “Latvijas gaisa satiksme”, lai noteiktu īstenojamos pasākumus ietekmes
mazināšanai, ja tādi būs nepieciešami. Ņemot vērā iepriekš minēto, ietekmes uz vidi novērtējuma
procesa laikā ir pamats izvirzīt nosacījumu par detalizētas modelēšanas veikšanu. Plānotā vēja
parka būvdarbus, neatkarīgi no izvēlētās alternatīvas, ir iespējams uzsākt tikai pēc VAS “Latvijas
gaisa satiksme” akcepta saņemšanas.
Ar Paredzēto darbību saistīto iespējamo vides risku un avārijas situāciju analīze
Iepazīstoties ar pieejamo informāciju par citur pasaulē notikušiem negadījumiem ar VES un citu
valstu rekomendācijām šo tehnoloģisko iekārtu riska novērtēšanai, kā potenciālie apdraudējumi,
veicot ietekmes uz vidi novērtējumu, identificēti:
•
•

VES mehāniski bojājumi/sabrukums ar iekārtas atlūzu izplatības iedarbību tās apkārtnē;
VES rotora lāpstiņu apledojuma veidošanās ar sekojošu ledus gabalu krišanu iekārtas
apkārtnē.
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā detalizēti ir vērtēti iepriekš minētie atdraudējuma riski.
Lai gan veiktā novērtējuma rezultāti liecina par to, ka ar paredzēto darbību saistīto vides risku
līmenis ir zems un iespējamo avārijas situāciju ietekme ir maznozīmīga, realizējot paredzēto
darbību, ir ieteicams realizēt ietekmi uz vidi mazinošus pasākumus, kas plašāk aprakstīti ziņojuma
6.2. nodaļā.
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PAREDZĒTĀS DARBĪBAS IETEKME UZ SABIEDRĪBU UN SAIMNIECISKO DARBĪBU
Paredzētās darbības sociāli ekonomisko aspektu izvērtējums
Plānotā vēja parka “Laflora” būvniecība un ekspluatācija var radīt gan pozitīvas, gan negatīvas
ietekmes, kas saistītas ar sociāli ekonomiskiem aspektiem un attiecināmas gan uz paredzētās
darbības teritoriju, gan vērtējamas nacionālā kontekstā. Par pozitīvām ietekmēm ir uzskatāmas
investīcijas ekonomikā, tieši saistīto un netieši saistīto darba vietu skaita pieaugums,
saimnieciskās aktivitātes potenciāla palielināšanas nodrošinājums, enerģijas piedāvājuma
palielināšanās tirgū, oglekļa dioksīda emisiju apjoma samazināšanas potenciāls, ieguldījums
nacionālo enerģētikas politikas mērķu sasniegšanā, bet par potenciāli negatīvām ir uzskatāmas
ietekmes uz tūrisma un rekreācijas resursiem, nekustamo īpašumu vērtību, mežsaimnieciskās
ražošanas resursu zaudēšanu. Ņemot vērā to, ka vēja parku sociāli ekonomiskās ietekmes Latvijā
nav plaši pētītas, šajā ziņojumā ietvertā informācija lielā mērā ir balstīta uz citās valstīs veiktu
pētījumu rezultātiem.
Plānotā vēja parka izbūve potenciāli var radīt arī negatīvas ietekmes uz saimnieciskām darbībām,
kas saistītas ar tūrisma un rekreācijas jomu, kā arī uz nekustamo īpašumu vērtību.
Sabiedrības (arī pašvaldību) attieksme pret projekta realizāciju
Līdz šim ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir veiktas vairākas aktivitātes, lai
noskaidrotu sabiedrības un pašvaldību viedokli par plānotā vēja parka “Laflora” būvniecības
ieceri. Uzsākot ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, paredzētās darbības ierosinātāji, atbilstoši
Ministru kabineta 2015. gada 13. janvāra noteikumu Nr. 18 “Kārtība, kādā novērtē paredzētās
darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” prasībām, lūdza Jelgavas novada domes
viedokli par plānotā vēja parka būvniecību. Pašvaldība, izvērtējot paredzētās darbības atbilstību
pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, ir sniegusi ierosinātājam rakstisku
viedokli par paredzēto darbību (skat. 16. pielikumu). Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa
ietvaros 2019. gada jūnijā un jūlijā noritēja ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā
apspriešana par plānotā vēja parka “Laflora” būvniecības ieceri. 2019. gada 3. jūlijā sākotnējās
sabiedriskās apspriešanas ietvaros Līvbērzē notika sanāksme, kuras laikā sabiedrība tika
iepazīstināta ar būvniecības ieceri, un tika uzklausīts sabiedrības viedoklis par plānotā vēja parka
būvniecību. Sanāksmē piedalījās nedaudz vairāk par 30 dalībniekiem, to skaitā iedzīvotāji,
Jelgavas novada pašvaldību pārstāvji, uzņēmumu un valsts institūciju pārstāvji, kā arī masu
mediju pārstāvji. Sanāksmes laikā dalībnieki aktīvi interesējās par paredzēto darbību, īpašu
uzmanību pievēršot jautājumiem, kas saistīti ar plānotā vēja parka būvniecības procesu.
Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā netika saņemti rakstiski sabiedrības priekšlikumi,
jautājumi un komentāri par paredzēto darbību un uzsākto ietekmes uz vidi novērtējuma procesu.
Lai noskaidrotu sabiedrības attieksmi pret plānotā projekta realizāciju, 2020. gada marta beigās
un aprīļa sākumā tika veikta iedzīvotāju aptauja. Ņemot vērā ierobežojumus, kas bija saistīti ar
valstī noteikto ārkārtas stāvokli, paredzētās darbības ierosinātāja izvēlējās aptauju rīkot attālināti,
proti, iedzīvotāji tika aicināti aizpildīt tīmekļa vidē pieejamo aptauju. Aptaujas mērķa grupa bija
plānotā vēja parka tuvumā dzīvojošie iedzīvotāji. Kopumā aptaujā piedalījās 191 respondents.
Izvērtējot aptaujas rezultātus par iedzīvotāju informētību, kā arī informācijas pietiekamību, SIA
“Laflora” 2020. gada aprīlī veica papildu iedzīvotāju individuālu informēšanu. Informācija par
plānot ieceri un komunikācijas kanāliem, tika izplatīta aptuveni 100 tuvāko mājsaimniecību
iedzīvotājiem informatīvas vēstules un projekta bukleta formātā. Pēc šīs aktivitātes īstenošanas
29

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment
Vēja parka “Laflora” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma kopsavilkums

vairāku plānotā parka tuvumā esošo mājsaimniecību iedzīvotāji kontaktējās ar paredzētās
darbības ierosinātāju, lai iegūtu vairāk informācijas par paredzēto darbību, diskutētu par
aktuāliem jautājumiem, kas saistīti gan ar plānotā parka būvniecības procesu, gan ekspluatācijas
laiku, kā arī apmeklēja paredzētās darbības teritoriju, lai kopā ar SIA “Laflora” pārstāvjiem labāk
iepazītu darbības īstenošanas vietu.

PAREDZĒTĀS DARBĪBAS IETEKMES UZ VIDI BŪTISKUMA IZVĒRTĒJUMS
Balstoties uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā veikto ietekmju
izvērtējumu, ir sagatavots prognozēto ietekmju būtiskuma vērtējums. Nosakot ietekmes
būtiskumu, tika ņemti vērā vides un sociālie apsvērumi, kas izriet no normatīvo aktu, politikas un
attīstības plānošanas dokumentu, vadlīniju un vides aizsardzības pamatprincipu prasībām, kā arī
sabiedrības intereses izvērtēto vides aspektu kontekstā. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa
laikā ir identificētas gan negatīvas, gan pozitīvas ietekmes, kas saistītas ar paredzētās darbības
realizēšanu.
Analizējot ar paredzēto darbību saistītās ietekmes, netika identificētas būtiskas negatīvas
ietekmes, kas nepieļautu paredzētās darbības realizāciju pilnā apjomā. Vērā ņemamas negatīvas
ietekmes identificētas kontekstā ar mirgošanas efekta radīšanu, ietekmi uz gaisa satiksmes
uzraudzības sistēmām un meteoroloģisko radaru, kā arī potenciālā ietekme uz sikspārņu
populācijām. Kā nelielas negatīvas ietekmes identificētas: atkritumu radīšana gan būvniecības
procesa laikā, gan vēja parka ekspluatācijas perioda laikā, ietekme uz kultūrvēsturiskām
vērtībām, ietekme uz satiksmes infrastruktūru būvniecības procesa laikā, ietekme uz gaisa
kvalitāti būvniecības procesa laikā, trokšņa piesārņojumu radīšana, elektromagnētiskā starojuma
radīšana, potenciālais grunts un gruntsūdeņu piesārņojuma risks, ietekme uz meliorācijas
sistēmām, ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām, sugām, biotopiem un savvaļas dzīvnieku
populācijām, ietekme uz ainavām, kā arī ainavas izmaiņu potenciālā ietekme uz nekustamā
īpašuma tirgus vērtību un rekreācijas nozari, vides riska palielināšanās.
Vērā ņemamas pozitīvas ietekmes pamatā tika identificētas saistībā ar sociāli ekonomiskiem
faktoriem, kas saistīti ar paredzētās darbības īstenošanas procesu: ietekme uz nodarbinātību
parka būvniecības procesa laikā, investīciju piesaiste tautsaimniecībai, valsts atkarības
mazināšana no importētajiem energoresursiem, ieguldījums nacionālo klimata un enerģētikas
mērķu sasniegšanas veicināšanā, kā arī ieguvumi to nekustamo īpašumu valdītājiem, kas iznomās
zemi VES būvniecībai. Kā neliela labvēlīga ietekme tika identificēta: potenciālā gaisu piesārņojošo
vielu emisija samazināšana, ar vēja parka saražoto enerģiju aizvietojot enerģiju, kas ražota no
fosilajiem resursiem, ietekme uz nodarbinātību vēja parka ekspluatācijas perioda laikā un
apsaimniekoto mitrāju platības samazināšana.

LIMITĒJOŠI FAKTORI UN PASĀKUMI IETEKMES UZ VIDI MAZINĀŠANAI
Izstrādājot ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, netika identificētas tādas ietekmes uz vidi vai
sabiedrību, kas nepieļautu paredzētās darbības realizāciju, tomēr vairāku ietekmju kontekstā ir
nepieciešams īstenot ietekmi mazinošus pasākumus.
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Ietekmi uz vidi mazinošie pasākumi klasificēti divās grupās:
• Pasākums normatīvajos aktos, vadlīnijās vai institūciju noteikto prasību izpildei, kā arī
sabiedrības drošības nodrošināšanai. Šie pasākumi būtu uzskatāmi par tādiem, bez kuru
īstenošanas paredzētās darbības realizācija nebūtu pieļaujama;
• Rekomendācijas ietekmes mazināšanai, kas balstītas uz ekspertu vērtējumu, bet netiek
noteiktas normatīvajos aktos vai vadlīnijās;
Informācija par ietekmi mazinošiem pasākumiem ir apkopota ziņojuma 6.1. tabulā.
SIA “Laflora” ir iepazinusies ar ekspertu noteiktajiem un rekomendētajiem pasākumiem ietekmes
uz vidi mazināšanai, kā arī pasākumiem, kuru īstenošana izriet no normatīvo aktu vai institūciju
nosacījumiem, un plāno tos īstenot, realizējot paredzēto darbību. Īstenojot ietekmi uz vidi
mazinošos pasākumus, nav paredzams, ka plānot parka būvniecība vai ekspluatācija varētu radīt
vērā ņemamas vai būtiskas ietekmes.

NOSACĪJUMI TURPMĀKAI PAREDZĒTĀS DARBĪBAS UZRAUDZĪBAI IETEKMES UZ
VIDI KONTEKSTĀ
Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir novērtētas iespējamās plānotā vēja parka
radītās ietekmes. Tādas ietekmes kā VES radītais mirgošanas efekts, trokšņa piesārņojums,
drošības risks, ietekmi uz biotopiem un īpaši aizsargājamām augu sugām ir iespējams prognozēt
ar augstu precizitāti, novērtējot paredzētās darbības apjomu un izmantojot aprēķinu metodes.
Diemžēl precīzi novērtēt plānotā vēja parka ietekmi uz ornitofaunu un sikspārņu populācijām
praktiski nav iespējams, tādēļ plānoto vēja parka ietekme uz iepriekš minētajām dzīvnieku
grupām ir vērtējama arī turpmāk, veicot monitoringu un, ja nepieciešams, ieviešot papildus, šajā
ziņojumā nenorādītus pasākumus ietekmes mazināšanai.
Ieteicamais monitoringa apjoms un pielietojamās metodes noteiktas, balstoties uz Dabas
aizsardzības pārvaldes sertificētu ekspertu sniegtajiem atzinumiem. Putnu un sikspārņu
monitoringa rezultāti ir iesniedzami Dabas aizsardzības pārvaldei.
Lai precizētu, kādu ietekmi vēja parks ekspluatācijas laikā rada uz sikspārņu populācijām, kā arī,
ja nepieciešams, koriģētu konkrētu VES darbību, nepieciešams 2 sezonu ilgs akustiskais un
sikspārņu bojāejas monitorings. Lai precizētu, kādu ietekmi VES ekspluatācija rada uz
ornitofaunu, kā arī, ja nepieciešams, koriģētu konkrētu VES darbību, 1 gadu pirms vēja parka
būvniecības un ekspluatācijas uzsākšanas, parka būvniecības laikā, vēja parka ekspluatācijas
periodā pirmos 5 gadus, tad septītajā un tad desmitajā gadā ir nepieciešams veikt putnu
monitoringu to ligzdošanas un migrāciju laikā. Informācija par monitoringa prasībām ir apkopota
ietekmes uz vidi novērtējuma 7. nodaļā.

PAREDZĒTĀS DARBĪBAS ALTERNATĪVU SALĪDZINĀJUMS
Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā tika vērtētas 4 paredzētās darbības alternatīvas, kas
saistītas gan ar īstenojamās paredzētās darbības apjomu – izbūvējamo VES skaits, gan ar VES
izvietojumu. Procesa ietvaros vērtētas arī vairākas tehnoloģiskas alternatīvas, salīdzinot visu
lielāko ražotāju jaunākos VES modeļus, kas varētu būt piemēroti uzstādīšanai plānotajā vēja
parkā. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā SIA “Laflora” definēja arī iespējamās kabeļu
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līniju trases, kuras varētu tikt izbūvētas, lai integrētu plānoto vēja parku valsts energoapgādes
tīklā. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā tika identificētas gan negatīvas, gan pozitīvas
ietekmes, kas saistītas ar paredzēto darbību. Šie ietekmes faktori izmantoti, lai veiktu alternatīvu
savstarpēju salīdzināšanu.
Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 8.1. tabulā ir apkopots alternatīvu vērtējuma rezultāts
par ietekmēm, kas vairāk ir asociējamas ar ietekmi uz vidi, bet 8.2. tabulā ir attēlots alternatīvu
salīdzinājumus sociāli ekonomisko aspektu kontekstā. Aplūkojot paredzēto alternatīvu
salīdzinājumu, vides aspektu kontekstā par labvēlīgākām būtu uzskatāmas alternatīvas ar mazāko
staciju skaitu, bet, aplūkojot alternatīvas, kas paredz 22 staciju izbūvi, redzams, ka labāks
risinājums būtu IV alternatīva. Tas pamatā skaidrojams ar to, ka IV alternatīvas ietvaros plānoto
staciju skaits, kuras tiks izbūvētas meža zemēs, ir mazāks, nekā meža zemēs izbūvējamo staciju
skaits II alternatīvas ietvaros. Sociāli ekonomisko ietekmju kontekstā, par labāku risinājumu būtu
uzskatāma to alternatīvu īstenošana, kas paredz lielāka staciju skaita būvniecību. Ņemot vērā, ka
ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā netika identificēti limitējoši faktori, kas nepieļautu
noteiktas alternatīvas īstenošanu, kā arī to, ka ekonomiskos ieguvumus nav iespējams tiešā veidā
salīdzināt ar ietekmi uz vidi, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā nav noteikta prioritārā
alternatīvu īstenošanas kārtība.
Aplūkojot vērtētās alternatīvas, kas saistītas ar noteikta VES modeļa izvēlni, tika konstatēts, ka
visas vērtētas stacijas ir salīdzinoši līdzīgas. Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā netika
identificēts kāds stacijas modelis, kura uzstādīšana būtu aizliedzama. Nozīmīgākās atšķirības
plānoto staciju kontekstā ir saistītas ar enerģijas ražošanas potenciālu, proti, noteiktiem staciju
modeļiem tas var atšķirties pat par 25%.
Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa laikā tika aplūkotas trīs elektropārvades kabeļu līniju
alternatīvas, turklāt katrai alternatīvai ir pieejami arī vairāki novietojuma risinājumi. Ietekmes uz
vidi novērtējuma procesa laikā tika konstatēts, ka nozīmīgākās ietekmes, kas attiecināmas uz
elektropārvades kabeļu līniju būvniecību, ir saistītas ar iespējamo ietekmi uz īpaši aizsargājamiem
biotopiem. Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā ir noteikts, ka biotopu šķērsošana ir
pieļaujama tikai, izmantojot mikrotunelēšanas risinājumus. Ja kabeļu līniju būvniecība nerada
draudus biotopu degradēšanai, tad visas alternatīvas būtu vērtējamas, kā līdzvērtīgas.

PAREDZĒTĀS DARBĪBAS NOZĪMĪGUMA IZVĒRTĒJUMS
Plānotā vēja parka “Laflora” būvniecības iecere ir nozīmīgs projekts, kas ietekmē ne tikai Jelgavas
novadu un Jelgavas pilsētu, bet gan Latvijas tautsaimniecību kopumā. Kā jau minēts ziņojumā
nodaļā, tad plānotais vēja parks varētu kļūt par nozīmīgu elektroenerģijas ražošanas objektu
Latvijā, kur enerģija tiek iegūta no atjaunīgajiem energoresursiem. Kopējais parkā saražotās
enerģijas apjoms varētu sastādīt vairāk nekā 4% no Latvijā ik gadu patērētā elektroenerģijas
daudzuma. Nozīmīgākie aspekti, kas attiecināmi uz paredzēto darbību Latvijas tautsaimniecības
kontekstā, ir investīciju piesaiste, darba vietu radīšana, īslaicīga ietekme uz ieguves un
būvmateriālu ražošanas nozarēm, tautsaimniecībā patērētās elektroenerģijas deficīta
samazināšana, potenciāli lētākas elektroenerģijas ražošana, kuras cena tiešā veidā nav atkarīga
no fosilo resursu vai koksnes cenas, atbalsts nacionālo mērķu sasniegšanai attiecībā uz
atjaunojamo energoresursu apjomu energobilancē, netiešā veidā arī oglekļa dioksīda un citu
gaisu piesārņojošo vielu emisiju, kas saistītas ar enerģijas ražošanu, samazinājums.
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Analizējot paredzētās darbības nozīmi lokālā mērogā, var secināt, ka nozīmīgākie pozitīvie
aspekti, kas saistīti ar paredzētās darbības lokālo ietekmi, ir potenciāli jaunu darba vietu rašanās,
ienākumi to nekustamo īpašumu valdītājiem, kuru zeme tiek izmantota paredzētās darbības
realizēšanai. Lokālā mērogā ir identificējami arī negatīvi aspekti, kas saistīti ar paredzētās
darbības realizāciju. Šie aspekti galvenokārt ir saistīti ar paredzētās darbības radītajām ietekmēm
– mirgošanas efekts, troksnis, izmaiņas ainavu kvalitātē, vides risks. Paredzams, ka vēja parka
izbūves rezultātā lokāla negatīva ietekme būs sagaidāma arī uz ornitofaunu un sikspārņu
populācijām, kur galvenais apdraudējuma iemesls ir sadursmju riska pieaugums ar VES. Plānotais
vēja parks negatīvi varētu ietekmēt arī gaisa satiksmes uzraudzības iekārtu un meteoroloģiskā
radara darbību, tomēr paredzams, ka sekmīgi sadarbojoties ar VAS “Latvijas gaisa satiksme” un
LVĢMC, SIA “Laflora” izdosies rast tehniskos risinājumus, kas būtiski samazinās iespējamās
ietekmes apmēru, nodrošinot iepriekš mīnēto iekārtu sekmīgu funkcionēšanu arī pēc plānotā
parka izbūves.
Ietekmes uz vidi novērtējuma procesa ietvaros ir konstatēts, ka paredzētās darbības radītās
ietekmes, pēc ietekmi mazinošo pasākumu īstenošanas, nepārsniegs Latvijā noteiktos vides
kvalitātes normatīvus, kā arī citās valstīs izmantotās ietekmes robežvērtības, kas attiecināmas uz
vēja parku būvniecības iecerēm. Ņemot vērā iepriekš minēto, var secināt, ka šobrīd nav
identificēti tādi apstākļi, kas liecinātu par to, ka sabiedrības veselībai un dabas vērtībām nodarītie
zaudējumi, būtu nozīmīgāki par pozitīvajiem aspektiem, kas saistīti ar paredzētās darbības
realizāciju lokālā un nacionālā mērogā.

IZMANTOTĀS NOVĒRTĒŠANAS METODES
Izstrādājot ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un vērtējot ietekmes, kas saistītas ar plānotā
vēja parka “Laflora”, tika pielietotas šādas pētnieciskās metodes:
• literatūras analīze par līdzīgu objektu radītajām ietekmēm;
• arhīva materiālu analīze;
• lauka pētījumi;
• iedzīvotāju aptauja;
• plānotās situācijas aprēķini jeb modelēšana.
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