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Pārskats par elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes 
loks” 2. posma rekonstrukcijas ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojuma atkārtotu sabiedrisko apspriešanu 
Tukuma un Kandavas novados 
 
Elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 2. posma rekonstrukcijas 
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma atkārtota sabiedriskā apspriešana notika laika 
posmā no 2011. gada 14. jūlija līdz 13. augustam. Paziņojums par ietekmes uz vidi 
novērtējuma ziņojuma atkārtotu sabiedrisko apspriešanu bija publicēti laikraksta 
„Neatkarīgās Tukuma ziņas”, kas ir Tukuma un Kandavas novadu laikraksts,  2011. 
gada 14. jūlija numurā. Sludinājumu kopijas pievienotas 1. pielikumā. 
 
Atkārtota sabiedriskā apspriešana tika organizēta, jo ietekmes uz vidi novērtējuma 
laikā pēc ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedriskās apspriešanas tika 
precizēts elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 2. posma 
rekonstrukcijas darbu apjoms, tajā paredzot izmaiņas posmā no Kandavas līdz Tumei. 
Ņemot vērā šīs izmaiņas, tika papildināts ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums, tajā 
iekļaujot informāciju par plānotajiem papildus darbiem un ar tiem saistīto ietekmi uz 
vidi, kas sagatavota balstoties uz nozaru ekspertu vērtējumiem un rekomendācijām 
nepieciešamajiem pasākumiem ietekmes samazināšanai vai novēršanai. 
 
Paziņojumi par elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 2. posma 
rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma atkārtotu sabiedrisko 
apspriešanu bija pieejami a/s „Latvenergo” mājas lapā (www.latvenergo.lv), Vides 
pārraudzības valsts biroja mājas lapā (www.vpvb.gov.lv), Tukuma un Kandavas. 
Papildus paziņojumi bija izvietoti minēto pašvaldību ēkās pie ziņojuma dēļiem. 
Paziņojuma teksts pievienots 2. pielikumā. 
 
Elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes loks” 2. posma rekonstrukcijas 
ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma papildinātā versija un tā kopsavilkums bija 
pieejams a/s „Latvenergo”, Tukuma un Kandavas novada pašvaldībās. 
 
Sabiedriskās apspriešanas laikā tika saņemtas šādas vēstules (skat. 3. pielikumu): 

• Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās pārvaldes 2011. gada 2. augusta 
vēstule Nr. 9.5-31/311; 

• Dabas aizsardzība pārvaldes 2011. gada 16. augusta vēstule Nr. D 3.20/20. 
 
Valsts vides dienesta Ventspils reģionālās vides pārvalde atbalsta plānoto darbību un 
tajā nav iekļautas papildus prasības, kas būtu saistītas ar nepieciešamību veikt 
izmaiņas vai izdarīt papildinājumus ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā. 
 
Ņemot vērā Dabas aizsardzības pārvaldes vēstulē iekļauto prasību piesaistīt nozares 
ekspertus, ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā 4.7. tabulā kā papildus ietekmi 
samazinošs pasākums paredzēts, ka elektropārvades līnijas posma caur „Tumes 
mežiem” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādes laikā tiks nodrošinātas 
konsultācijas ar sugu un biotopu aizsardzības ekspertu un/vai Dabas aizsardzības 
pārvaldi. 
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Sludinājuma kopija   
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Paziņojuma kopija 



Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) 
ziņojuma atkārtotu sabiedrisko apspriešanu 

 
Paredzētās darbības nosaukums: elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes 
loks” 2. posma Dundaga – Tume esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija 
un tās sprieguma palielināšana, t.sk. rekonstruējot esošo 110 kV vienķēžu 
elektropārvades līniju Nr. 258 posmā Kandava – Tume (gar Tukumu) 
 
Paredzētās darbības norises vietas: Dundagas novada Dundagas pagasts, Talsu 
novada Talsu pilsēta, Valdgales, Ģibuļu, Strazdes, Lībagu un Virbu pagasti, Kandavas 
novada Kandavas pagasts un Tukuma novada Tukuma pilsēta, Sēmes, Pūres un 
Tumes pagasti. 
 
Ierosinātājs: A/S „Latvenergo”, reģ. Nr. 40003032949. 
 
Informācija par IVN procedūru: Vides pārraudzības valsts biroja lēmums Nr. 36 
par IVN procedūras piemērošanu pieņemts 2010. gada 8. februārī. Sagatavotā IVN 
ziņojuma sabiedriskā apspriešana notika 2011. gada martā. Šobrīd sabiedriskai 
apspriešanai tiek nodots papildināts   „Elektropārvades tīklu savienojuma „Kurzemes 
loks” 2. posma rekonstrukcijas ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums”, ietverot tajā 
esošās 110 kV elektropārvades līnijas Nr. 258 posmā Kandava – Tume (gar Tukumu) 
rekonstrukcijas novērtējumu, neparedzot šai posmā sprieguma palielināšanu. 
Papildinātā IVN ziņojuma sagatavošana pabeigta 2011. gada jūlijā. 
 
Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, adrese: 
Skolas iela 10-8, Rīga, LV-101, tālr. 67242411. 
 
Informācija par sabiedrisko apspriešanu: 
 
Ar IVN 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. 

 
Rakstiskus priekšlikumus par IVN ziņojumu var iesniegt A/S „Latvenergo”, sūtot uz 
adresi Pulkveža Brieža iela 12, Rīga LV-1230, un Vides pārraudzības valsts birojā, 
sūtot uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, līdz 2011. gada 13. augustam.  
 
Vides pārraudzības valsts biroja adrese ir Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 
67321173, interneta mājas lapas adrese www.vpvb.gov.lv. 
 
A/S „Latvenergo” adrese ir Pulkveža Brieža iela 12, Rīga LV-1230, tālr. 80200400, 
interneta mājas lapas adrese www.latvenergo.lv. 
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Atkārtotas sabiedriskās apspriešanas  
laikā saņemtās vēstules 
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