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Vides pārraudzības valsts birojam 

 

 

Par ietekmes uz vidi novērtējumu vēja elektrostaciju izbūvei Saldus novada Kursīšu un 

Novadnieku pagastos 

 

AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk-LVM) ir saņemta SIA VPSP (reģ.Nr. 40203207236) 

2022.gada 11.marta vēstule ar lūgumu sniegt priekšlikumus  Vides pārraudzības valsts birojam 

par vēja elektrostaciju (turpmāk- VES) izbūves Saldus novada Kursīšu un Novadnieku pagastos 

ietekmi uz vidi. 

 

Zemes vienības, kurās plānota VES izbūve (84620010110, 84620030003, 84620030100, 

84620010045, 84620010034, 84620030050, 84620030081, 84620030101, 84620030030, 

84720080125, 84720080063) un kuras robežojās ar LVM tiesiskā valdījumā esošo zemi radīs 

zemāk minētos apgrūtinājumus LVM saimnieciskajā darbībā (orientējoši vismaz 257 ha platībā).  

 

Zemes vienību, kurās plānota VES izbūve un LVM tiesiskā valdījumā esošo teritoriju izvietojums: 
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Atbilstoši Aizsargjoslu likuma 32.1 panta otrai daļai aizsargjoslas platums ap vēja 

elektrostacijām ir 1,5 reizes lielāks nekā vēja elektrostaciju maksimālais augstums, tādējādi katra 

vēja elektrostacija ar augstumu 250m veido aizsargjoslu ar rādiusu 375m un attiecīgu 

aprobežojumu 44ha platībā. Ievērojot Aizsargjoslu likuma 35. panta pirmajā un septītajā daļā, kā 

arī Ministru kabineta 08.12.2006. noteikumos Nr.982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu 

aizsargjoslu noteikšanas metodika” noteikto - juridiskās un fiziskās personas aizsargjoslās ap 

vēja ģeneratoriem pilda vēja ģeneratora īpašnieka vai valdītāja likumīgās prasības. Ja darbu 

veicējs - juridiskā vai fiziskā persona - pārkāpj šos noteikumus vai vēja ģeneratora īpašnieka vai 

valdītāja likumīgās prasības, vēja ģeneratora īpašniekam vai valdītājam ir tiesības darbus apturēt. 

 

Papildus Aizsargjoslu likuma 35.pantā noteiktiem vispārīgiem aprobežojumiem 

Aizsargjoslu likuma 58.1 pantā ir noteikts, ka aizsargjoslās ap vēja elektrostacijām ir aizliegts 

rīkot publiskus pasākumus. LVM vērš uzmanību, ka valsts mežu teritorijas ir publiska ārtelpa, 

kurā atbilstoši Meža likuma 5.pantam fiziskām personām ir tiesības uzturēties un brīvi 

pārvietoties, savukārt Publisko pasākumu norise valsts mežos ir viena no ilgtspējīgas meža 

apsaimniekošanas sociālā aspekta pamatlietām.  

 

Atbilstoši Ministru kabineta 08.12.2006. noteikumu Nr.982 “Enerģētikas infrastruktūras 

objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika” 78. punktā noteiktajam – aizsargjoslā aizliegta 

jebkāda darbība, kas varētu traucēt vēja ģeneratora normālu darbu, to bojāt vai izraisīt nelaimes 

gadījumu, tai skaitā aizliegts laist gaisa pūķus, lidaparātu sporta modeļus un citus lidojošus 

priekšmetus. 

LVM efektivizējot saimniecisko darbību attīsta arī bezpilota gaisa kuģu (dronu) 

izmantošanu meža apsaimniekošanas darbu plānošanā. Ņemot vērā minēto, LVM  vērš uzmanību 

uz potenciāliem drošības riskiem bezpilota gaisa kuģu tehnoloģiju lietošanai vēja parku tuvumā 

un vēja elektrostaciju aizsargjoslās. 

 

Piekļuvei plānotajām VES zemes vienībām visticamāk tiks izmantota arī LVM meža 

infrastruktūra (meža autoceļi Šlanku ceļš, Dabes ceļš, Vizuļu ceļš), kā arī dabiskās brauktuves, 

kuriem iespējams būs jāpastiprina ceļa sega un jāveic cita veida uzlabojumi. 

Arī paredzētā vidēja sprieguma elektroapgādes līniju un elektronisko sakaru tīklu līniju 

izbūve meža zemēs aprobežos LVM saimniecisko darbību. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un to, ka plānotās VES rada būtisku aprobežotu 

teritoriju apjomu, aicinām tās izvietot teritorijā tā, lai pēc iespējas mazinātu ietekmi uz 

LVM saimniecisko darbību. 

 

Tā kā vēja elektrostaciju aizsargjoslas aprobežojums rada ietekmi uz publiskas personas 

zemes apsaimniekošanas iespējām un normatīvajos aktos nav paredzēta kompensācija par šāda 

veida aprobežojumu, Zemkopības ministrija un LVM ir iesniegusi priekšlikumu normatīvo aktu 

grozījumiem Ekonomikas ministrijā. Savukārt, Ekonomikas ministrija rosina atteikties no 

aizsargjoslām vēja parkiem normatīvajos aktos. 

 

Ņemot vērā iepriekš minēto – LVM informē, ka, ja plānoto VES aizsargjoslas skar 

valsts meža zemi, to saskaņošana valsts meža zemē šobrīd nav iespējama līdz normatīvo 

aktu izmaiņām. 

 

Papildus informējam, ka LVM tiesiskajā valdījumā esošajā meža teritorijā, zemes 

vienībā ar kadastra apzīmējumu 84620030045, Saldus novada Kursīšu pagasta īpašumā “Dabes 

mežs” ir konstatēta īpaši aizsargājamās putnu sugas mazais ērglis Clanga pomarina ligzda. 

 



 
 

Plānotās darbības sakarā nepieciešams vērtēt ietekmi uz aizsargājamām 

teritorijām/sugām. 

 

  

 

Ar cieņu, 

Nekustamo īpašumu pārvaldes vadītājs                                                        V. Kalns 

    

     
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR  

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 

 
Normunds Priede, 29169671 

n.priede@lvm.lv  
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