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Pārskats par elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes 
loks” 2. posma rekonstrukcijas ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu 
 
Elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 2. posma rekonstrukcijas 
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešana notika laika posmā no 
2011. gada 1. līdz 31. martam. Paziņojumi par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu 
bija publicēti laikraksta „Neatkarīgās Tukuma ziņas”, kas ir Tukuma un Kandavas 
novadu laikraksts,  2011. gada 1. marta numurā un laikraksta „Talsu vēstis”, kas ir 
Talsu un Dundagas novadu laikraksts, 2011. gada 1. marta numurā. Sludinājumu 
kopijas pievienotas 1. pielikumā. 
 
Blakus esošo nekustamo īpašumu īpašniekiem (valdītājiem)  (skat. sarakstu 2. 
pielikumā) tika nosūtīti individuālie paziņojumi (skat. 3. pielikumu).  
 
Paziņojumi par elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 2. posma 
rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskā apspriešanu bija 
pieejami a/s „Latvenergo” mājas lapā (www.latvenergo.lv), Vides pārraudzības valsts 
biroja mājas lapā (www.vpvb.gov.lv), Tukuma, Kandavas, Talsu un Dundagas novada 
pašvaldību mājas lapās. Papildus paziņojumi bija izvietoti minēto pašvaldību ēkās pie 
ziņojuma dēļiem. 
 
Elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 2. posma rekonstrukcijas 
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un tā kopsavilkums bija pieejams a/s 
„Latvenergo”, Tukuma, Kandavas, Talsu un Dundagas novada pašvaldībās. 
 
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notika 9. martā plkst. 14.30 Kandavas novada 
domē, 9. martā plkst. 17.30 Tukuma novada domē, 10. martā plkst. 14.30 Dundagas 
novada domē un 10. martā plkst. 17.30 Talsu novada domē. Sanāksmju protokoli ir 
pieejami a/s „Latvenergo” mājas lapā, kā arī tika nosūtīti attiecīgajām pašvaldībām un 
Vides pārraudzības valsts birojam. Sanāksmju protokolu kopijas pievienotas 4. 
pielikumā. Sanāksmēs izmantotās prezentācijas kopija pievienota 5. pielikumā. 
 
Papildus atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējuma programmai Elektropārvades tīklu 
savienojuma „Kurzemes loks” 2. posma rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojums tika nosūtīts Valsts vides dienesta Ventspils reģionālajai vides pārvaldei un 
Dabas aizsardzības pārvaldei.  
 
Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemtas šādas vēstules (skat. 6. pielikumu): 

• Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās pārvaldes 2011. gada 24. marta 
vēstule Nr. 9.5-31/112; 

• Talsu novada domes 2011. gada 31. marta lēmums Nr. 236; 
• Dabas aizsardzība pārvaldes 2011. gada 24. marta atzinums Nr. D 3.20/5; 
• Māra Gajevska vēstuli. 

 
Sabiedriskās apspriešanās tika uzdoti šādi jautājumi (līdzīgi jautājumi sagrupēti par 
grupām), kas attiecas uz paredzētās darbības ietekmi uz vidi un ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojumu un uz kuriem atbildes tika sniegtas gan sanāksmju laikā (skat. 
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sanāksmju protokolus 4. pielikumā), gan attiecīgā informācija ir pieejama ietekmes uz 
vidi novērtējuma ziņojumā, kas tika nodots sabiedriskajai apspriešanai: 

• esošās aizsargjoslas platums, tā izmaiņas, aizsargjoslas platuma aprēķināšanas 
pamatprincipi; 

• darbības ierobežojumi aizsargjoslā, vairāku aizsargjoslu pārklāšanās; 
• paredzētās darbības saskaņošanas kārtība ar zemju īpašniekiem, 

kompensācijas mehānisms; 
• iespējas tehniskā projekta izstrādes laikā ņemt vērā zemju īpašnieku 

priekšlikumus balstu novietojumam; 
• iespējas mainīt elektropārvades līnijas trases novietojumu; 
• paredzētās darbības īstenošanas laika grafiks, informācijas pieejamība par 

projekta tālākajiem etapiem; 
• plānoto balstu izvietojums, tehniskie parametri (augstums, vadu novietojums); 
• elektromagnētiskā laika ietekme, tā izmaiņas pēc paredzētās darbības 

īstenošanas; 
• pašvaldības ieguvumi no projekta; 
• elektropārvades līnijas novietojums meža zemēs, nepieciešamība paplašināt 

trases platumu, mežistrādes darbu veikšanas kārtība un izmaksu segšana; 
• kāds ir elektromagnētiskais starojums zem 110 kV elektropārvades līnijas un 

kāds tas būs zem 330 kV elektropārvades līnijas; 
• zemes īpašumtiesību izmaiņas, zemes atpirkšana; 
• būvdarbu veikšana un organizēšana, darbu izpildes kvalitātes nodrošināšana 

un pārbaude; 
• elektroapgādes nodrošinājums darbu izpildes laikā. 

 
Sanāksmju laikā tika uzdoti šādi jautājumu, uz kuriem netika sniegtas atbildes 
attiecīgajā sanāksmē, bet sagatavoti papildinājumi ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojumā: 

• jāprecizē vairāku ģeogrāfisko objektu nosaukumi Dundagas novadā; 
• ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā jāiekļauj informācija par vairākām 

dzīvojamām mājām Dundagas ciemā (Ligatu mājas, Kroņkalni, Balzari, 
Mālkalnu mājas); 

• ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā ir jāprecizē informācija par 
inženierkomunikācijām, ko šķērsos rekonstruējamā elektropārvades līnija. 

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā ir veikti attiecīgie labojumi un papildinājumi. 
 
Pamatojoties uz Dabas aizsardzības pārvades atzinumā norādīto, papildināta ietekmes 
uz vidi novērtējuma ziņojuma 4.9.1. sadaļa. Fotofiksācijas veikšana nav lietderīga, jo 
šinī stadijā projekta detalizācijas pakāpe ir pietiekama, lai pamatojoties uz paredzētās 
darbības teritorijas apsekojumu dabā, ainavu eksperts varētu sagatavot pamatotu un 
argumentētu vērtējumu. 
 
Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvaldes vēstulē norādītais ņemts 
vērā šādi: 
 
1. Elektropārvades līnijas trase šķērso 
virszemes ūdensobjektus, taču ziņojumā 
netiek ietverti pasākumi, pielietotās darbu 
veikšanas metodes, kas novērstu virszemes 

Papildināta ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojuma 2.5.3. sadaļa. 
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ūdensobjektu piesārņošanu un Aizsargjoslu 
likuma 37. pantā noteikto aprobežojumu 
ievērošanu. 
2. Ziņojumā netiek izvērtēts vai, veicot 
darbības Dundagas 110 kV apakšstacijas 
sadales punktā un Tumes 110 kV 
apakšstacijā, nepieciešams ietvert 
pasākumus, tehniskos risinājumus, kas 
rekonstrukcijas laikā novērstu grunts un 
gruntsūdeņu piesārņošanu ar naftas 
produktiem. Tāpēc būtu nepieciešams 
izvērtēt, kāda veida atkritumi šajā etapā 
veidosies, un atbilstoši secinātajam papildināt 
ziņojuma 4.3. nodaļu. 

Elektropārvades tīklu savienojuma 
„Kurzemes loks” 2. posma 
rekonstrukcijas ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojuma, kas tika 
nodots sabiedriskajai apspriešanai, 
Ievadā norādīts, ka „Paredzētā 
darbība ir elektropārvades tīklu 
savienojuma „Kurzemes loks” 2. 
posma rekonstrukcija, 
piebūvējot Dundagas 110 kV 
apakšstacijai sadales punktu, 
izbūvējot 330 kV divkopņu shēmu un 
jaudas slēdžos kā izolācijas materiālu 
izmantojot sēra heksafluorīdu 
(iekļauts ietekmes uz vidi novērtējumā 
elektropārvades tīklu savienojuma 
„Kurzemes loks” 1. posma 
rekonstrukcijai)”. Tā kā 
elektropārvades tīklu savienojuma 
„Kurzemes loks” 1. un 2. posms ir 
savstarpēji saistītas darbības, tad 2. 
posma ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojumā netiek atkārtoti iekļauta 
informācija par Dundagas 
apakšstacijas rekonstrukciju. 

3. Ziņojumā tiek iekļauta detalizēta 
informācija par šķērsojamiem valsts 
galvenajiem autoceļiem. Kā viena no 
aktivitātēm teritorijas sagatavošanas 
nodrošināšanai tiek minēta būvlaukumu un 
piebraucamo ceļu sagatavošana. Ventspils 
RVP uzskata, ka ziņojumā nepietiekami tiek 
aktualizēts jautājums par to, kā tiks 
nodrošināta piebraukšana no ziņojumā 
minētajiem autoceļiem, vai esošie ceļi, to 
esošais stāvoklis nodrošinās piekļuvi plānotās 
darbības vietai, vai nepieciešama jaunu 
pievadceļu būvniecība, esošo ceļu 
rekonstrukcija/renovācija. Ziņojumā tiek 
norādīts, ka komersantu, māju piebraucamo 
ceļu un meža ceļu izmantošana jāsaskaņo ar 
attiecīgā ceļa īpašnieku. Ventspils RVP 
uzskata, ka ziņojumā nepieciešams apzināt 
šos ceļus, to stāvokli, to īpašniekus. 

Elektropārvades tīklu savienojuma 
„Kurzemes loks” 2. posma 
rekonstrukcijas ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojuma, kas tika 
nodots sabiedriskajai apspriešanai, 
2.6.1. sadaļā norādīts, ka „Tehniskā 
projekta izstrādes laikā apzināmi 
konkrēti ceļi un ceļu posmi, kas tiks 
izmantoti, lai piekļūtu darbu 
veikšanas vietai. Zinot izmantojamās 
tehnikas veidu un masu, tehniskā 
projekta izstrādes laikā veicama šo 
ceļu apsekošana un to izmantošanas 
iespēju novērtēšana. Nepieciešamības 
gadījumā jāplāno papildus pasākumi, 
lai šos ceļus varētu izmantot kā 
piebraucamos ceļus darbu veikšanas 
zonai, kas jāatspoguļo Darbu 
veikšanas projektā. Pēc darbu 
pabeigšanas nepieciešamības 
gadījumā jāveic šo ceļu atjaunošana 
atbilstoši stāvoklim pirms būvdarbu 
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uzsākšanas.”. 
Ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojumā labojumi un papildinājumi 
nav veikti, jo Ventspils RVP norādītie 
jautājumi, precizējami tehniskā 
projekta izstrādes laikā un darbu 
veikšanas projektā, ko izstrādās 
konkursa kārtībā izvēlēts 
būvkomersants. 

4. Ziņojumā kā viena ar paredzēto darbību 
saistītā aktivitāte tiek minēta zemes 
transformācija. Ventspils RVP rekomendē 
izvērtēt, vai nav nepieciešams iekļaut 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
lietošanas kategorijas maiņu. 

Ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojumā nav veikti labojumi vai 
papildinājumi, jo elektropārvades 
līnijas aizsargjoslā iespējama 
lauksaimniecības zemju izmantošana 
atbilstoši paredzētajam lietošanas 
mērķim. Līdz ar to iespējamā 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
lietošanas kategorijas maiņa nav a/s 
„Latvenergo”, bet gan attiecīgo zemju 
īpašnieku kompetencē. 

5. Ziņojumā tiek iekļauti risinājumi, kas 
paredz nodrošināt materiālu transportēšanu 
un pagaidu uzglabāšanu ražošanas bāzēs. Pēc 
darbu pabeigšanas ražošanas bāzes paredzēts 
demontēt tajās esošās noliktavas, žogus, 
norobežojumus u.c. būves. Vienlaikus tiek 
norādīts, ka ražošanas bāzes atrašanās vietas 
tiks izvēlētas, ņemot vērā ietekmes uz vidi 
novērtējuma ietvaros apkopoto informāciju 
par vērtīgu un aizsargājamu biotopu un dabas 
vērtību atrašanos paredzētās darbības vietas 
tuvumā. Ventspils RVP secina, ka 
paredzamie darba apjomi ražošanas bāzes 
ierīkošanai ir apjomīgi, taču iekļautie 
risinājumi ir virspusēji. Ventspils RVP 
rekomendē ietekmes uz vidi novērtējuma 
procedūras laikā apzināt teritorijas, kurās 
būtu iespējams izveidot ražošanas bāzes un ar 
tām saistošo infrastruktūru.  

Elektropārvades tīklu savienojuma 
„Kurzemes loks” 2. posma 
rekonstrukcijas ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojuma, kas tika 
nodots sabiedriskajai apspriešanai, 
iekļautā informācija par ražošanas 
bāzēm ir atbilstoša pašreizējā projekta 
attīstības stadijā pieejamās 
informācijas detalizācijas pakāpei. 
Ražošanas bāzu izvietojumu 
izvēlēsies konkursa kārtībā izvēlēts 
būvuzņēmējs, ņemot vērā dažādus 
faktorus, piemēram būvuzņēmēja vai 
tā apakšuzņēmēju rīcībā jau esošās 
ražošanas bāzes izveidei piemēroti 
laukumi, iespējas nomāt piemērotus 
laukumus no citiem komersantiem, 
izvēlētā būvniecības tehnoloģija un 
darbu organizācija u.c. Tāpat 
izvēloties vietu ražošanas bāzei jāņem 
vērā ietekmes uz vidi novērtējuma 
ziņojumā minētie priekšnoteikumi. 
Līdz ar to šinī projekta attīstības 
stadijā nav lietderīgi norādīt kādas 
konkrētas vietas ražošanas bāzes 
izvietošanai. 

 
Talsu novada domes 2011. gada 31. marta lēmumā Nr. 236 iekļautais atzinums ir 
jāņem vērā tālākajos Kurzemes loka 2. posma projekta īstenošanas etapos. 



 
 

1. pielikums 
  

 
Sludinājumu kopijas 







2. pielikums 
  

 
Blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieki (valdītāji)   



Ilga Grīna 
Viktors Tigulis 
Anna Saveļjeva 
Rita Grence 
Marija Tālberga 
Diāna Sveile 
Silvija Miske 
Jānis Lejnieks 
Aļģimants Murauskis 
"PŪRES DĀRZK. 
IZM. STACIJA" AS 
Helmuts Lukačovs 
Alfons Neibergs 
IFI LATVIA 
Oļģerts Kristlībs 
Ints Jaunzems 
Imants Pumpurs 
Arnis Erts 
Aija Jurēvica 
Dzidra Rozenberga 
Edgars Lejnieks 
Vita Zukule 
Anna Blumfelds 
Vera Stumbre 
Judīte Dzene 
Andis Ābols 
Gaida Stiureniece 
Ivars Stiurenieks 
Jānis Riekstiņš 
SIA "FRAGARIA" 
SIA "RUDA" 
Jānis Mežgailis 
Jānis Kālis 
Arnolds Kulačkovskis 
Vitālijs Pastars 
Gunita Ilmane 
Bruno Grasmanis 
Mārīte Sīpola 
Arnis Graudiņš 
Agnis Arbidāns 
Andis Vecmanis 
Līga Grigule 
Vija Sūniņa 
Līvija Auziņa 
Aivars Dansons 
Arnis Freibergs 
Diāna Sprancmane 
Aldonis Volfs 
Ilgvars Eihenbergs 
Sanita Priede 

Jānis Bērze 
Aina Sočenko 
"BELIKO" SIA 
Indra Nolendorfa 
Mintauts Nadziņš 
Zigmunds Freibergs 
Daina Medne 
Elga Blumberga 
Pēteris Zabiņaks 
Dainis Ulmanis 
Zaiga Broka 
Zane Jānberga 
Linda Brese 
Velta Krastiņa 
Ziedonis Priede 
Ivars Zariņš 
Arvīds Pētersons 
SIA "Dabas enerģija" 
Aigars Bišofs 
Vilnis Celms 
Lilita Stafecka 
Ieva Vasiļevska 
Olga Rozenštama 
Ramona Gulbe 
Gundars Ķirsons 
Draudze Talsu Kristīgā 
Sadraudzība 
Ilze Kūlbārde 
Andris Plinte 
Tālivaldis Grīnfogels 
Arvīds Freimanis 
Jāzeps Kokorīts 
Vilnis Lasenbergs 
Edgars Makovskis 
Sandris Zumbergs 
Matīss Podkalns-Šikors 
Ronalds Sproģis 
Zaiga Vīcupe 
Zinaida Leimane 
Māris Gajevskis 
Voldemārs Eikins 
Valda Čaunāne 
Kandavas nov. dome 
Eduards Zihmanis 
Vija Vītiņa 
Juris Dadzis 
Edvīns Grunte 
Gunta Baumane 
Agris Riba 
Antoņina Razukrantova 

Egils Elksnis 
Ilga Grīnīte 
Karīna Ābola 
Armands Riekstiņš 
Aivars Lācbergs 
Vaira Treimane 
Gunta Antropa 
Valdis Birkmanis 
Uldis Katlaps 
Didzis Vegners 
Maiga Miglāne 
Ilze Biedriņa 
Talsu projekts SIA 
SIA "Latvija Statoil" 
Marika Grīnberga 
Lauris Osis 
Gatis Smilkts 
VEIDES NAMI SIA 
Aija Strazdiņa 
Baiba Andersone 
Ilona Ramane 
SIA "KURZEMES 
SĒKLAS" 
AS Talsu 
mežrūpniecība 
Rita Malvesa 
Ģirts Būmeisters 
Inese Prūsaka 
Gunards Matrevics 
Vija Plēgermane 
Velta Lācberga 
Aldis Pudurs 
Velga Ļaudanska 
Gunars Kviesis 
Dina Anusa 
Judīte Dobele 
Uldis Pēpulis 
Žanis Pūce 
Latvijas dzelzceļš VAS 
Latvijas Valsts ceļi 
VAS 
Alberts Arājs 
KUPICA SIA 
Vija Grīvane 
Jānis Jaunups 
Ilze Robalde 
SIA CĪRUĻU KALNS 
Anda Bernāte 
Daina Fadejeva 
Roberts Šteinbergs 



Ilma Zommere 
Valentīna Karatajeva 
Enoks Vikmanis 
Skaidrīte Kiršfelde 
Ilgmārs Neibergs 
Mārīte Subere 
Uldis Robalds 
Aigars Zadiņš 
Maija Vītola 
Ilmārs Kaulakans 
Svetlana Černauska 
Artis Jomerts 
Agris Blumbergs 
AGRO BUCK SIA 
Uldis Jēkabsons 
Daina Šīre 
Zanda Lorence 
Aigars Krīgeris 
SIA "JAUNPAGASTS 
PLUS" 
Iveta Zamberga 
Rita Lupkina 
Z/S "STRAUTIŅI" 
Irita Kļava 
Talsu novada dome 
Jānis Matisons 
Juris Mazarevičs 
Alma Gūtmane 
Gunārs Miza 
Inta Volfa 
Maija Purviņa 
Sandra Mikulāne 
Jana Kalēja 
"Latvijas valsts meži" 
Sarmīte Rēriha 
Andris Pētersons 
Mārīte Vorodina 
Mārtiņš Reinholds 
Jana Kraukle 
Anita Goldberga 
Gunārs Vāpa 
Tatjana Oļšanova 
Jānis Zālītis 
Raimonds Blumbahs 
Gaida Strože 
Jāzeps Višņevskis 
Jānis Pētersons 
Aina Zorģe 
Iveta Gaile-Stivriņa 
Mārīte Mčedlišvili 

Jānis Jansons 
Gundars Līdaks 
Lauma Jaunpujēna 
"SAVI NAMI" SIA 
Modris Reinsons 
Albīne Livdāne 
Ilze Paparinska 
Mihails Ivaņiks 
Imants Demidovs 
Roberts Otmanis-
Kiršteins 
Ojārs Pētersons 
Zinaida Holsta 
Gunars Feldmanis 
Dace Balašova 
Jānis Dīriņš 
Veronika Dīriņa 
Gita Smogorževska 
Emilija Zača 
Modris Fokerots 
Māris Rožkalns 
Voldemārs Krūtainis 
SIA Krasti L 
Valerija Bogdanoviča 
Mudrīte Apene 
Dainis Kurmeļevs 
Malda Kučere 
Nikolajs Sūniņš 
Auseklis Šleiners 
Daina Freiberga 
Armands Pētersons 
Aigars Bisenieks 
Inga Priede 
Gatis Eņģelis 
Māris Austrums 
Vilma Štrause 
Jēkabs Sproģis 
Kaspars Valtmanis 
Ilze Meldere 
Uldis Upmans 
Jānis Prančs 
Elita Kronberga 
Antons Latkovskis 
SIA"AUSEKLĪTIS" 
Aina Kronberga 
Miķelis Kalniņš 
Maiga Arnese 
Lolita Sotaka 
Dzintra Vīcupe 
Z/S MEŽVIDI 

Juris Rutkovskis 
SIA TALSU 
SPRIEGUMS 
Dzintars Silgals 
Juris Matisons 
Ilga Krūkle 
Indulis Buneris 
Jānis Birziņš 
Imants Brandavs 
Frīda Bārda 
Ruta Zaķe 
Edgars Račkovskis 
Prokofijs Račkovskis 
Andris Kronbergs 
Valdis Fuksis 
SIA ASHTEAD 
PROPERTIES 
Māris Gruzniņš 
Andris Prančs 
Andris Freimanis 
Velga Reinfelde 
Ludmila Meļehova 
Edgars Uzuliņš 
"DZIMTENE" SIA 
Rūta Jurgenberga 
Brigita Lasenberga 
Kristīne Kļava 
Vides ministrija 
Laura Stukle 
Aigars Andermanis 
DUNDAGA SIA 
PAREIZTICĪGĀ 
BAZNĪCA 
Tukuma nov. dome 
Inese Vērzemniece 
Dundagas novada 
dome 
Normunds Einštāls 
Pēteris Jurēvics 
Vilnis Vētra 
Andris Podziņš 
Ralfs Reinholds 
Normunds Riekstiņš 
Juris Bērziņš 
Aivars Cinis 
Viesturs Links 
Andris Rorbahs 
Skaidrīte Mediņa 
Aldona Raroga 
Austra Treimane 



Ligita Kronberga 
Jānis Silgals 
Valdis Leivalds 
Skaidrīte Lisovska 
Harijs Lindermanis 
Laura Lindermane 
Daina Pūne 
Arvīds Miķelsons 
Pēteris Treijs 
Jānis Bite 
Evita Pintāne 
Arnolds Dārznieks 
Anita Švarce 
Dzintra Briede 
Vilnis Ošs 
Edmunds Grīnbergs 
Dzintra Štrausa 
Jānis Putniņš 
Malda Putniņa 
Elga Freimane 
Vitauts Kundziņš 
Sanita Rudjonoka 
SIA TSG 
Anda Tiškeviča 
Janita Bubnele 
Genadijs Abroskins 
Vaira Berga 
Jānis Mežancis 
Māra Hermansone 
Juzefa Dinsberga 
Renārs Simsons 
SIA Lielgraudnieks 
Dzintra Zorģe 
Valdis Derkevics 
Romāra Pabērza 
Andris Birkmanis 
Raivis Bobrovs 
Velta Pocius 
Lidija Vojevoda 
Agrita Vītola 
DRĪDGERA ZEMES 
Ivars Sīpols 
Matīss Sīpols 
"Latvijas Finieris 
Mežs" SIA 
Kaiva Jurča 
Andris Dzenis 
Katrīna Baumane 
Anita Jakševica 
Aivars Krūmiņš 

Eva Vlasova 
Ingus Freibergs 
Māra Veinberga 
Uldis Resčevskis 
Māris Felšs 
Jānis Grūbe 
Zenta Rozenšteine 
Andrejs Erts 
Ivars Erts 
Vija Semenova 
Ārija Lazdāne 
Kārlis Grīvans 
Harijs Grīnblats 
Ina Jackovska 
Egons Strazdiņš 
Juris Račko 
Andris Šteinbergs 
Vladimirs Seimuškins 
Skaidrīte Kārkliņa 
Dagnis Darģis 
Mārtiņš Turkopulis 
Guntars Garāns 
Ilze Lapiņa 
Gaida Jēkabsone 
Miervaldis Āboliņš 
Edijs Zvirbulis 
Aldis Limanskis 
Modris Kārkliņš 
Inese Svilane 
Viktorija Bernotas 
Jānis Čivčs-Vaivods 
Diāna Baltvilka 
Aivars Veinbergs 
Skaidrīte Aumale 
Jānis Zvirbulis 
 "EV MEŽS" SIA 
"ELLEGAARD 
AGRO" SIA 
CVH, SIA 
SIA "EV MEŽS" 
Ieva Lejiņa 
Gints Mackēvičs 
Zigmunds Kristiņš 
Sigurds Šneiders 
Jānis Apsītis 
Aldis Felts 
Andris Egle 
Alvīne Kupce 
Ilgonis Štrodahs 
Jānis Pelnēns 

Valsts Kandavas 
lauksaimniecības 
tehnikums 
Irma Čabaja 
Līvija Norenberga 
Guntis Šulcs 
Zigurds Kreicbergs 
Aleksandrs Alfers 
Armands Alfers 
Kārlis Blūms 
Andris Cīrulis 
Daina Strautāre 
Artūrs Vjakse 
Raimonds Erķens 
Gatis Lauls 
Tabita Ēce 
Jānis Brokāns 
Pēteris Audze 
Normunds Priekuls 
Astrīda Tendere 
Ināra Klemence 
FRANSA SIA 
Daiga Osīte 
Jānis Paegle 
Ervīns Fridrihsons 
Aija Pirvite 
Guntis Pirvits 
Andris Kurka 
Vitālijs Buta 
Daina Bērziņa 
Indulis Strunkšteins 
Vilhelms Bārtuls 
Roberts Naglis 
Oskarina Kaufmane 
Ausma Upīte 
Edvīns Šnēfelds 
Oskars Neibergs 
Raivo Lācis 
Kaspars Kvite 
Uģis Jansons 
Dagne Veinberga 
Egils Caune 
Gunta Lācberga 
Larisa Vīgande 
Miervaldis Ansons 
RAVAS 
SIA TJK 
z/s "Rogas" 
Zemn. saimn. "Cīrulīši" 



 
3. pielikums 

  

 
Individuālā paziņojuma kopija 



 

SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment   
Skolas iela 10-8, Rīga LV-1010, Latvija 
Tel: +371 67242 411; fax: +371 67242 466;  
e-mail: elle@environment.lv 
www.environment.lv 

 
Rīga, 2011. gada 24. februāris 
 
 
Par A/S „Latvenergo” plānotā elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 
2. posma no Dundagas līdz Tumei rekonstrukcijas  
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu 
 
 
Vēlamies Jūs informēt, ka, atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrai, SIA 
„Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”  ir sagatavojusi un nodod sabiedriskai 
apspriešanai ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums elektropārvades tīklu savienojuma 
„Kurzemes loks” 2. posma  Dundaga – Tume rekonstrukcijai. 
 
Uzaicinām Jūs piedalīties ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās 
apspriešanas sanāksmēs, kas notiks  

• Kandavas novada pašvaldības telpās Kandavā, Dārza ielā 6, 9. martā plkst. 14.30; 
• Tukuma novada domē Tukumā, Talsu ielā 4, konferenču zālē 2. stāvā, 9. martā 

plkst. 17.30; 
• Dundagas novada pašvaldības telpās Dundagas pagastā, Pils ielā 5-1, 10. martā 

plkst. 14.30; 
• Talsu novada pašvaldības telpās Talsos, Kareivju ielā 7, Lielajā zālē, 10. martā 

plkst. 17.30, 
izvēloties Jums piemērotāko un ērtāko sanāksmi. 
 
Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un tā kopsavilkumu var iepazīties   

• A/S „Latvenergo” interneta mājas lapā www.latvenergo.lv,  
• Kandavas novada domē Kandavā, Dārza ielā 6 darba laikā; 
• Tukuma novada domē, Tukumā, Talsu ielā 4 darba laikā; 
• Dundagas novada domē, Dundagas pagastā, Pils ielā 5-1 darba laikā; 
• Talsu novada domē, Talsos, Kareivju ielā 7 darba laikā.  

 
Rakstiskus priekšlikumus par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu var iesniegt A/S 
„Latvenergo”, sūtot uz adresi Pulkveža Brieža iela 12, Rīga LV-1230, Vides pārraudzības 
valsts birojā, sūtot uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, līdz 2011. gada 31. 
martam.  
 
 
Ar cieņu, 
 
 
Evija Brante 
Projektu vadītāja 
 

http://www.latvenergo.lv/�
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Sanāksmju protokoli   
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A/S „Latvenergo” plānotā elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 2. posma 
no Dundagas līdz Tumei rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 

sabiedriskās apspriešanas sanāksme 2011. gada 10. martā 
 
 
Norises vieta: Dundagas novada dome, sēžu zāle - Pils ielā 5-1, plkst. 14.30; 
Dalībnieku saraksts: pielikumā; 
Pasākumu vada: Evija Brante, SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment projektu 
vadītāja; 
Protokolē: Baiba Maskoļūna, SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment vides 
speciāliste.  
 
E. Brante atklāj sabiedriskās apspriešanas sanāksmi.  
E. Brante informē par sabiedriskās apspriešanas kārtību un iepazīstina klātesošos ar 
sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk tekstā IVN), kas nodots sabiedriskajai 
apspriešanai, dara zināmu turpmāko sabiedriskās apspriešanas procedūru – vietas, kur 
iespējams iepazīties ar pilnu IVN ziņojumu un mudina sūtīt rakstiskus priekšlikumus un 
jautājumus uz norādītajam adresēm – A/S „Latvenergo un Vides pārraudzības valsts birojam 
līdz 2011. gada 31. martam. 
Pēc E. Brantes ierosinājuma klātesošie uzdod jautājumus, komentē un diskutē par ietekmes 
uz vidi novērtējuma ziņojumā sniegto informāciju. 
 
Zemes īpašnieks jautā: Meža posmā jaunā līnija tiks novirzīta par 15 m. Vai tas nozīmē, ka 
izcirtīs vēl papildus mežu 15 vai no jaunās līnijas uz abām pusēm? 
A/S „Latvenergo” pārstāvji apstiprina, ka būs jācērt vēl 15 m meža no jaunās līnijas ārējiem 
vadiem. Meža ciršanas izmaksas un ar to saistīto dokumentāciju kārto A/S „Latvenergo”, bet 
nocirstā koksne paliek meža īpašniekam – būs jānorāda, kur izkraut kokmateriālus. 
Zemes īpašnieks spriež, ka būtu labi zināt jau iepriekš, kurā pusē būs jācērt mežs. 
Pašvaldības pārstāvis vaicā, vai tiek plānota arī tehniskā projekta sabiedriskā apspriešana? 
E. Brante atbild, ka tehniskam projektam sabiedriskā apspriešana nebūs, bet, lai tehnisko 
projektu apstiprinātu ir nepieciešami zemes īpašnieku paraksti.  
Zemes īpašnieks jautā – Vai noteiktā aizsargjosla būs A/S Latvenergo īpašums – vai mainās 
zemes īpašumtiesības? 
A/S „Latvenergo” pārstāvji atbild, ka zemes īpašumtiesības nemainās, bet aizsargjosla būs 
apgrūtinājums, taču ieguvums būs atvieglojumi nodokļos. 
Zemes īpašnieki informē, ka viņu zemes plānos (kadastra informācija) mežā noteiktās 
aizsargjoslas ir atzīmēta kā Latvenergo vai valsts īpašumā esoša zeme – valstij piekritīga 
zeme – aizsargjoslas ir izmērītas ārā.  
A/S „Latvenergo” pārstāvji iebilst, ka tā, iespējams, ir kļūda, bet jebkurā gadījumā tehniskā 
projekta realizācijas gaitā individuāli tiks izskatīts katra īpašuma zemes plāns. 
Pašvaldības pārstāvis jautā zemju īpašniekiem, vai viņiem ir skaidrs, ka mežs, kas šobrīd 
aug plānotās augstsprieguma līnijas vietā, būs jālikvidē. 
Zemes īpašnieki iebilst, ka tad jau no meža nekas vairāk neatliks. 
E. Brante un A/S „Latvenergo” pārstāvji atbild, ka tiks izmaksātas kompensācijas un pirms 
būvniecības ar katru zemes īpašnieku būs individuālas sarunas, kuru laikā tiks panākta 
vienošanās par izmaiņām zemes gabalā un attiecīgu kompensāciju. 
Zemes īpašnieks vaicā, vai zemes gabalos nepaliks nesavākti, nogāzti koki, kā 2005. gadā 
pēc vētras. 
A/S „Latvenergo” pārstāvji atbild, ka 2005. gadā tā bija avārijas situācija. Katrs individuāls 
gadījums tiks saskaņots un visas pretenzijas varēs izrunāt ar A/S „Latvenergo”. Projektam ir 
jābūt pēc iespējas draudzīgākam cilvēkam un videi. Jaunie augstsprieguma līnijas balsti būs 
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augstāki un izvietoti retāk, līdz ar to būs mazāka ietekme uz vidi, ainavu, īpašumu un cilvēka 
veselību. 
Zemes īpašnieks jautā, kad tiek plānots uzsākt projekta realizāciju? 
A/S „Latvenergo” pārstāvji atbild, ka 2018. gadā ir plānots pabeigt šī posma izbūvi. 
Būvniecība varētu sākties ne ātrāk kā pēc 2 gadiem – 2014. gadā. 
Pašvaldības pārstāvis komentē, ka elektromagnētiskie lauki iedarbojas uz sakaru līdzekļiem, 
kā ir ar to ietekmi? 
E. Brante un A/S „Latvenergo” pārstāvji skaidro, ka no sadzīves iekārtam 
elektromagnētiskais starojums ir pat augstāks kā no augstsprieguma tīkliem. Mērījumi, kas 
veikti zem esošajam augstsprieguma līnijām apliecina, ka prognozētajām ietekmēm no 
plānotajām augstsprieguma līnijām nevajadzētu būt sliktākām par jau esošajām. 
Pašvaldības pārstāvis vaicā, kādas ietekmes ir no Grobiņā esošajām elektrolīnijām, vai ir 
veikti pētījumi? 
A/S „Latvenergo” pārstāvji atbild, ka esošie mērījumi ir normas robežās. Papildus mērījumi 
netiek veikti, jo to neprasa valsts likumdošana. 
Pašvaldības pārstāvis jautā, kādi ir drošības nosacījumi, ja, piemēram, kāds vads pārtrūkst 
un nokrīt zemē? 
A/S „Latvenergo” pārstāvji atbild, ka augstsprieguma līnija automātiski atslēdzas un nevada 
strāvu, taču var gadīties, ka to līniju dispečers pēc kāda laika ieslēdz atpakaļ. Tādēļ 
nokritušiem vadiem nevajag tuvoties tuvāk par 8 m un ir jāziņo A/S „Latvenergo”. Jaunā 
līnija tiks būvēta virs meža, un tai koki nevarēs uzkrist uz vadiem.  
Domes pārstāve atzīmē vairākas neatbilstības – ģeogrāfisko objektu nosaukumos (jābūt 
Štēburupe, Štēburupes ieleja, Skolotāju birze, Mālkalnu ozols) IVN ziņojumā, kā arī norada, 
ka vairāki zemes īpašumi – mājokļi Dundagas ciemā („Ligatu” mājas, „Kroņkalni”, „Balzari”, 
„Mālkalnu” māja) nav iekļautas ietekmju izvērtējuma zonā.  
ELLEs pārstāvji apņemas veikt izmaiņas IVN ziņojumā. 
 
 
 
 
Sanāksmi protokolēja:       B. Maskoļūna 
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A/S „Latvenergo” plānotā elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 2. posma 
no Dundagas līdz Tumei rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 

sabiedriskās apspriešanas sanāksme 2011. gada 10. martā 
 

Dundagas novada dome, sēžu zāle - Pils ielā 5-1, plkst. 14.30 
 

Nr. p. k. Vārds, uzvārds Iestāde, organizācija vai zemes īpašuma 
nosaukums 

1. Inese Krūmiņa Zemes īpašnieks 
2. Raitis Krūmiņš  Zemes īpašnieks 
3. Ilze Meldere Zemes īpašnieks 
4. Jānis Melders Zemes īpašnieks 
5. Aldons Zumbergs Dundagas novada dome 
6. Gunta Abaja Dundagas novada dome 
7.  Māra Kalniņa A/S „Latvenergo” 
8.  Aigars Olle A/S „Augstsprieguma tīkls” 
9. Evija Brante SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment 
10.  Baiba Maskoļūna SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment 
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A/S „Latvenergo” plānotā elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 2. posma 
no Dundagas līdz Tumei rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 

sabiedriskās apspriešanas sanāksme 2011. gada 10. martā 
 
 
Norises vieta: Talsu novada dome, Kareivju ielā 7, lielajā zālē, plkst. 17.30. 
Dalībnieku saraksts: pielikumā; 
Pasākumu vada: Evija Brante, SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment projektu 
vadītāja; 
Protokolē: Baiba Maskoļūna, SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment vides 
speciāliste.  
 
M. Blūma atklāj sabiedriskās apspriešanas sanāksmi.  
E. Brante informē par sabiedriskās apspriešanas kārtību un iepazīstina klātesošos ar 
sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējumu (turpmāk tekstā IVN), kas nodots sabiedriskajai 
apspriešanai. Dara zināmu turpmāko sabiedriskās apspriešanas procedūru – vietas, kur 
iespējams iepazīties ar pilnu IVN ziņojumu un mudina sūtīt rakstiskus priekšlikumus un 
jautājumus uz norādītajam adresēm – A/S „Latvenergo un Vides pārraudzības valsts birojam 
līdz 2011. gada 31. martam. 
Pēc E. Brantes ierosinājuma klātesošie uzdod jautājumus, komentē un diskutē par ietekmes 
uz vidi novērtējuma ziņojumā sniegto informāciju. 
 
Zemes īpašnieks interesējas kad būs zināms, kura no alternatīvām tiks izvēlēta? 
E. Brante atbild, ka varētu būt zināms šī gada augustā vai septembrī. 
Zemes īpašnieks vaicā par cik m palielināsies aizsargjosla, jo viņa īpašumā garāža atrodas 
gandrīz aizsargjoslas zonā? 
A/S „Latvenergo” pārstāvji atbild, ka aizsargjosla palielināsies par ~10-15 m pie jau 
esošajiem aizsargjoslas 30 m.  
Zemes īpašnieks jautā, cik augstu būs izvietoti vadi, jo ar tehniku nedrīkst braukt zem 
vadiem transportlīdzeklis, kas augstāks par 4,5 m? 
A/S „Latvenergo” pārstāvji atbild, ka tehniskā projekta izstrādes gaitā tiks individuāli 
izvērtēts katrs īpašums un meklēts visatbilstošākais risinājums.  
Pašvaldības pārstāvis jautā, ja iedzīvotāji gribēs ēku rekonstruēt, tad kādi ierobežojumi un 
saskaņojumi nepieciešami? Kura būs tā institūcija, ar kuru jāsaskaņo? 
A/S „Latvenergo” pārstāvji apstiprina, ka rekonstrukcijas projekts būs jāsaskaņo ar A/S 
„Augstsprieguma tīkls”, taču tiek plānots, ka neviena dzīvojamā māja neatradīsies zem 
vadiem. Izmaiņas zemes plānos, zemesgrāmatās saskaņos A/S „Latvenergo”. Meža 
īpašniekiem – visas izmaksas par meža izstrādi zem plānotas augstsprieguma līnijas uzņemas 
A/S „Latvenergo”, izstrādātie kokmateriāli paliek mežu īpašniekiem.  
Zemes īpašnieks interesējas, ja zemes īpašumā atrodas abas divas līnijas – gan 
augstsprieguma, gan, iespējams, vidējā sprieguma – kuru līniju pārbūvēs un vai esošo novāks 
un būvēs tās vieta jaunu līniju? 
A/S „Latvenergo” pārstāvji informē, ka pārbūvēs tika augstsprieguma līniju, un līdz ar to 
balstu izvietojums būs retāks – atstatums starp balstiem ~370-600 m, un to iespējams mainīt 
un uzlabot šajās noradītajās robežās. 
Klātesošie interesējās, kur varēs sekot līdzi projektēšanas gaitai, kā arī grūti ir atrodama 
nepieciešamā informācija A/S „Latvenergo” mājas lapā? 
A/S „Latvenergo” pārstāvji atbild, ka projektu ir plānots pabeigt 2018. gadā, un 
būvniecības sakums līdz ar to varētu būt aptuveni pēc diviem gadiem. Mājas lapa atspoguļo 
aktuālo informāciju, un tas šobrīd ir IVN process, kurš ir atrodams mājas lapā sadaļā 
„Aktualitātes”. 
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Pašvaldības pārstāvis ierosina, ka tehnisko projektu – skiču stadijā, varētu ievietot 
publiskajā telpā, lai arī iedzīvotāji varētu izteikt savu viedokli, jo, tad, kad būs gatavs 
tehniskais projekts, iedzīvotajiem izteikt savu viedokli būs par vēlu. 
A/S „Latvenergo” pārstāvji atbild, ka pirms tehniskā projekta tiek veikts teritorijas 
apsekojums. Iedzīvotāji vai pašvaldības pārstāvji līdz 31. martam var sniegt priekšlikumus 
A/S „Latvenergo”, un tie noteikti tiks ņemti vērā. 
Zemes īpašnieks vaicā, kādēļ A/S „Latvenergo” šo līniju nenobīda uz citām neapdzīvotam 
teritorijām, lai nebūtu tuvumā dzīvojamās mājas? 
A/S „Latvenergo” pārstāvji atbild, ka vieglāk un izdevīgāk ir būvēt jau esošās līnijas vietā, 
jo tas ir uzņēmuma īpašums. Šajā vieta ir iespējams veikt dažādus ietekmes uz vidi un 
cilvēkiem samazinošus pasākumus. Jaunā vietā nepieciešami lieli finansu ieguldījumi, jāveic 
zemes transformācijas utml.  
Zemes īpašnieks interesējas, vai plānota augstsprieguma līnija būs šaurāka par jau esošo? 
A/S „Latvenergo” pārstāvji informē, ka līniju iespējams sašaurināt – izvietot vadus vienu 
virs otra un, līdz ar to, pēc nepieciešamības ir iespējams mainīt tās izvietojumu un platumu, kā 
arī balstu augstumu un novietojumu dažādās vietās. 
Klātesošie interesējas, vai katrs iedzīvotājs tiks informēts individuāli, jo līdz ar 
augstsprieguma līnijas izbūves pasliktināsies šo cilvēku dzīve? Ja jauda tiks būtiski 
palielināta, vai tas atstās ietekmi uz cilvēku un vai ir izdarīti mērījumi zem esošajām līnijām? 
A/S „Latvenergo” pārstāvji informē, ka augstspriegumu tīklu jaunajās līnijās mērījumu 
rezultāti nedrīkst pārsniegt jau esošos, un elektromagnētiskā lauka ietekme no augstsprieguma 
tīkliem uz cilvēku ir vairāk psiholoģiska rakstura. Jo tālāk no līnijas cilvēks atrodas, jo 
ietekme mazāka. Sadzīves tehnika rada lielāku elektromagnētiskā lauka ietekmi. Sabiedriskās 
apspriešanas mērķis ir noskaidrot sabiedrības viedokli, un pašvaldība var ietekmēt A/S 
„Latvenergo”, apkopojot iedzīvotāju būtiskākos priekšlikumus, komentārus un jautājumus un 
nosūtot tos A/S „Latvenergo”. Tas arī atvieglos darbu A/S „Latvenergo” projektētajiem.   
Pašvaldības pārstāvis vaicā, vai pašvaldībai no šī projekta būs arī ieguvumi? 
A/S „Latvenergo” pārstāvji atbild, ka, izbūvējot jauno augstsprieguma līniju, iegūs lielāku 
elektroenerģijas caurlaides iespēju, drošāku trasi un iespēju ienākt lielākiem patērētajiem - 
ražotajiem, kas var attīstīt rūpniecību un ražošanu. 
VAS „Latvijas Valsts ceļu” pārstāve vaicā, ja gar valsts ceļiem ir trase, tad tā tiks 
palielināta, bet kura aizsargjosla būs spēcīgāka, jo valsts ceļi gribētu trases aizsargjoslu atbīdīt 
tālāk no valsts ceļiem? Vai, ja būs nepieciešams rekonstruēt ceļus, rekonstrukcija būs 
jāsaskaņo ar A/S „Latvenergo”?  
A/S „Latvenergo” pārstāvji atbild, ka tas, kurš būvē pēdējais, tas ievēro jau noteiktās 
aizsargjoslas, bet jebkurā gadījumā ar VAS „Latvijas Valsts ceļiem” tiks saskaņots, bet pašu 
trases novietojumu mainīt negribētu. Iespējami ir dažādi risinājumi, aizsargjoslas, iespējams, 
var pārklāties. Saskaņošana būs jebkurā gadījumā abpusēja. 
E. Brante atkārtoti informē, ka iedzīvotāji un institūcijas pārstāvji var sūtīt rakstiskus 
priekšlikumus un jautājumus uz norādītajam adresēm – A/S „Latvenergo un Vides 
pārraudzības valsts birojam līdz 2011. gada 31. martam. 
 
 
 
 
Sanāksmi protokolēja:       B. Maskoļūna 
 



3 
 

A/S „Latvenergo” plānotā elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 2. posma 
no Dundagas līdz Tumei rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma 

sabiedriskās apspriešanas sanāksme 2011. gada 10. martā 
 

Talsu novada dome, Kareivju ielā 7, lielajā zālē, plkst. 17.30 
 

Nr. p. k. Vārds, uzvārds Iestāde, organizācija vai zemes īpašuma 
nosaukums 

1. Maruta Blūma Talsu novada pašvaldība 
2. Ināra Lāce VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
3. Lienīte Feldmane Ventspils RVP 
4. Indra Dermaka Ventspils RVP 
5. Inguna Pļaviņa Ventspils RVP 
6. Mārtiņš Bambals Zemes īpašnieks 
7. Edgars Uzuliņš Zemes īpašnieks 
8. Vaira Berga Zemes īpašnieks 
9.  Māra Kalniņa A/S „Latvenergo” 
10.  Aigars Olle A/S „Augstsprieguma tīkls” 
11. Kristīna Bidzāne Zemes īpašnieks 
12. Agris Blumbergs Zemes īpašnieks 
13. Kristīne Cimermane Talsu novada pašvaldība 
14. Solvita Ūdre Talsu novada dome 
15. Normunds Tropiņš Talsu novada dome 
16.  Baiba Maskoļūna SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment 
17. Evija Brante SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment 
 



 
5. pielikums 

  

 
Sanāksmju informatīvais materiāls par plānoto darbību 



Ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojums 
elektropārvades līnijas 

“Kurzemes loks” 2. 
posma rekonstrukcijai

Evija Brante
Estonian, Latvian & Lithuanian 

Environment



IVN procedūra
• IVN ziņojuma sabiedriskā apspriešana 

ilgst 30 dienas līdz 31. martam
• Pēc sabiedriskās apspriešanas tiks 

sagatavots pārskats par sabiedrisko 
apspriešanu un nepieciešamības 
gadījumā papildināts IVN ziņojums

• IVN ziņojums tiks iesniegts VPVB
• VPVB sagatavos atzinumu 60 dienu 

laikā
• Pašvaldību akcepts paredzētajai 

darbībai



Kurzemes loka projekts - 1
• Pamatojums

– Baltijas reģiona starpsavienojuma izveide 
ir viena no EK noteiktajām prioritātēm

– vēja elektrostaciju pieslēguma 
nodrošināšana Latvijas rietumu daļā

– integrēta Eiropas enerģijas tirgus izveide
– elektropārvades tīklu „šauro vietu” 

novēršana



Kurzemes loka projekts - 2
• Projekta „Kurzemes loks” IVN un 

trases izpēte tiek veikta ES piešķirtā 
Eiropas enerģētikas tīklu (Trans-
European Energy Network – TEN-E) 
attīstības finansiālā atbalsta 
programmas ietvaros



IVN ziņojuma saturs
• Normatīvo aktu prasību analīze
• Esošās situācijas un pārbūves raksturojums
• Vides stāvokļa novērtējums
• Iespējamā ietekme uz vidi
• Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas 

apkopojums un izvērtējums
• Pasākumi ietekmju samazināšanai vai 

novēršanai
• Alternatīvu salīdzinājums un izvērtējums
• Monitoringa nepieciešamības izvērtējums



Paredzētās darbības 
raksturojums - 1

• Elektropārvades līnijas posma 
Dundaga – Talsi – Kandava – Tume 
pārbūvi, uz jauniem balstiem 
uzbūvējot vienu esošo 110 kV
elektropārvades līniju un vienu 330 
kV elektropārvades līniju

• Dundagas un Tumes apakšstaciju 
rekonstrukcija



Paredzētās darbības 
raksturojums - 2

• 1. alternatīvā elektropārvades līnija pēc 
dzelzceļa līnijas šķērsojuma virzās uz 
dienvidaustrumiem no autoceļa E22/A10 un 
tad, pagriežoties uz dienvidaustrumiem, 
virzās līdz Tumei. Elektropārvades līnijas 
kopējais garums ir apmēram 87 km 

• 2. alternatīvā elektropārvades līnija pēc 
dzelzceļa līnijas šķērsojuma virzās uz 
ziemeļaustrumiem no autoceļa E22/A10
Tukuma virzienā un tad turpinās līdz 
Tumei. Elektropārvades līnijas kopējais 
garums ir apmēram 96 km





Pārbūves pamatojums

• Latvijas elektrostaciju jauda jau šobrīd 
nav pietiekama 

• Nepieciešams nodrošināt elektroapgādes 
drošumu

• Nepieciešams izveidot jaunus 
starpsistēmas savienojumus no Baltijas 
uz Zviedriju un Somiju



Paredzētās darbības 
īstenošanas galvenie posmi

• Sagatavošanas darbi
• Celtniecības montāžas darbi 

apakšstacijās „Dundaga” un „Tume”
• 330 kV un 110 kV elektrolīnijas posmā 

Dundaga – Tume montāžas darbi
• Teritorijas sakārtošana
• Objektu pārbaudes un nodošana 

ekspluatācijā



Iespējamā ietekme uz vidi - 1
• Esošo būvju nojaukšanas nepieciešamība
• Atkritumu apsaimniekošana
• Trokšņa līmeņa izmaiņas

– būtiskākā ietekme būvniecības laikā
– īslaicīga ietekme
– darbus veiks no 7.00-19.00
– tiks izmantotas normatīviem aktiem 

atbilstošas iekārtas
– ekspluatācijas laikā tiek nodrošināta trokšņa 

robežlielumu ievērošana



Elektromagnētiskā starojuma 
līmeņa izmaiņas 

• References līmeņus elektriskajam laukam 
un magnētiskajam laukam nosaka
– Eiropas padomes rekomendācijas
– Starptautiskās komisijas aizsardzībai pret 

nejonizēto starojumu vadlīnijas
• References līmenis elektriskajam laukam 

ir 100 µT
• References līmenis magnētiskajam 

laukam ir 5 kV/m
• Aprēķinu rezultāti  - max magnētiskais 

lauks zem elektrolīnijas trases, ja vadu 
augstums ir 9 m, ir 15,4 µT



Parametrs Vērtības References 
līmenis

Min Max Vidējais

Magnētiskais
lauks, µT

0,01 8,51 1,45 100

Elektriskais 
lauks, kV/m

0,00 3,99 0,77 5

Mērījumu rezultāti pie 330 kV apakšstacijas žoga 1,8 
m augstumā



Iespējamā ietekme uz dabas 
vērtībām

• Šķērso īpaši aizsargājamas dabas 
teritorijas:
– 1. variants dabas parku “Abavas ieleja”
– 2. variants dabas liegumu “Tumes 

meži”
• Ietekme uz putnu migrācijas 

koridoriem
• Rekonstrukcijas darbu laikā 

sagaidāma lielāka ietekme nekā 
ekspluatācijas laikā





Iespējamā ietekme uz dabas 
vērtībām

• Šķērso īpaši aizsargājamas dabas 
teritorijas:
– 1. variants dabas parku “Abavas ieleja”
– 2. variants dabas liegumu “Tumes 

meži”
• Ietekme uz putnu migrācijas 

koridoriem
• Rekonstrukcijas darbu laikā 

sagaidāma lielāka nekā 
ekspluatācijas laikā





Iespējamā ietekme uz dabas 
vērtībām

• Šķērso īpaši aizsargājamas dabas 
teritorijas:
– 1. variants dabas parku “Abavas ieleja”
– 2. variants dabas liegumu “Tumes 

meži”
• Ietekme uz putnu migrācijas 

koridoriem
• Rekonstrukcijas darbu laikā 

sagaidāma lielāka nekā 
ekspluatācijas laikā





Iespējamā ietekme uz ainavu un 
kultūrvēsturisko vidi

• Elektrolīnija ainavā veidos lielāku akcentu, 
jo pieaugs balstu augstums

• Elektrolīnijas trase kļūs par nozīmīgu 
ainavas struktūras elementu ne tikai lokālā, 
bet arī reģionālā mērogā

• Trase šķērso un tuvumā atrodas salīdzinoši 
daudz vietējas un valsts nozīmes kultūras 
pieminekļi

• Būtisku ietekmi rada 1. alternatīva pie 
Kandavas => nepieciešamas trases 
novietojuma izmaiņas





Paredzētie pasākumi ietekmes 
samazināšanai un novēršanai

• Būvniecības posmā
• Trases ekspluatācijas laikā
• Atkritumi
• Elektromagnētiskais starojums
• Dabas vērtības
• Ietekme uz ainavu
• Ietekme uz kultūrvēsturisko vidi



Alternatīvu salīdzinājums
• 1. alternatīvai mazāka paliekošā 

ietekme nekā 2. alternatīvai uz
– īpaši aizsargājamām dabas teritorijām
– kultūrvēsturisko vidi
– ainavu,
ja tiek mainīts trases novietojums pie 

Kandavas



Turpmākās aktivitātes
• Sabiedriskā apspriešana turpinās līdz 

31. martam
• Rakstiskus priekšlikumus var sūtīt

– A/S „Latvenergo” 
Pulkveža Brieža iela 12, Rīga LV-
1230

– Vides pārraudzības valsts birojam
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045



6. pielikums 
 
 

 
Sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtās vēstules   
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