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Vadlīnijas par vēja enerģijas projektiem un ES dabas aizsardzības tiesību aktiem 

Šīs vadlīnijas nav juridiski saistošas; to vienīgais mērķis ir sniegt informāciju par attiecīgo ES 

tiesību aktu konkrētiem aspektiem. Tādējādi tās paredzētas kā atbalsta dokuments iedzīvotājiem, 

uzņēmumiem un valstu iestādēm Putnu direktīvas un Dzīvotņu direktīvas piemērošanā. Tās 

neprognozē nekādu Komisijas turpmāku nostāju šajā jautājumā. Autoritatīva Savienības tiesību 

aktu interpretācija ir vienīgi Eiropas Savienības Tiesas kompetencē. Šīs vadlīnijas neaizstāj, 

nepapildina un negroza Putnu direktīvas un Dzīvotņu direktīvas noteikumus; turklāt tās nevajadzētu 

izskatīt atsevišķi, bet gan izmantot kopā ar minētajiem tiesību aktiem. 

Eiropas Komisija (2020. gads). 

Atļauts reproducēt, norādot avotu. 
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PAR ŠO DOKUMENTU 

Pamatinformācija par šo dokumentu  

Šis dokuments ir Komisijas 2011. gada vadlīniju par vēja enerģiju un Natura 2000 atjauninājums, kā paredzēts 

rīcības plānā par dabu, cilvēkiem un ekonomiku1. Tika uzskatīts, ka vadlīnijas atjaunināmas tādēļ, ka kopš 

vadlīniju pirmās izdošanas ir ievērojami attīstījusies ES politika un tiesību akti par atjaunojamo energoresursu 

enerģiju un vēja enerģijas tehnoloģijām (it sevišķi jūrā). Kopā ar šo attīstību ievērojami ir paplašinājušās arī 

zināšanas par vēja enerģijas ietekmi uz biodaudzveidību, kā arī par labu praksi šīs ietekmes novēršanā.  

Ņemot vērā vēja enerģijas izmantošanas turpmāku strauju izvēršanos klimata pārmaiņu risināšanas kontekstā, 

no vienas puses, un pieaugošo  biodaudzveidības noslogojumu, no otras puses, ir svarīgi izstrādāt vadlīnijas, 

kas balstītas uz jaunākajām zināšanām un labu praksi, kā salāgot attiecīgos rīcībpolitiskos mērķus un 

mērķrādītājus.     

Atjaunojamo energoresursu enerģijas direktīvā2, ko pieņēma 2009. gadā, ir noteikts saistošs mērķrādītājs, 

proti, , ka 2020. gada enerģijas galapatēriņā vismaz 20 % jābūt iegūtiem no atjaunojamiem energoresursiem. 

Eiropas Parlaments un Padome 2018. gadā pieņēma pārskatīto Atjaunojamo energoresursu enerģijas 

direktīvu3, paredzot saistošu ES līmeņa atjaunojamo energoresursu enerģijas mērķrādītāju vismaz 32 % 

apmērā līdz 2030. gadam, ar klauzulu, ka šis mērķrādītājs ne vēlāk kā 2023. gadā vēl jāpaaugstina. Vēja 

enerģija veido lielāko daļu no atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas Eiropas Savienībā (ES), un 

sagaidāms, ka nākamajās desmitgadēs šāda situācija saglabāsies. Vēja enerģija 2018. gadā ar uzstādīto 

jaudu 170 GW uz sauszemes un 19 GW atkrastē veidoja 18,4 % no ES kopējās elektroenerģijas ražošanas 

jaudas4. Atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanai 2030. gadā potenciāli sasniedzot 50 % no kopējās 

elektroenerģijas ražošanas ES, vēja enerģija (gan sauszemes, gan atkrastes) varētu veidot 21 % no kopējās 

elektroenerģijas ražošanas5.  

Eiropas Komisija 2019. gada decembrī nāca klajā ar paziņojumu par Eiropas zaļo kursu6. Tajā apliecināta 

Komisijas apņemšanās risināt ar klimatu un vidi saistītas problēmas, kas ir šīs paaudzes noteicošais uzdevums 

un ir neatņemama daļa no Komisijas stratēģijas Apvienoto Nāciju Organizācijas 2030. gada ilgtspējīgas 

attīstības mērķu (IAM) īstenošanai. Tā ir jauna izaugsmes stratēģija, kas tiecas ES pārveidot par taisnīgu un 

pārticīgu sabiedrību ar mūsdienīgu, ilgtspējīgu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, kurā 

siltumnīcefekta gāzu neto emisijas 2050. gadā samazinātos līdz nullei un ekonomiskā izaugsme būtu atsaistīta 

no resursu patēriņa.  Zaļajā kursā jau ir izklāstīts skaidrs redzējums par to, kā līdz 2050. gadam panākt 

klimatneitralitāti un kā vēl vairāk dekarbonizēt energosistēmu, lai 2030. un 2050. gadā sasniegtu klimata 

mērķus. Tajā ir uzsvērta atjaunojamo energoresursu, it sevišķi atkrastes vēja enerģijas ražošanas, būtiskā 

nozīme šo mērķu sasniegšanā.  

Tāpat Eiropas zaļajā kursā īpaša nozīme tiek veltīta biodaudzveidībai, kas saskaras ar aizvien lielāku 

spiedienu. Eiropas Komisija arī nesen pieņēma paziņojumu par ES Biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam7 

ar mērķi līdz 2030. gadam nostāties uz Eiropas biodaudzveidības atjaunošanas ceļa, no kā ieguvēji būs kā 

cilvēki, tā klimats un planēta. Stratēģijā izklāstītas apņemšanās un pasākumi, kas ir jāīsteno līdz 2030. gadam, 

tostarp lielāka ES mēroga aizsargājamo sauszemes un jūras teritoriju tīkla izveide uz esošo Natura 2000 

teritoriju pamata; stingra aizsardzība teritorijām ar ļoti augstu biodaudzveidības un klimata vērtību; ES Dabas 

atjaunošanas plāns; pasākumu kopums vajadzīgajām transformatīvām pārmaiņām; un pasākumi, kā risināt 

globālo biodaudzveidības problēmu. Satraucoša aina par biodaudzveidības stāvokli un tās dažādajām 

noslodzēm paveras arī Starpvaldību zinātnes un politikas platformas bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu 

pakalpojumu jomā (IPBES) ziņojumā par bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu globālo 

novērtējumu8.  

                                                      

1 https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf. 
2 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/28/oj/?locale=LV. 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32018L2001. 
4 Wind energy in Europe in 2018. Trends and statistics (Vēja enerģijas Eiropā 2018. gadā. Tendences un statistika) 
(WindEurope, 2019. gads). 
5 Renewable Energy Prospects for the European Union (Atjaunojamo energoresursu enerģijas perspektīva Eiropas 
Savienībā), Starptautiskā Atjaunojamo energoresursu aģentūra, 2018. gads. 
6 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/LV/COM-2019-640-F1-LV-MAIN-PART-1.PDF. 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380. 
8 https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/communication_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/28/oj/?locale=LV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32018L2001
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/LV/COM-2019-640-F1-LV-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
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Kopumā par galveno biodaudzveidības zuduma iemeslu atzīst klimata pārmaiņas. Temperatūras 

paaugstināšanās pasaulē noved pie ekosistēmu degradēšanas uz sauszemes un jūrā, kā rezultātā izzūd arī 

biodaudzveidība. Vēja enerģija palīdz saglabāt biodaudzveidību, samazinot siltumnīcefekta emisijas un 

atgriežot sabiedrībai ievērojami vairāk enerģijas, nekā tā patērē savā dzīves ciklā. Elektroenerģijas ražošanai 

netiek patērēts ūdens, un darbības laikā netiek radīts gaisa, augsnes vai ūdens piesārņojums. Tomēr 

neatbilstīgi izvietoti vai projektēti vējparki var apdraudēt neaizsargātas sugas un dzīvotnes, tostarp tādas, ko 

aizsargā Putnu direktīva un Dzīvotņu direktīva.  

Šā dokumenta mērķis un raksturs 

Šā dokumenta mērķis ir sniegt norādes, kā pēc iespējas labāk nodrošināt, lai vēja enerģijas projekti atbilstu 

Putnu direktīvai un Dzīvotņu direktīvai.  

Šā dokumenta tvērumā ir: 

• teritoriju aizsardzības noteikumi saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. pantu; attiecīgi vadlīnijas attiecas uz 

visām dzīvotnēm un sugām, kas atbilst Natura 2000 teritoriju noteikšanai, t. i.:  

• Kopienā nozīmīgām dzīvotnēm, kā uzskaitīts Dzīvotņu direktīvas I pielikumā, 

• Kopienā nozīmīgām sugām, kā uzskaitīts Dzīvotņu direktīvas II pielikumā, 

• savvaļas putniem, kas uzskaitīti Putnu direktīvas I pielikumā, 

• regulāri sastopamām migrējošu savvaļas putnu sugām, kas nav uzskaitītas Putnu direktīvas I pielikumā,  

• sugu aizsardzības noteikumiem saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 12. un 13. pantu un attiecīgajiem 

noteikumiem Putnu direktīvas 5. pantā; tie attiecas gan uz stingri aizsargājamām sugām saskaņā ar 

Dzīvotņu direktīvas IV pielikumu, gan uz visām savvaļas putnu sugām, uz kurām attiecas Putnu 

direktīva. 

 

Galvenā uzmanība šajā dokumentā veltīta vēja enerģijas projektiem saistībā ar elektroenerģijas ražošanas 

infrastruktūras pirmsbūvniecības posmu, būvniecību, ekspluatāciju un dezekspluatāciju vai 

energoatjaunināšanu. Saistītā pārvades infrastruktūra ir aplūkota citās Eiropas Komisijas vadlīnijās9.  

Šīs nozares vadlīnijas ietilpst Eiropas Komisijas publicēto vadlīniju plašākā kontekstā; to mērķis ir sekmēt 

Dzīvotņu direktīvas un Putnu direktīvas īstenošanu. Dokuments neaizstāj Komisijas esošos vispārējos 

interpretējošos un metodiskos vadlīniju dokumentus par Dzīvotņu direktīvas 6. pantu10. Tā vietā dokumenta 

mērķis ir precizēt konkrētus šo noteikumu aspektus un it sevišķi aplūkot tos vējparku attīstības kontekstā. 

Tādēļ šīs vadlīnijas vislabāk būtu izmantot kopā ar abām direktīvām un attiecīgajām Komisijas vadlīnijām11. 

Turklāt šajās vadlīnijās ir izmantoti plašāki principi, kas ir pamatā ES politikai par vidi un vēja enerģijas 

projektiem (piemēram, princips par atjaunojamo energoresursu enerģijas projektu īstenošanu ar zemu vides 

apdraudējuma risku, kā noteikts pārskatītās Atjaunojamo energoresursu enerģijas direktīvas 15. panta 

7. punktā). Mērķis ir sniegt vadlīnijas par atļauju un plānošanas satvaru saskaņā ar pārskatītās Atjaunojamo 

energoresursu enerģijas direktīvas 15.–17. pantu. 

Šajā dokumentā ir atsauces uz daudziem labas prakses piemēriem gadījumu izpētēs (sk. 

pārskatu  A papildinājumā). To mērķis ir aprakstīt reālus piemērus efektīvām un gudrām pieejām, kuras ir 

izmantotas ierosināto projektu novērtēšanas un atļaujas piešķiršanas laikā ar mērķi novērst radīto ietekmi. Tā 

kā katrs vēja enerģijas projekts un ES aizsargāto dzīvotņu un sugu mijiedarbības gadījums ir ļoti specifisks 

atkarībā no konkrētās teritorijas, šī labā prakse nav preskriptīva, , bet gan var kalpot par satvaru vai  iedvesmas 

avotu specifisku risinājumu rašanai. 

Šis dokuments nav tiesību akts; tas neparedz jaunus noteikumus, bet gan sniedz vadlīnijas par spēkā esošo 

noteikumu piemērošanu. Autoritatīva ES tiesību aktu interpretācija ir vienīgi Eiropas Savienības Tiesas 

kompetencē.  

                                                      

9 “Energopārvades infrastruktūra un ES dabas aizsardzības tiesību akti” (Eiropas Komisija, 2018b). 
10 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 
11 It sevišķi vadlīnijas par Dzīvotņu direktīvas 6. pantu, metodiskās vadlīnijas par 6. panta 3. un 4. punktu (pieejamas: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm) un vadlīnijas par sugu aizsardzību 
(pieejamas: https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm). 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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Vadlīnijas pirmām kārtām ir paredzētas projektu attīstītājiem, konsultantiem un kompetentajām iestādēm. Tās 

varētu būt noderīgas arī nevalstiskajām organizācijām un citām ieinteresētajām personām, kas strādā vēja 

enerģijas nozarē. Dokuments ir izstrādāts, apspriežoties ar dalībvalstu iestādēm, nevalstiskajām 

organizācijām (NVO) un vēja enerģijas nozares ieinteresētajām personām, kas dažādos dokumenta tapšanas 

posmos ir sniegušas vērtīgas atsauksmes. 

Šis dokuments ir sagatavots ar Arcadis Belgium nv/sa un NIRAS Consulting Ltd palīdzību. 

Šā dokumenta struktūra 

Dokumentam ir deviņas nodaļas. 

• 1. nodaļa. Pārskats par ES politikas kontekstu attiecībā uz atjaunojamo energoresursu enerģiju, tostarp 

pārskats par vēja enerģijas tehnoloģiju pašreizējo līmeni ES un sagaidāmajām tendencēm. 

• 2. nodaļa. Pārskats par Putnu direktīvas un Dzīvotņu direktīvas tiesību normām, kas attiecas uz vēja 

enerģijas projektiem, tostarp sevišķu uzmanību pievēršot Dzīvotņu direktīvas 6. pantā noteiktajai 

procedūrai par atļauju piešķiršanu plāniem vai projektiem, kuri, visticamāk, būtiski ietekmēs Natura 2000 

teritorijas, un prasībām par ES aizsargājamām dzīvotnēm un sugām plašākā dabas ainavā. 

• 3. nodaļa. Vispārīgas vadlīnijas vēja enerģijas projektu attīstītājiem, operatoriem un plānošanas un atļauju 

piešķiršanas iestādēm par galvenajiem jautājumiem un saistītie labas prakses piemēri. Galvenie jautājumi 

ietver iespējamās ietekmes nozīmīgumu, tvēruma noteikšanu, informācijas atskaites punkta noteikšanu, 

nenoteiktības risināšanu, kumulatīvo ietekmi un apspriešanos ar ieinteresētajām personām.  

• 4. nodaļa. Aplūkots stratēģiskas plānošanas nozīmīgums un aprakstītas tādas atbalsta metodes kā dzīvās 

dabas jutīguma kartēšana un teritoriju daudzējāda izmantošana. 

• 5. nodaļa. Šī nodaļa skar 15. IAM (dzīvība uz sauszemes) un sniedz padziļinātus aprakstus par sauszemes 

vēja enerģijas projektu tipiskajām ietekmētajām grupām un to, kā novērtēt iespējamās ietekmes 

nozīmīgumu saistībā ar galvenajām recipientu grupām, piemēram, putniem, sikspārņiem un sauszemes 

dzīvotnēm. Sniegts pārskats par labas prakses pieejām un gadījuma analīzēm saistībā ar tādu pasākumu 

īstenošanu, kuru mērķis ir novērst vai samazināt būtisku ietekmi.   

• 6. nodaļa. Šī nodaļa skar 14. IAM (dzīvība zem ūdens) un sniedz padziļinātus aprakstus par atkrastes vēja 

enerģijas projektu tipiskajām ietekmētajām grupām un to, kā novērtēt nozīmīgumu saistībā ar galvenajām 

recipientu grupām, piemēram, jūras putniem, jūras zīdītājiem un jūras dzīvotnēm. Sniegts pārskats par 

labas prakses pieejām un gadījuma analīzēm saistībā ar tādu pasākumu īstenošanu, kuru mērķis ir novērst 

vai samazināt būtisku ietekmi. 

• 7. nodaļa. Laba prakse saistībā ar monitoringu un adaptīvu pārvaldību. 

• 8. nodaļa. Atsauces 

• 9. nodaļa. Papildinājumi 

  



 

 Vadlīnijas par vēja enerģijas projektiem un ES dabas aizsardzības tiesību aktiem 12 

1 VĒJA ENERĢIJA EIROPĀ 

1.1 Ievads 

Eiropas Savienība (ES) ir noteikusi vērienīgus mērķus dekarbonizēt dalībvalstu tautsaimniecības, īstenojot 

dažādus pasākumus, tostarp pastāvīgi attīstot atjaunojamos energoresursus (AER). Atjaunojamo 

energoresursu direktīvā 2009/28/EK12 ir noteikta vispārējā politika enerģijas ražošanai no atjaunojamiem 

energoresursiem un šādas enerģijas veicināšanai. Saskaņā ar minēto direktīvu ES līdz 2020. gadam ir 

jāpanāk, lai 20 % no enerģijas tiktu ražoti no atjaunojamiem energoresursiem. Pieņemot paketi “Tīru enerģiju 

ikvienam Eiropā”13 2018. un 2019. gadā, Eiropas Savienība ir apņēmusies panākt, lai vismaz 32 % no ES 

enerģijas bruto galapatēriņa līdz 2030. gadam, būtu no atjaunojamiem energoresursiem, paredzot arī 

iespējamu šā procentuālā rādītāja palielināšanu. Attiecībā uz 2020. gadu ES dalībvalstis ir apņēmušās 

sasniegt konkrētos nacionālos atjaunojamo energoresursu enerģijas mērķrādītājus, kas pieņemti to 

nacionālajos atjaunojamo energoresursu enerģijas rīcības plānos un kuru sasniegšanai izveidotas vairākas 

rīcībpolitikas un tiesību instrumenti. Eurostat dati liecina, ka ES kopumā virzās uz 2020. gada 20 % mērķa 

sasniegšanu, taču  atjaunojamo energoresursu  īpatsvars dažādās dalībvalstīs stipri atšķiras, proti, no vairāk 

nekā 30 % Somijā, Zviedrijā un Latvijā līdz mazāk nekā 5 % Maltā, Luksemburgā un Nīderlandē14. 

Lai gan ir atjaunojamo energoresursu enerģijas attīstīšana Eiropā ir labi sekmējusies un atjaunojamo 

energoresursu enerģijas ražošana uz sauszemes ir samērā nostabilizējusies, aizvien vairāk jūrā bāzētu 

energotehnoloģiju piedzīvo aizvien straujāku izaugsmi, tāpēc tās nonāk jauna rīcībpolitiskā un tiesiska 

regulējuma uzmanības centrā. Lai nodrošinātu šo tehnoloģiju ilgtspējīgu attīstību Eiropā, ES pieņēma Jūras 

telpiskās plānošanas direktīvu 2014/89/ES15, lai izveidotu kopīgu satvaru nolūkā samazināt nozaru 

savstarpējo konfliktu, panāktu sinerģiju, veicinātu investīcijas un pārrobežu sadarbību, kā arī aizsargātu vidi. 

Direktīvas mērķi atbilst Jūras stratēģijas pamatdirektīvā (JSPD) 2008/56/EK16 un Ūdens 

pamatdirektīvā 2000/60/EK17 noteiktajiem aizsardzības pasākumiem.  

ES 2018. gadā bija uzstādītas jaudas, kas uz sauszemes ļauj saražot 160 GW, bet atkrastē — 19 GW vēja 

enerģijas. Tas veidoja 14 % no ES elektroenerģijas pieprasījuma un joprojām ir otrais lielākais elektroenerģijas 

ražošanas jaudas veids (1-1.ierāmējums).  

1-1.ierāmējums. Elektroenerģijas ražošanas kopējā jauda Eiropas Savienībā 2008.–2018. gadā 

 

                                                      

12 https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/28/oj/?locale=LV. 
13 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en. 
14 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics. 
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32014L0089. 
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056. 
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32000L0060. 
 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/28/oj/?locale=LV
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32014L0089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
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Avots: WindEurope, 2019. gads 

1.2 ES politikas satvars atjaunojamo energoresursu veicināšanai 

ES atjaunojamo energoresursu enerģijas politika aizsākās 1997. gadā, kad tika pieņemta Komisijas baltā 

grāmata “Energy for the future: renewable sources of energy” (Enerģija nākotnei: atjaunojamie 

energoresursi)18. Tajā ieteica līdz 2010. gadam divkāršot atjaunojamo energoresursu enerģijas īpatsvaru 

enerģijas bruto patēriņā 12 % apmērā  un lika pamatu Direktīvas 2001/77/EK par tādas elektroenerģijas 

veicināšanu, kas ražota, izmantojot neizsīkstošos enerģijas avotus, pieņemšanai19. Tad ES pieņēma 

Direktīvu 2003/87/EK20, ar kuru izveidoja ES siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības 

sistēmu un kuras mērķis bija veicināt dekarbonizāciju un netieši veicināt atjaunojamos energoresursus. 

ES valstu vadītāji 2008. gada decembrī klimata un enerģētikas tiesību aktu kopuma ietvaros apņēmās 

nospraust mērķrādītāju 2020. gadam. Šajā saistībā dalībvalstis vienojās līdz 2020. gadam samazināt 

siltumnīcefekta gāzu emisijas par vismaz 20 % (salīdzinot ar 1990. gada līmeni) un līdz 2020. gadam palielināt 

atjaunojamo energoresursu izmantošanu līdz 20 % no Eiropas enerģijas bruto galapatēriņa. 

Lai izpildītu šo apņemšanos attiecībā uz atjaunojamo energoresursu enerģiju, ES pieņēma 

Direktīvu 2009/28/EK21 par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu (ko parasti sauc par 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas direktīvu (AERD)). AERD ir katrai dalībvalstij noteikti obligāti valsts 

mērķrādītāji, lai nodrošinātu, ka ES kopumā sasniedz savu mērķi — 20 % enerģijas no atjaunojamiem 

energoresursiem. Saskaņā ar minēto direktīvu katrai dalībvalstij ir jāizstrādā skaidrs rīcības plāns, lai parādītu, 

kā tās plāno sasniegt savus atjaunojamo energoresursu enerģijas mērķrādītājus. Dalībvalstu pieņemtajos 

nacionālajos atjaunojamo energoresursu rīcības plānos22 ir noteikti mērķi elektroenerģijas, apkures un 

transporta nozarēs, plānotā tehnoloģiju struktūra un rīcībpolitikas pasākumi, kas vajadzīgi mērķrādītāju 

sasniegšanai.  

Pamatojoties uz 2020. gada mērķiem un Eiropas Komisijas paketes “Tīru enerģiju ikvienam Eiropā” ietvaros 

sagatavoto priekšlikumu, ES 2018. gadā izstrādāja regulējumu 2030. gada klimata un enerģētikas stratēģijai23. 

ES līmeņa galvenie mērķrādītāji 2030. gada ir šādi:  

 siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums vismaz 40 % apmērā (balstoties uz 1990. gada līmeni);  

 atjaunojamo energoresursu enerģijas patēriņš vismaz 32 % apmērā, turklāt paredzēts, ka līdz 

2023. gadam tas jāpalielina, turklāt tas ir saistošs ES līmenī; un  

 pamatmērķis uzlabot energoefektivitāti ES līmenī līdz vismaz 32,5 % salīdzinājumā ar 20 %, kas 

noteikts 2020. gadam.  

Apņemšanās attiecībā uz atjaunojamo energoresursu enerģiju 2030. gadam tiks īstenotas ar pārskatīto 

Direktīvu (ES) 2018/2001 par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas 

veicināšanu, ko pieņēma 2018. gada decembrī (AERD II)24. Dalībvalstīm ir kopā jānodrošina, lai no 

atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas īpatsvars Savienības enerģijas bruto galapatēriņā 

2030. gadā būtu vismaz 32 %, proti, jādod ieguldījums ES līmeņa mērķrādītāja sasniegšanā. Atsevišķu 

dalībvalstu devums ES līmeņa mērķrādītāja sasniegšanā ir noteikts integrētajos nacionālajos enerģētikas un 

klimata plānos, kas ietver politikas pieeju un ierosināto tehnoloģiju struktūru katrā dalībvalstī laikposmā līdz 

2030. gadam. 1-2. ierāmējumā ir atspoguļotas prognozes par ES kopējo elektroenerģijas ražošanas jaudu līdz 

2050. gadam dažādos scenārijos saskaņā ar Eiropas Komisijas 2050. gada ilgtermiņa stratēģiju25, kā 

samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tas parāda, ka neatkarīgi no izraudzītā scenārija vēja un saules 

enerģija ir vienīgie energoresursi, kuru jauda pieaugs, savukārt pārējie energoresursi vai nu stabilizēsies, vai 

to jauda samazināsies. Šī ilgtermiņa stratēģija prognozē, ka, pienākot 2050. gadam, gandrīz 85 % no 

elektroenerģijas ES tiks ražoti no atjaunojamiem energoresursiem saskaņā ar dekarbonizēšanas scenārijiem 

(73 % pamatscenārijā, vēja enerģijai veidojot līdz 26 % 2030. gadā un līdz 56 % 2050. gadā (Eiropas Komisija, 

                                                      

18 https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_en.pdf. 
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32001L0077. 
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0087. 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=celex%3A32009L0028. 
22 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020. 
23 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_lv. 
24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001. 
25 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_lv. 

https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32001L0077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0087
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=celex%3A32009L0028
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_lv
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_lv
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2018b)). Piekrastes vēja enerģija veidotu gandrīz trīs ceturtdaļas no kopējās vēja enerģijas jaudas 2030. gadā 

un divas trešdaļas — 2050. gadā. Dažas ieinteresētās personas ierosina, ka, pienākot 2050. gadam, līdz pat 

32 % no elektroenerģijas, kas ražota, izmantojot saules fotoelementus un vēju, varētu nākt no 

mājsaimniecībām, kolektīviem, maziem un vidējiem uzņēmumiem un publiskajām struktūrām26.  

Lai izpildītu priekšnoteikumus klimatneitrālai enerģētikas nozarei 2050. gadā, būs ievērojami jāpalielina iekārtu 

skaits vēja enerģijas nozarē. Saskaņā ar Komisijas ilgtermiņa stratēģiju vēja enerģijas jomā jauda būs 

jāpalielina no 2018. gada līmeņa 180 GW apmērā līdz 351 GW 2030. gadā, kas nozīmē jaudas divkāršošanu. 

Paredzēts, ka 263 GW tiks uzstādīti uz sauszemes un 88 GW — atkrastē27, kas ir gandrīz piecreiz lielāka 

jauda, salīdzinot ar 2018. gadu. Atkarībā no 2050. gada scenārija uzstādītās vēja enerģijas ražošanas jaudas 

pieaugtu no 700 GW saskaņā ar energoefektivitātes (EE) scenāriju līdz 1200 GW saskaņā ar “Jauda 2X” 

scenāriju. Ja šīs jaudas pārrēķina to uzstādīšanai nepieciešamajā platībā, rezultāti ir iespaidīgi WindEurope 

prognozē, ka saskaņā ar maksimālo scenāriju (1,5 TECH), kurā pieņem, ka kopējā jauda atkrastē būs līdz 

450 GW (viena trešdaļa),  85 % no jaudas līdz 2050. gadam tiks uzstādīta ziemeļu jūrās (Atlantijas okeānā pie 

Francijas, Īrijas un AK, Ziemeļjūrā, Īrijas jūrā un Baltijas jūrā), balsoties uz tādiem parametriem kā labs vēja 

enerģijas potenciāls, tuvums pieprasījuma centriem un piegādes ķēdes efektivitāte. Tas atbilst aptuveni 

380 GW no 450 GW. Pārējie 70 GW atrastos Eiropas dienvidu ūdeņos. Kopējā ziemeļu jūru platība, kas 

vajadzīga, lai saražotu 380 GW atkrastes vēja enerģijas, būtu 76 000 km2 (pieņemot, ka 5 MW/km2), proti, 

platība, kura ir nedaudz mazāka par Īrijas salas teritoriju. Tie ir 2,8 % no ziemeļu jūru kopējās platības, 

neieskaitot lieguma zonas. Konkrētā atrašanās vieta būs atkarīga no dažādu dalībvalstu ekskluzīvo 

ekonomikas zonu (EEZ) lieluma un pieejamās telpas un no LCOE28 atšķirībām, balstoties uz jūras dziļumu un 

vēja resursu. Turklāt vējparku galīgais novietojums būs atkarīgs arī no tā, kur atrodas pieprasījums pēc 

enerģijas. Sagaidāms, ka dažas valstis itin viegli atradīs pietiekamu vietu jaudu uzstādīšanai, savukārt citām 

būs vai nu jāsāk ieguldīt daudzējāda lietojuma attīstībā, vai jāpāriet pie dārgākām investīcijām (apgabali ar 

augstāku LCOE). 

Skaidrs, ka, lai pēc iespējas efektīvāk gan izmaksu, gan telpas izmantojuma ziņā sasniegtu vēja enerģijas 

izvēršanas mērķrādītājus, liela nozīme būs daudzējāda lietojuma projektiem un starptautiskai sadarbībai. 

Turklāt ir vajadzīga pakāpeniskas izmaiņas atļauju piešķiršanas procesos, un tam nepieciešama rūpīga 

sagatavošanās. Piemēram, vajadzīgās energotīkla infrastruktūras izbūve  ir saistīta ar līdzīgām problēmām. 

Ļoti lietderīga varētu būt vēja enerģijas nozares un tīkla attīstītāju koordinētāka rīcība, ņemot vērā arī 

apsvērumus par kumulatīvo ietekmi (sk. 3.4. nodaļu).  

1-2. ierāmējums. Plānotās ES kopējās elektroenerģijas jaudas scenāriji 

                                                      

26 CE Delft (2016. gads). The potential of energy citizens in the European Union (Iedzīvotāju enerģijas potenciāls Eiropas 
Savienībā). http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-
eu.pdf. 
27 Padziļināta analīze, kas papildina Komisijas paziņojumu COM(2018)773. 
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-
strategic-long-term-vision_en. 
28 Enerģijas ražošanas kopējo izlīdzināto izmaksu (LCOE) jēdzienu izmanto, lai salīdzinātu no dažādiem 
energoresursiem iegūtas enerģijas izmaksas. Pieejamās dažādās elektroenerģijas tehnoloģijas, gan atjaunojamo, gan 
neatjaunojamo energoresursu, ir ļoti atšķirīgas to fizikālo principu un darbības ziņā, piemēram, saules fotoelementu 
sistēma krasi atšķiras no biomasas elektrostacijas. Tomēr LCOE nodrošina kopīgu pamatu salīdzinājuma veikšanai. 
LCOE = īpašuma kopējās izmaksas (€) / sistēmas saražotais apjoms aprites ciklā (kWh). Jebkas, kas paaugstina 
saražoto apjomu vai samazina izmaksas, pazemina LCOE, savukārt jebkas, kas samazina saražoto apjomu vai 
paaugstina izmaksas, paaugstina LCOE. 

http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
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Avots: Eurostat (2000. un 2015. gads), PRIMES no Padziļinātas analīzes, kas papildina Komisijas 

paziņojumu COM(2018)773. 

  

1.3 Vēja enerģijas projektu attīstības tendences 

Gan sauszemes, gan atkrastes vēja enerģijas projektos dominē horizontālass vējturbīnas (HAWT) ar trīs 

vējrata spārnu konfigurāciju. Lai gan pastāv citas konfigurācijas un dizaini, piemēram, vertikālass vējturbīnas 

(VAWT) un turbīnas bez vējrata spārniem, nav sagaidāms, ka tām būs ievērojama loma gaidāmajā vēja 

enerģijas ražošanas jaudas pieaugumā ES (paziņojums WindEurope, 2019. gads). Priekšroka  trīs vējrata 

spārnu HAWT tiek dota tādēļ, ka tām ir vairākas priekšrocības, tostarp aerodinamiskā efektivitāte (Gardner et 

al., 2004. gads). 

Piekrastes un atkrastes vējturbīnu konstrukcijai pilnveidojoties, ir pieaugusi gan to ražošanas jauda, gan  

vējrata diametrs un vējrata rumbas augstums (1-3. ierāmējums.). Ražošanā esošie (vai pasūtītie) atkrastes 

turbīnu modeļi ir paredzēti aptuveni 9,5 MW (9500 kW) ar aptuveno vējrata diametru 164–167 m (Wind Power 

Monthly, 2018. gads). Tiek izstrādātas lielākas 10 un 12 MW turbīnas ar vējrata diametru virs 190 m 

(Grimwood, 2019. gads). Lielākās uzstādītās sauszemes turbīnas Eiropā ir paredzētas līdz 8 MW (8000 kW) 

ar vējrata diametru līdz 164 m. Pateicoties vējrata diametra un vējrata rumbas augstuma palielinājumam, jauni 

vējparki var izmantot vēju ar lielāku un vienmērīgāku ātrumu. Tāpēc sauszemes vējparki var turbīnas izvietot 

arī mežu teritorijās, kur, pateicoties lielākam turbīnas augstumam virs zemes, koku vainagu klājs mazāk 

ietekmē vēja ātrumu un turbulenci. 

1-3. ierāmējums. Konstrukcijas tendences: turbīnu vējrata diametrs 
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Avots: Edenhofer et al., 2011. gads. 

  

Līdzīgi arī pamatu konstrukcijas pilnveidošana ir ļāvusi atkrastes vējparkus izvietot dziļākos ūdeņos, kur vēja 

ātrums ir lielāks un vienmērīgāks (1-4. ierāmējums.). Peldošo turbīnu tehnoloģijas  līdz ar saistītajām 

uzstādīšanas priekšrocībām salīdzinājumā ar tradicionāliem fiksētu pamatu turbīnu veidiem (WindEurope, 

2018. gads), visticamāk, atvieglos atteikšanos no turbīnu izvietošanas dziļākos jūras ūdeņos. Eiropā 

2019. gadā bija trīs vietas, kurās elektroenerģiju ražoja peldošas atkrastes vējturbīnas: divas Skotijā (Hywind 

un Kincardine) un viena Francijā (Floatgen Demonstrator). 
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1-4. ierāmējums. Atkrastes vējturbīnu pamatu veidi 

 

Avots: Klimata pārmaiņu starpvaldību padome (IPCC), 2011. gads. 

 

Komerciāla mēroga vējparki 100 % no saražotās enerģijas piegādā valsts elektroenerģijas pārvades tīklam. 

Savukārt, maza (<100 kW) līdz vidēja mēroga (100–500 kW) turbīnas ražo elektroenerģiju izmantošanai uz 

vietas (mājsaimniecības, saimniecības, lieli uzņēmumi un mazas kopienas), elektroenerģijas pārpalikumu 

nododot valsts elektroenerģijas pārvades tīklam (RenewableUK, 2014. gads). Atšķirībā no komerciāla mēroga 

vējparkiem, ko veido vairākas turbīnas, maza un vidēja mēroga turbīnas parasti tiek uzstādītas kā atsevišķi 

bloki. Lai gan maza līdz vidēja mēroga turbīnu ražošanas jauda var būt daudz mazāka par komerciāla mēroga 

vējparku jaudu, ES ir uzstādīts ļoti liels skaits šādu bloku. Tiek lēsts, ka 2015. gadā ES bija vismaz 61 43729 

mazas jaudas turbīnu (Pitteloud & Gsänger, 2017. gads). 

Vēl viena maza un vidēja mēroga turbīnu priekšrocība ir tā, ka tās var uzstādīt pilsētās vai piepilsētās. 

Visticamāk, turpināsies pētījumi, lai izstrādātu un validētu inovatīvus risinājumus nolūkā uzlabot to 

konkurētspēju, darot iespējamu un atvieglojot integrāciju un izvietošanu30. Sagaidāms, ka, tehnoloģiskajiem, 

ekonomiskajiem un sociālajiem risinājumiem kļūstot aizvien labākiem,  pilsētās un piepilsētās pieaugs gan 

HAWT, gan VAWT skaits. Tomēr nav veikts sevišķi daudz pētījumu par maza mēroga turbīnu ietekmi uz 

putniem un sikspārņiem. Ir informācija, kas liecina, ka putnu un sikspārņu mirstība sadursmes rezultātā ar 

vējturbīnām ir samērā maza, ja salīdzina ar citiem antropogēnajiem mirstības faktoriem (Minderman et al., 

2014. gads). 

Visbeidzot, vēl viena nozīmīga tendence vēja enerģijas jomā ir teritoriju daudzējāds lietojums. Vēja enerģijas 

iekārtu izvietošana vietās, kur atrodas arī citi atjaunojamie energoresursi, kur notiek cita saimnieciskā darbība 

vai pat noris ekosistēmas atjaunošanas vai dabas aizsardzības pasākumi, būs nozīmīgs priekšnoteikums 

pieejamās telpas efektīvai izmantošanai (sk. 1.2. nodaļu). 0. nodaļā ir atsevišķa iedaļa par daudzējāda 

lietojuma vējparkiem.  

                                                      

29 Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Spānijā, Polijā, Zviedrijā, Itālijā, Īrijā, Dānijā, Austrijā un Somijā uzstādīto bloku kopējais 
skaits. 
30 Sk., piemēram, “Wind Energy Integration in the Urban Environment (WINEUR)” (Vēja enerģijas integrēšana pilsētvidē) 
(Eiropas Komisija, 2007. gads) un “European SWIP project” (“Eiropas SWIP projekts” (CIRCE, 2016. gads). 
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2 ES POLITIKAS SATVARS UN TIESĪBU AKTI ATTIECĪBĀ 
UZ DABU UN BIODAUDZVEIDĪBU 

2.1 ES biodaudzveidības politikas satvars 

Konvencijas par bioloģisko daudzveidību Līgumslēdzēju pušu desmitajā konferencē (CBD COP 10), kas notika 

2010. gadā Nagojā (Japānā), tika pieņemts globālai s stratēģiskais plāns bioloģiskās daudzveidības jomā 

2011.–2020. gadam 31,; tā iespaidā Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm izstrādāja ES bioloģiskās 

daudzveidības stratēģiju līdz 2020. gadam32. Tas ietvēra vairākus mērķrādītājus un realizējamu un 

izmaksefektīvu pasākumu un darbību kopumu šo mērķrādītāju sasniegšanai. 

Eiropas Komisija 2020. gada maijā pieņēma ES Biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam33, kurā aplūkoti 

biodaudzveidības zudumu galvenie noteicošie faktori, piemēram, zemes un jūras ilgtnespējīga izmantošana, 

dabas resursu pārtērēšana, piesārņojums un invazīvas svešzemju sugas. Stratēģija ir centrālais elements ES 

atveseļošanas plānā34, kura mērķis ir palīdzēt novērst ekonomisko un sociālo kaitējumu, ko radījusi 

koronavīrusa pandēmija, uzsākt Eiropas atveseļošanu un aizsargāt un radīt darbvietas. Tāpat tā mērķis ir 

panākt, lai biodaudzveidības apsvērumi kļūtu par ES vispārējās ekonomikas izaugsmes stratēģijas 

neatņemamu daļu, un tas uzsver nepieciešamību pēc ilgtspējīgāk iegūtas atjaunojamo energoresursu 

enerģijas, lai novērstu gan klimata pārmaiņas, gan biodaudzveidības zudumus.  

Arī Starpvaldību zinātnes un politikas platformas bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu jomā 

(IPBES) 2019. gada ziņojumā35 ir vēlreiz uzsvērts, ka ir steidzami jāaizsargā un jāatjauno ekosistēmas. 

Ziņojumā ir norādīts, ka cilvēces vēsturē dabā vēl nekad nav tikušas novērotas tādas pārmaiņas kā pēdējo 

50 gadu laikā, un identificēti galvenie biodaudzveidības zuduma noteicošie faktori. Klimata pārmaiņas 

ierindojas kā biodaudzveidības zuduma trešais galvenais tiešais noteicošais faktors, atspoguļojot saikni starp 

atjaunojamo energoresursu enerģijas attīstību un dabas aizsardzību. Komisijas iesniegtajā zaļajā kursā36 ir 

paredzēts satvars ES politikas klimata pārmaiņu un biodaudzveidības jomā turpmākai pilnveidošanai. 

B papildinājumā ir izklāstītas vairākas citas starptautiskas iniciatīvas dabas aizsardzības jomā, kas varētu būt 

relevantas vēja enerģijas projektiem.  

 

2.2 Putnu direktīva un Dzīvotņu direktīva 

2.2.1 Ievads 

Putnu direktīva un Dzīvotņu direktīva ir ES dabas un biodaudzveidības politikas stūrakmeņi. Tās dod iespēju 

visām ES dalībvalstīm sadarboties vienota tiesiskā regulējuma ietvaros, lai neatkarīgi no politiskajām vai 

administratīvajām robežām aizsargātu Eiropas visvairāk apdraudētās, izzūdošās un vērtīgās sugas un 

dzīvotnes visā to dabiskās izplatības areālā ES. Tās vienlīdz attiecas uz Eiropas zemes un jūras teritoriju 

dalībvalstīs. 

Šo direktīvu vispārējais mērķis ir nodrošināt, ka visā dabiskajā izplatības areālā ES tiek uzturēts vai atjaunots 

kā labvēlīgs to sugu un dzīvotņu aizsardzības status, ko aizsargā saskaņā ar abām direktīvām. Lai sasniegtu 

šo mērķi, direktīvas nosaka divus galvenos pasākumu veidus:  

• noteikt un sargāt pamatteritorijas, lai aizsargātu dzīvotņu veidus un sugu dzīvotnes, kas attiecīgi uzskaitītas 

Dzīvotņu direktīvas I un II pielikumā, un Putnu direktīvas I pielikumā uzskaitītās putnu sugu dzīvotnes un 

migrējošo putnu dzīvotnes; šīs teritorijas veido ES mēroga Natura 2000 tīklu, kas šobrīd ietver vairāk nekā 

27 000 teritorijas, gan uz sauszemes, gan jūrā; 

                                                      

31 https://www.cbd.int/sp/. 
32 https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf. 
33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380. 
34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN. 
 
35https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services. 
36 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/LV/COM-2019-640-F1-LV-MAIN-PART-1.PDF. 

https://www.cbd.int/sp/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/LV/COM-2019-640-F1-LV-MAIN-PART-1.PDF
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• izveidot stingru aizsardzības režīmu visām Eiropas putnu sugām un Dzīvotņu direktīvas IV pielikumā 

uzskaitītajām sugām; šie pasākumi ir piemērojami visā sugu dabiskās izplatības areālā ES, t. i., gan 

aizsargātajās teritorijās, gan ārpus tām.  

 

2.2.2 Natura 2000 teritoriju aizsardzība un apsaimniekošana 

Natura 2000 teritoriju aizsardzību un apsaimniekošanu reglamentē Dzīvotņu direktīvas 6. pants, kas paredz 

divu veidu pasākumus. Pirmais pasākumu veids (6. panta 1. un 2. punkts) ir vērsts uz visu Natura 2000 

teritoriju nepārtrauktu aizsardzību un apsaimniekošanu. Otrais pasākumu veids (6. panta 3. un 4. punkts) 

paredz novērtējuma un atļauju piešķiršanas procedūras plāniem vai projektiem, kam, visticamāk, būs būtiska 

negatīva ietekme uz Natura 2000 teritorijām. 

Saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 1. un 2. punktu dalībvalstīm:  

• jāīsteno noteikti aizsardzības pasākumi, kas atbilst šajās teritorijās sastopamo dzīvotņu veidu un sugu 

ekoloģiskajām prasībām (6. panta 1. punkts);  

• jāveic pasākumi, lai novērstu dabisko dzīvotņu un sugu dzīvotņu noplicināšanos vai jebkādus nozīmīgus 

iztraucējumus, kas ietekmē sugas, kuru dēļ noteikta attiecīgā teritorija (6. panta 2. punkts). 

 

Lai izpildītu pirmo prasību, dalībvalstīm ir jānosaka skaidri aizsardzības mērķi katrai Natura 2000 teritorijai, 

balstoties uz Kopienā nozīmīgu dzīvotņu veidu un sugu aizsardzības statusu un ekoloģiskajām prasībām. 

Konkrētas teritorijas aizsardzības mērķi nosaka sugu un dzīvotņu veidu vēlamo stāvokli teritorijā, lai teritorija 

varētu veicināt vispārējo mērķi par šo sugu un dzīvotņu veidu labvēlīgu aizsardzības statusu valsts, 

bioģeogrāfiskā vai Eiropas līmenī. It sevišķi vēja enerģijas projektu attīstītājiem, plānotājiem un iestādēm ir 

jābūt informētām par Natura 2000 teritorijas aizsardzības mērķiem, jo plāna vai projekta iespējamā negatīvā 

ietekme būs jānovērtē samērā ar šiem aizsardzības mērķiem.  

Dzīvotņu direktīva mudina dabas aizsardzības iestādes Natura 2000 apsaimniekošanas plānus izstrādāt ciešā 

sadarbībā ar vietējām iestādēm. Lai gan šie plāni nav obligāti, tie var būt ļoti lietderīgs avots informācijai par 

sugām un dzīvotņu veidiem, kuru dēļ teritorijai ir noteikts statuss, par teritorijas aizsardzības mērķiem un — 

attiecīgā gadījumā — par attiecībām ar citiem zemes lietojumiem teritorijā. Šajos plānos ir arī izklāstīti praktiski 

aizsardzības pasākumi, kas ir vajadzīgi, lai sasniegtu teritorijas aizsardzības mērķus. 

2.2.3 Pakāpeniska pieeja tādu vējparku attīstībai, kas var ietekmēt 
Natura 2000 teritorijas 

 Informācija šajā nodaļā galvenokārt balstās uz:  

• Eiropas Komisijas vadlīnijām “Natura 2000 teritoriju apsaimniekošana. Dzīvotņu direktīvas 92/43/EEK 

6. panta noteikumi”;  

• Eiropas Komisijas vadlīnijām “Plānu un projektu novērtēšana saistībā ar Natura 2000 teritorijām. 

Metodiskas vadlīnijas par Dzīvotņu direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. un 4. punkta noteikumiem”. 

Šīs vadlīnijas37 sniedz lietderīgus skaidrojumus par tiesību aktu interpretēšanu un piemērošanu. 

 

Dzīvotņu direktīva a priori neizslēdz vējparku attīstīšanu Natura 2000 teritorijās vai to tuvumā. Tie ir jāizvērtē 

katrā gadījumā atsevišķi. Direktīvas 6. panta 3. un 4. punktā (sk. 2-1. ierāmējums.) ir izklāstīta pakāpeniska 

novērtēšanas un atļauju piešķiršanas procedūra, kas jāievēro, izskatot plānus vai projektus, kuri varētu skart 

vienu vai vairākas Natura 2000 teritorijas. Šī procedūra ir piemērojama ne tikai plāniem un projektiem 

Natura 2000 teritorijā, bet arī plāniem ārpus šādas teritorijas, taču ar potenciālu radīt būtisku ietekmi pašā 

teritorijā. Plāna vai projekta atļauju piešķiršanas procedūras laikā kompetentajām iestādēm ir jānodrošina, lai 

vēja enerģijas plānu vai projektu radīta būtiska ietekme tiktu pienācīgi novērtēta. Ir trīs galvenie posmi.  

                                                      

37 Pieejams: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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• Pirmais posms: skrīnings. Procedūras pirmo daļu veido iepriekšējs novērtējums (skrīnings), lai noteiktu, 

vai, pirmkārt, plāns vai projekts ir tieši saistīts ar Natura 2000 teritorijas apsaimniekošanu vai ir vajadzīgs 

tās apsaimniekošanai, un, otrkārt, ja tā tas nav, vai tam, visticamāk, būs būtiska ietekme uz teritoriju (ja 

ietekmi neizslēdz). 

• Otrais posms: pienācīgs novērtējums. Procedūras otro daļu veido pienācīgs novērtējums par ietekmi uz 

teritoriju, ņemot vērā teritorijas aizsardzības mērķus. Šajā novērtējumā ir jānosaka, vai ir iespējams 

pārliecināties, ka projekts vai plāns neskars Natura 2000 teritorijas viengabalainību, ne atsevišķi, ne 

kombinācijā ar citiem projektiem vai plāniem, ņemot vērā iespējamus ietekmes mazināšanas pasākumus. 

• Trešais posms: atkāpe no 6. panta 3. punkta pie konkrētiem nosacījumiem. Trešā procedūras daļa, 

ko reglamentē 6. panta 4. punkts, ir jāveic, ja, neraugoties uz negatīvu novērtējumu, tiek rosināts nenoraidīt 

plānu vai projektu, bet izvērtēt to sīkāk. Tādā gadījumā 6. panta 4. punkts ļauj atkāpties no 6. panta 

3. punkta pie konkrētiem nosacījumiem, proti, ja ir pierādīts alternatīvu risinājumu trūkums un ja pastāv 

sevišķi svarīgas sabiedrības intereses, kuru dēļ projekts tomēr ir jāīsteno. Šajā saistībā ir jāveic visi 

vajadzīgie kompensācijas pasākumi, lai nodrošinātu Natura 2000 kopējo vienotību. 

 

Katru procedūras posmu ietekmē iepriekšējais posms. Tādēļ ir svarīgi posmus īstenot atbilstīgā secībā, lai 

pareizi piemērotu 6. panta 3. un 4. punktu. 2-1. attēlā atspoguļota vienkāršota šīs procedūras plūsmas 

diagramma. 

2-1. ierāmējums. Dzīvotņu direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. un 4. punkts 

6. panta 3. punkts. Visos plānos vai projektos, kas nav tieši saistīti ar konkrēto teritoriju vai nav vajadzīgi tās 

apsaimniekošanai, bet kas  

atsevišķi vai kopā ar citiem plāniem vai projektiem varētu būtiski ietekmēt minēto teritoriju, attiecīgi izvērtē ietekmi uz šo 

teritoriju, ievērojot tās aizsardzības mērķus. Ņemot vērā novērtējuma atzinumus par ietekmi uz minēto teritoriju, un 

saskaņā ar 4. punkta noteikumiem, kompetentā valsts iestāde  

piekrīt plāna vai projekta īstenošanai tikai tad, ja tā ir pārliecinājusies, ka netiks izjaukta attiecīgās teritorijas 

viengabalainība, un vajadzības gadījumā noskaidrojusi plašas sabiedrības viedokli.  

 

6. panta 4. punkts. Ja, neņemot vērā negatīvu vērtējumu saistībā ar ietekmi uz teritoriju, alternatīvu risinājumu trūkuma 

dēļ plāns vai projekts tomēr ir jāīsteno sevišķi svarīgu sabiedrības interešu labā, kas ietver arī  

sociāla un ekonomiska rakstura intereses, tad dalībvalsts veic visus vajadzīgos kompensācijas pasākumus, lai 

nodrošinātu  

Natura 2000 tīkla kopējās vienotības aizsardzību. Dalībvalsts informē Komisiju par pieņemtajiem kompensācijas 

pasākumiem. Ja attiecīgajā teritorijā sastopams prioritārs dabiskās dzīvotnes veids un/vai prioritāra suga, tad vienīgie 

pieņemamie argumenti  

ir tie, kas saistīti ar veselības aizsardzību vai sabiedrības drošību, videi primāri svarīgām labvēlīgām pārveidēm 

vai, pēc Komisijas atzinuma, citām sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm. 
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2-1. attēls. 6. panta 3. un 4. punkta procedūras plūsmas diagramma (balstoties uz Eiropas Komisijas metodiskajām 
vadlīnijām) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Vai plāns vai projekts (PP) ir tieši saistīts 
ar teritoriju, vai vajadzīgs tās 

apsaimniekošanai dabas saglabāšanas 
nolūkos? 

Nē Jā 

Jā 

Vai PP varētu būt būtiska ietekme 
uz teritoriju? 

Novērtē sekas, ņemot vērā 
teritorijas saglabāšanas mērķus 

Novērtē kumulatīvo ietekmi ar citiem 
plāniem un/vai projektiem vai to 

kombināciju   

Vai var secināt, ka PP nebūs negatīvas 
ietekmes uz teritorijas integritāti? 

Vai negatīvo ietekmi var novērst, piemēram, 
izmantojot mazināšanas pasākumus?   

Nē 

Pienācīgs novērtējums  

Vai teritorijā ir prioritāras dzīvotnes vai sugas?   

JĀ 

Nē 

Pārstrādāt 
plānu/proje

ktu 

Vai ir alternatīvi risinājumi?  

Jā 

Nē 

Jā 

 Pārbaudes 

Izņēmums: 6. panta 4. Punkts   

Nē Jā 

Vai pastāv sevišķi svarīgas 
sabiedrības intereses?   

Vai ir ar cilvēka veselību vai drošību saistīti 
apsvērumi vai nozīmīgi vidiskie ieguvumi?   

 

Nē 

Atļauju drīkst 
piešķirt   

Atļauju nedrīkst piešķirt 

Atļauju nedrīkst 
piešķirt  

Atļauju drīkst piešķirt, ja tiek 
veikti pienācīgi 

kompensācijas pasākumi.  

Atļauju var piešķirt tikai citu sevišķi 
svarīgu sabiedrības interešu labā, ja 

Komisija sniedz pozitīvu atzinumu un tiek 
veikti atbilstīgi kompensācijas pasākumi  

Jā Jā 

Nē 

Nē 
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2.2.3.1 Skrīnings  

Šajā posmā izskata, vai projektam vai plānam vai nu atsevišķi, vai kombinācijā ar citiem projektiem vai 

plāniem varētu būt būtiska ietekme uz Natura 2000 teritoriju. Ja pastāv iespēja, ka tam varētu būt būtiska 

ietekme uz teritoriju, būs vajadzīgs pienācīgs novērtējums saskaņā ar 6. panta 3. punktu. 

Skrīnings ir iepriekšēja novērtējuma posms. Tā pamatā parasti izmanto labāko pieejamo informāciju vai 

ekspertu viedokli, nevis pieprasa apkopot jaunus detalizētus pierādījumus. Ja nav pietiekamas informācijas 

vai ja tā nav viegli pieejama pirms lēmuma pieņemšanas, var pieprasīt papildu informāciju, un dažos gadījumos 

var būt lietderīgi veikt apmeklējumus uz vietas.  

Skrīnings ir jāveic agrīnā posmā, t. i., pirms ir pieņemts lēmums par visiem plāna aspektiem vai pirms projekta 

izstrādes sākšanas, kad ir zināma projekta atrašanās vieta un vispārējais raksturs. Agrīnam skrīningam ir 

vairāki ieguvumi: 

• tas var samazināt kavējumu un papildu izmaksu risku vēlākā posmā, kad tiek izskatīti pieteikumi attīstības 

saskaņošanai;  

• tas dod iespēju savlaicīgi apspriesties projekta virzītājiem, kompetentajām iestādēm un citām 

ieinteresētajām personām, kuru rīcībā ir attiecīgie dati/zināšanas, lai būtu pieejama optimāla informācija, 

kas palīdzētu novērtēt būtiskas ietekmes iespējamību; 

• tas ļauj plāna vai projekta pieteikuma iesniedzējam agrīnā posmā apsvērt, kādi būs nākamie vajadzīgie 

soļi, neieguldot daudz laika un līdzekļus; 

• tas ļauj plāna vai projekta vadītājam apzināt un prognozēt iespējamos riskus gan Natura 2000 teritorijām, 

gan pašam plānam/projektam, piemēram, izvēloties plānam/projektam alternatīvu atrašanās vietu vai 

konstrukciju, lai novērstu vai samazinātu iespējamo ietekmi, vai apkopojot datus, lai nekavējoties veiktu 

novērtējumu.  

 

Skrīninga novērtējums katram plānam un projektam var būt atšķirīgs atkarībā no tā apmēra un iespējamās 

ietekmes. To var veikt četros posmos:  

nosaka, vai projekts vai plāns ir tieši saistīts ar Natura 2000 teritoriju vai vajadzīgs tās 

apsaimniekošanai; 

apraksta projektu vai plānu un tā ietekmes faktorus; 

apzina, kuras (ja tādas ir) Natura 2000 teritorijas var tikt ietekmētas, ņemot vērā plāna vai projekta 

iespējamo ietekmi atsevišķi vai kombinācijā ar citiem plāniem vai projektiem; 

novērtē, vai iespējamo būtisko ietekmi uz Natura 2000 teritoriju būtu iespējams novērst. 

2-2. ierāmējums. ir norādīti vēja enerģijas plāni un projekti, kam jāveic skrīnings.  

2-2. ierāmējums. Vēja enerģijas plāni un projekti, kam jāveic skrīnings 

• Nacionālās vai reģionālās valdības telpiskās plānošanas plāns vai programma, kas ietekmēs attīstības lēmumus 

attiecībā uz vēja enerģijas projektiem 

• Jauna vēja enerģijas projekta izbūve, darbība un uzturēšana 

• Esoša vēja enerģijas projekta dezekspluatācija  

• Esošu vējturbīnu pārjaunošana vai esoša vēja enerģijas projekta dzīves cikla pagarināšana (ja nav novērtēta šādas 

pagarināšanas ekoloģiskā ietekme) 

• Energoatjaunināšana, uzstādot jaunas turbīnas uz esošiem vai jauniem pamatiem esošā vējparkā [saskaņā ar 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas direktīvas ((ES) 2018/2001) 2. panta 10. punktu]38 

 

Lai noteiktu, kuras Natura 2000 teritorijas varētu skart vēja enerģijas plāns vai projekts, ir jāaplūko visi 

projekta vai plāna aspekti, kas varētu ietekmē Natura 2000 teritorijas konkrētajā apgabalā, kuru skar 

                                                      

38 “Energoatjaunināšana” (reizēm "jaudu atjaunināšana") ir atjaunojamās enerģijas elektrostaciju modernizēšana, tostarp 
iekārtu vai ekspluatācijas sistēmu un aprīkojuma pilnīga vai daļēja nomaiņa, lai nomainītu ražošanas jaudas vai 
palielinātu iekārtas efektivitāti vai jaudu”. 
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projekts/plāns, ņemot vērā elementus (sugas, dzīvotņu veidus), kam teritorija ir paredzēta. Tam būtu jāietver 

arī: 

• visas Natura 2000 teritorijas, kas ģeogrāfiski pārklājas ar kādu no plāna vai projekta darbībām vai 

aspektiem kādā no tā posmiem vai kas atrodas blakus plānam vai projektam; 

• visas Natura 2000 teritorijas, kas ir plāna vai projekta iespējamajā ietekmes zonā; Natura 2000 teritorijas, 

kas atrodas plāna vai projekta tuvākajā apkārtnē (vai nedaudz tālāk) un ko varētu netieši skart projekta 

darbības vai aspekti; tipisks piemērs šādai ietekmei saistībā ar vēja enerģijas projektu attīstīšanu ir 

pievedceļu izbūve un esība vai mitrāju vai kūdrāju nosusināšana turbīnu būvniecības vajadzībām; 

• Natura 2000 teritorijas, kuras atrodas plāna vai projekta tuvākajā apkārtnē (vai nedaudz tālāk) un kurās ir 

fauna, kas var pārvietoties uz projekta teritoriju un tad iet bojā vai saskarties ar cita veida ietekmi 

(piemēram, barošanās teritoriju vai mājvietas apgabala zaudēšana);  

• Natura 2000 teritorijas, kuru gadījumā projekts var skart to savienojamību vai ekoloģisko nepārtrauktību.  

 

Attālums, kādā no projekta vai plāna teritorijas vajadzētu apsvērt Natura 2000 teritorijas, būs atkarīgs no plāna 

vai projekta raksturlielumiem un attāluma, kādā varētu rasties ietekme. Daži projekti vai plāni, kas tieši neskar 

Natura 2000 teritorijas, vienalga var tās būtiski ietekmēt, ja rada barjerefektu vai sagrauj ekoloģiskās saiknes. 

Parasti tā tas ir atkrastes vējparku gadījumā, kuri var radīt barjerefektu jūras putniem, kas barojas vai migrē, 

pat ja vējparki atrodas lielā attālumā no Natura 2000 teritorijām, kuras noteiktas šo jūras putnu aizsardzībai.  

Novērtējumam par to, vai plānam vai projektam varētu būt būtiska ietekme, būs praktiskas un juridiskas 

sekas. Plānus un projektus, kam, visticamāk, nebūs būtiskas ietekmes, var izskatīt, neatsaucoties uz 

turpmākām 6. panta 3. punktā minētām darbībām. Tomēr valstu kompetentajām iestādēm ir jāpamato un 

jāreģistrē iemesli šāda secinājuma izdarīšanai.  

Tomēr, ja projektam vai plānam, visticamāk, būs būtiska ietekme uz teritoriju, būs jāveic pienācīgs 

novērtējums.  

Šaubu gadījumā, t. i., ja, balstoties uz objektīvu informāciju, nav iespējams izslēgt projekta vai plāna iespējamu 

būtisku ietekmi uz vienu vai vairākām Natura 2000 teritorijām, vai nu atsevišķi, vai kombinācijā ar citiem 

plāniem vai projektiem, plānam vai projektam ir jāveic pienācīgais novērtējums.  

2.2.3.2 Pienācīgs novērtējums 

Pienācīgā novērtējuma mērķis ir novērtēt plāna vai projekta ietekmi uz teritoriju atsevišķi vai kombinācijā ar 

citiem plāniem vai projektiem, ņemot vērā šīs teritorijas aizsardzības mērķus. Secinājumiem būtu jāļauj 

kompetentajām iestādēm pārliecināties par to, vai plāns vai projekts nevēlami neietekmēs attiecīgās teritorijas 

viengabalainību. Tāpēc pienācīgajā novērtējumā īpaši jāpievēršas sugām un/vai dzīvotnēm, kuru dēļ ir 

noteikta Natura 2000 teritorija. 

Pienācīgo novērtējumu var koordinēt ar citiem vides novērtējumiem vai integrēt to šādos citos vides 

novērtējumos, proti, ietekmes uz vidi novērtējumā (IVN) projektiem un stratēģiskajā vides novērtējumā (SVN) 

plāniem un programmām (sk. 2.3. iedaļu).  

Tāpat kā IVN un SVN procesā, pienācīgs novērtējums parasti nozīmē, ka projekta vai plāna pieteikuma 

iesniedzējs kompetentajai iestādei iesniedz informāciju novērtējuma ziņojuma veidā. Ja pienācīgais 

novērtējums vai nu identificē iespējamu negatīvu ietekmi, vai nespēj izslēgt šādu ietekmi, parasti tā ietvaros 

tiek ierosināti arī identificētās ietekmes mazināšanas pasākumi.  

Kompetentās iestādes pienākums ir izdarīt secinājumus par projekta vai plāna ietekmi uz Natura 2000 

teritorijas viengabalainību.  

Novērtējuma process ietver informācijas apkopošanu no dažādām ieinteresētajām personām, tostarp valsts, 

reģionālajām un vietējām dabas aizsardzības iestādēm un attiecīgajām NVO, un šīs informācijas izvērtēšanu. 

Plāna vai projekta novērtējumam ir obligāti jābalstās uz kvalitatīvu, objektīvu informāciju un uzticamiem datiem, 

izmantojot atbilstīgu un pamatotu zinātnisko metodiku. Kompetentā iestāde pēc tam var izmantot projekta vai 

plāna pieteikuma iesniedzēja iesniegto informāciju kā pamatu, lai apspriestos ar iekšējiem un ārējiem 

ekspertiem un citām ieinteresētajām personām. Kompetentajai iestādei var nākties arī pieprasīt papildu 



 

 Vadlīnijas par vēja enerģijas projektiem un ES dabas aizsardzības tiesību aktiem 24 

informāciju, lai nodrošinātu, ka galīgais novērtējums ir pēc iespējas vispusīgāks un objektīvāks. Procedūrai 

vajadzētu ietvert informācijas sniegšanu sabiedrībai un sabiedrības līdzdalības nodrošināšanu. 

Pienācīga novērtējuma veikšana ietver šādus posmus: 

informācijas apkopošanu par plānu vai projektu un par attiecīgajām Natura 2000 teritorijām; 

plāna vai projekta ietekmes novērtēšanu attiecībā pret teritorijas aizsardzības mērķiem; 

noteikšanu, vai plānam vai projektam var būt negatīva ietekme uz teritorijas viengabalainību; 

ietekmes mazināšanas pasākumu (tostarp monitoringa) apsvēršanu. 

Šos posmus var nākties īstenot iteratīvi, dažus no tiem atkārtojot, ja to prasa pārējos posmos iegūtie rezultāti. 

Novērtējumā ir jāapzina visi plāna vai projekta aspekti, kas vai nu atsevišķi, vai kombinācijā ar citiem plāniem 

vai projektiem var ietekmēt teritorijas aizsardzības mērķus, ņemot vērā labākās zinātnes atziņas šajā jomā. 

Ietekmes novērtējumam ir jābalstās uz objektīviem un, ja iespējams, kvantificējamiem kritērijiem, lai aplēses 

būtu maksimāli precīzas. Novērtējumā ir ari skaidri jānorāda šo prognožu pamatojums un tas jāreģistrē 

atbilstīgā novērtējuma ziņojumā.   

Novērtējumā būtu jāņem vērā visa attiecīgā projekta vai plāna iespējamā ietekme, ietverot visas tā darbības 

dažādos posmos (sagatavošanās, būvniecība, darbība un — attiecīgā gadījumā — dezekspluatācija). Šajā 

saistībā ir jāapzina un jānodala dažādi ietekmes veidi, t. sk. tieša un netieša ietekme, īslaicīga vai pastāvīga 

ietekme, īstermiņa un ilgtermiņa ietekme un kumulatīvā ietekme. Pienācīgā novērtējuma gaitā tiek izvērtēti visi 

tie plāna vai projekta aspekti, par kuriem skrīninga posmā noskaidrots, ka tie varētu būtiski ietekmēt 

Natura 2000 teritoriju. Šajā kontekstā pēc kārtas būtu jāpārbauda katrs plāna vai projekta aspekts un jāizvērtē 

tā iespējamā ietekme saistībā ar katru sugu vai dzīvotņu veidu, kuru dēļ attiecīgajai teritorijai piešķirts 

konkrētais statuss. Pēc tam novērtējumā būtu jāaplūko plāna vai projekta dažādo elementu ietekme gan 

kopumā, gan savstarpēji, lai apzinātu mijiedarbību.  

Novērtējumā, kas veikts saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu, ir jābūt pilnīgiem, precīziem un 

galīgiem konstatējumiem un secinājumiem, ņemot vērā labākās zinātnes atziņas šajā jomā. Šādam 

novērtējumam būtu jāspēj kliedēt visas pamatotās zinātniskās šaubas par attiecīgajā aizsargātajā teritorijā 

ierosināto darbu ietekmi (sk. C papildinājumu par labas prakses pieejām, kā novērst tipiskas nenoteiktības , 

ar ko sastopas vēja enerģijas plānu vai projektu novērtēšanā). Pienācīgā novērtējuma secinājumiem ir jābūt 

nepārprotami saistītiem ar teritorijas viengabalainību. Ja novērtējumā secina, ka teritorijas viengabalainība tiks 

negatīvi ietekmēta, būtu jāpaskaidro, kuriem aspektiem joprojām būs negatīva ietekme arī pēc ietekmes 

mazināšanas pasākumu veikšanas. Tas būs svarīgi, ja plānu vai projektu izskata, izmantojot atkāpes procesu 

saskaņā ar 6. panta 4. punktu.  

Pēc pienācīga novērtējuma pabeigšanas par labu praksi uzskata ziņojuma sagatavošanu, kurā:  

pietiekami detalizēti apraksta projektu vai plānu, lai plašāka sabiedrība varētu izprast tā raksturu, 

apmēru un mērķus; 

apraksta Natura 2000 teritorijas bāzes apstākļus;  

apzina projekta vai plāna negatīvo ietekmi uz Natura 2000 teritoriju;  

skaidro, kā šī ietekme tiks novērsta vai pietiekami samazināta ar ietekmes mazināšanas pasākumiem;  

nosaka grafiku un apzina mehānismus, ar kuriem tiks nodrošināti, īstenoti un uzraudzīti ietekmes 

mazināšanas pasākumi.  

Pienācīgā novērtējuma rezultāti un ziņojuma secinājumi ir daļa no atļaujas piešķiršanas procesa un jebkādas 

citas lēmumu pieņemšanas par attiecīgo plānu vai projektu. 

Ņemot vērā pienācīgā novērtējuma secinājumus par plāna vai projekta ietekmi uz attiecīgo Natura 2000 

teritoriju, kompetentās iestādes ir tiesīgas apstiprināt plānu vai projektu. Šo lēmumu var pieņemt tikai pēc tam, 

kad tās ir pārliecinājušās, ka plānam vai projektam nebūs negatīvas ietekmes uz teritorijas viengabalainību. 

Tā tas ir gadījumā, ja no zinātniskā viedokļa nav nekādu pamatotu šaubu par šādas ietekmes neesību. Tādēļ, 

ja saistībā ar plānu vai projektu pastāv šaubas par iespējamu negatīvu ietekmi uz attiecīgās teritorijas 

viengabalainību, kompetentajai iestādei ir jānoraida atļaujas pieteikums. 
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2.2.3.3 Atkāpes saskaņā ar 6. panta 4. punktu 

Kompetentās iestādes drīkst apstiprināt tādus plānus vai projektus, kuru pienācīgajā novērtējumā nebija 

iespējams izslēgt negatīvu ietekmi uz attiecīgo teritoriju viengabalainību, tikai izdodot atkāpi saskaņā ar 

6. panta 4. punktu. Šie noteikumi paredz trīs galvenās prasības, kas ir jāizpilda un jādokumentē: 

• apstiprināšanai izvirzītā alternatīva nodara vismazāko kaitējumu dzīvotnēm, sugām un Natura 2000 

teritorijas(-ju) viengabalainībai neatkarīgi no ekonomiskajiem apsvērumiem, un nepastāv neviena cita 

iespējami realizējama alternatīva, kas neietekmētu teritorijas viengabalainību; 

• pastāv sevišķi svarīgas sabiedrības intereses, kas ietver arī “sociāla un ekonomiska rakstura intereses”; 

• ir īstenoti visi kompensācijas pasākumi, kas vajadzīgi, lai aizsargātu Natura 2000 kopējo vienotību. 

 

Detalizēta informācija par šā panta noteikumiem ir pieejama Eiropas Komisijas vadlīnijās par Dzīvotņu 

direktīvas 6. panta 3. un 4. punkta noteikumiem39.  

 

2.2.4 Sugu aizsardzības noteikumi 

Šīs nodaļas informācija galvenokārt ir balstīta uz Eiropas Komisijas vadlīnijām par Kopienā nozīmīgu dzīvnieku 

sugu stingru aizsardzību saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu 92/43/EEK40.  

 

Otrs noteikumu kopums abās ES dabas aizsardzības direktīvās attiecas uz konkrētu sugu aizsardzību visā to 

izplatības areālā ES, t. i., gan Natura 2000 teritorijās, gan ārpus tām. Sugu aizsardzības pasākumi attiecas uz 

Dzīvotņu direktīvas IV pielikumā uzskaitītajām sugām un visām savvaļas putnu sugām ES. Konkrēti nosacījumi 

ir izklāstīti Putnu direktīvas 5. pantā un Dzīvotņu direktīvas 12. pantā (attiecībā uz dzīvniekiem) un 13. pantā 

(attiecībā uz augiem).  

Būtībā direktīvas prasa dalībvalstīm aizliegt:  

• sugu apzinātu gūstīšanu vai nonāvēšanu; 

• to apzinātu traucēšanu, jo īpaši to vairošanās, mazuļu attīstības, ziemošanas un migrācijas laikā; 

• vairošanās vai atpūtas vietu noplicināšanu vai iznīcināšanu; 

• putnu ligzdu vai olu apzinātu iznīcināšanu vai aizsargājamu augu izraušanu ar saknēm vai iznīcināšanu. 

 

Atkāpes no sugu aizsardzības noteikumu ievērošanas ir pieļaujamas tikai ierobežotos gadījumos, piemēram, 

sabiedrības veselības un drošības interesēs, vai pastāvot citām sevišķi svarīgām sabiedrības interesēm, ja 

nav cita pieņemama risinājuma un ja šādas atkāpes sekas nav nesaderīgas ar direktīvu vispārējiem mērķiem. 

Atkāpju piemērošanas nosacījumi ir izklāstīti Putnu direktīvas 9. pantā un Dzīvotņu direktīvas 16. pantā. 

Sugu aizsardzības noteikumi ir ārkārtīgi relevanti vēja enerģijas projektiem. To mērķis, piemēram, ir 

nodrošināt, lai nekādi jauni plāni vai projekti neiznīcinātu ligzdošanas un atpūtas vietas nevienai no Dzīvotņu 

direktīvas IV pielikumā uzskaitītajām sugām un nenogalinātu un nesavainotu nevienu savvaļas putnu, ja vien 

kompetentās iestādes nav piešķīrušas atkāpi saskaņā ar direktīvām.  

2.3 Stratēģiskā vides novērtējuma (SVN) un ietekmes uz vidi 
novērtējuma (IVN) procesu racionalizēšana 

Papildus pienācīgajam novērtējumam saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu vēja enerģijas 

plāniem vai projektiem nereti tiks piemērota SVN direktīva41 vai IVN direktīva42.  

                                                      

39 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf. 
40 Pieejams https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 
41 Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu 
ietekmes uz vidi novērtējumu. 
42 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 13. decembra Direktīva 2011/92/ES par dažu sabiedrisku un privātu 
projektu ietekmes uz vidi novērtējumu, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2014/52/ES. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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Integrējot un koordinējot šajos ES tiesību aktos noteiktās vides novērtējuma procedūras, tiek uzlabota 

administratīvo procesu efektivitāte. Ir svarīgi saprast katras direktīvas noteikumu līdzīgos un atšķirīgos 

elementus.  

Saskaņā ar IVN direktīvas 2. panta 3. punktu dalībvalstīm ir jānodrošina, ka tad, ja pienākums novērtēt 

projekta ietekmi uz vidi izriet vienlaikus no IVN direktīvas un Dzīvotņu direktīvas, tiek piemērotas vienas 

direktīvas vai abu direktīvu koordinētas un/vai kopīgas procedūras. Projektam piemērojamo vides 

ietekmējuma novērtēšanas procedūru koordinēšanu vai apvienošanu nolūkā izvairīties no pārklāšanās un 

liekām darbībām un panākt sinerģiju un saīsināt atļaujas piešķiršanai vajadzīgo laiku, sauc par 

“racionalizēšanu”. Komisija ir izdevusi vadlīnijas par tādu vidisko novērtējumu racionalizēšanu, kas minēti 

Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvas 2. panta 3. punktā43. SVN direktīvā ir līdzīgi noteikumi par vidisko 

novērtējumu racionalizēšanu. 

Visos gadījumos ir ļoti svarīgi ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā spēt skaidri nodalīt un identificēt 

informāciju, kas ir būtiska attiecīgajam novērtējumam un tā secinājumiem, lai tos varētu atšķirt no vispārīgas 

IVN vai SVN informācijas. Tas ir vajadzīgs tādēļ, ka starp IVN/SVN un pienācīgā novērtējuma procedūrām ir 

vairākas svarīgas atšķirības, it sevišķi tas, ka pienācīgā novērtējuma rezultāti ir saistoši saistībā ar atļaujas 

piešķiršanu plānam vai projektam. Tas nozīmē, ka SVN vai IVN nevar aizstāt pienācīgo novērtējumu, jo 

neviena no šīm procedūrām nav svarīgāka par pienācīgo novērtējumu. 

 

 

  

  

                                                      

43 Komisijas paziņojums — Komisijas norādījumu dokuments par tādu vidisko novērtējumu racionalizēšanu, ko veic 
saskaņā ar Ietekmes uz vidi novērtējuma direktīvas (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/92/ES, grozīta ar 
Direktīvu 2014/52/ES) 2. panta 3. punktu (https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0727(01)&from=GA). 
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3. VISPĀRĒJĀ PIEEJA UN PRINCIPI SKRĪNINGA UN 
PIENĀCĪGĀ NOVĒRTĒJUMA LAIKĀ  

Šīs nodaļas mērķis ir izklāstīt vadlīnijas un labas prakses pieejas saistībā ar dažiem vispārējiem 

jautājumiem, kas var rasties skrīninga un pienācīgā novērtējuma procedūru laikā, piemēram, ietekmes 

būtiskuma novērtēšana, tvēruma noteikšanas procedūra un atskaites punkts  noteikšana. Tāpat nodaļā 

apskatīti tādi jautājumi kā nenoteiktība, kumulatīvā ietekme un apspriešanās ar ieinteresētajām 

personām.  

3.1 Iespējamās ietekmes būtiskums 

Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktā ir minēta nepieciešamība novērtēt, vai plāns vai projekts varētu 

būtiski ietekmēt Natura 2000 teritoriju. Skrīninga procesā novērtē, vai, visticamāk, tiks būtiski ietekmēta 

teritorija. Ja nav iespējams noteikti izslēgts būtisku ietekmi, ir vajadzīgs pienācīgs novērtējums. 

Pienācīgajā novērtējumā izvērtē iespējamo ietekmi uz Natura 2000 teritoriju attiecībā pret tās 

aizsardzības mērķiem, kā arī to, vai plāna vai projekta īstenošana varētu negatīvi ietekmēt vai ietekmēs 

teritorijas viengabalainību. 

Viens no grūtākajiem uzdevumiem plāna vai projekta novērtēšanā  ir tas, kā izprast un noteikto, vai 

ietekme ir būtiska.  

Pirmām kārtām ir jāizvērtē ietekmes veids un apmērs ("būtiska ietekme") un tad jāizvērtē cēloņi, kas 

šādu ietekmi varētu radīt ("iespējama ... vai nu atsevišķi, vai kopā"). Novērtējumam par to, vai plānam 

vai projektam varētu būt būtiska ietekme, būs praktiskas un juridiskas sekas. Tāpēc, kad tiek ierosināts 

plāns vai projekts, ir svarīgi, pirmkārt, iztirzāt šo galveno jautājumu, otrkārt, nodrošināt, lai šis 

novērtējums būtu zinātniski pamatots un eksperti to varētu atzīt. 6. panta 3. punktā noteiktie 

aizsargpasākumi ir jāpiemēro nevis tikai tad, kad ir pārliecība, ka būtiskā ietekme noteikti radīsies, bet 

gan tad, ja pastāv iespējamība, ka tā varētu rasties. Šajā posmā nevar ņemt vērā ietekmes mazināšanas 

pasākumus. Tāpat ir jāapsver pārrobežu ietekme (Eiropas Komisija, 2019. gads). 

Būtiskums variēs atkarībā no tādiem faktoriem kā ietekmes apmērs, veids, pakāpe, ilgums, intensitāte, 

laiks, varbūtība, kumulatīvās sekas un attiecīgo dzīvotņu un sugu ievainojamība.  

Parasti, novērtējot būtiskumu, izvērtē turpmāk uzskaitītos ietekmes veidus. 

• Dzīvotnes tiešs zudums: dzīvotnes platības samazināšanās fiziskas iznīcināšanas rezultātā (t. i., 

dzīvotne tiek aizvākta vai tajā tiek izvietoti būvniecības materiāli vai nogulumi); sugas zaudē 

vairošanās, barošanās, atpūtas vietas.  

• Dzīvotnes degradēšanās: dzīvotnes kvalitātes pasliktināšanas vai pazemināšanās, piemēram, 

samazinoties raksturīgo sugu īpatņu skaitliskumam vai mainoties biocenožu struktūrai (sugas 

sastāvam). Degradējas sugu vairošanās, barošanās, atpūtas vietas. 

• Dzīvotnes sadrumstalošanās: attiecīgo dzīvotņu un sugu izplatības areālu izmaiņas, piemēram, 

dzīvotnes vienlaidus apgabala sadalīšana divās vai vairākās mazās, izolētās teritorijās, kas 

norobežo dzīvotnes daļas. 

• Sugu iztraucējums: vides apstākļu izmaiņas (piemēram, troksnis, cilvēku un transportlīdzekļu 

klātbūtnes biežums, suspendēto nogulšņu vai putekļu uzkrāšanās palielinājums). Piemēram, 

iztraucējums var izraisīt sugas īpatņu izstumšanu, var mainīties sugas uzvedība, rasties mirstības 

risks. 

• Netieša ietekme: netieša ietekme uz vides kvalitāti (t. sk. hidroloģiju). 

 

Vēja enerģijas projektu gadījumā tipiska blakusietekme ir barjerefekts un sadursmes risks.   

Ietekmes būtiskuma noteikšanā cita starpā var izmantot tādus informācijas avotus kā pierādījumi no 

līdzīgām operācijām, kas ietekmē teritorijas ar līdzīgiem aizsardzības mērķiem, un ekspertu atzinumi, 

kas balstās uz pieejamajiem pierādījumiem. Tomēr novērtējuma ietvaros vietējie apstākļi ir jāizvērtē 

katrā gadījumā atsevišķi, jo tas, kas vienā teritorijā ir būtisks, var būt nebūtisks citā.  
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“Būtiskuma” jēdziens ir jāinterpretē objektīvi. Ietekmes būtiskums ir jānosaka saistībā ar specifiskajām 

īpašībām un vidiskajiem apstākļiem, kas raksturīgi aizsargātajai teritorijai, kuru ietekmē plāns vai 

projekts, īpaši ņemot vērā teritorijas saglabāšanas mērķus un ekoloģiskās īpašības (Eiropas Komisija, 

2019. gads).   

Būtiskas ietekmes novērtējumam ir jābalstās uz kvalitatīvām zinātniskām atziņām (t. sk. labākajām 

pieejamām metodēm un zināšanām) un uzticamiem datiem, jābūt piesardzīgam un — attiecīgā 

gadījumā — jāņem vērā ieinteresēto personu, piemēram, NVO, dabas aizsardzības aģentūru vai 

pētnieku, viedoklis.  

Novērtējumā ir jāpiemēro proporcionalitātes princips, jāievēro piesardzības princips un jāņem vērā:  

 plāna vai projekta raksturs, lielums un sarežģītība;  

 paredzamā ietekme; un 

 skarto ES aizsargājamo dzīvotņu un sugu ievainojamība un neaizstājamība.  

Proporcionāla pieeja nozīmē, ka tiek novērtēta būtiska ietekme uz visām skartajām ES aizsargājamām 

dzīvotnēm un sugām un ka ietekme tiek novērsta vai samazināta, vienlaikus neradot pārmērīgas 

izmaksas (Smeeton & George, 2014. gads). 

Eiropas Savienības Tiesas spriedumos ir vairākkārt izskatīts, kāda plānu vai projektu radītā ietekme ir 

būtiska. IVN direktīvas kontekstā Tiesa nesen (2017. gadā) par būtisku ietekmi atzina iespējamu ietekmi 

uz sugām, kuras aizsargā Dzīvotņu direktīva (vai valsts tiesību akti)44.  

Detalizētāka informācija par to, kā novērtēt būtiskumu, ir pieejama šo vadlīniju 4.2. nodaļā ( projekti uz 

sauszemes) un 6. nodaļā (projekti atkrastē) konkrētajās apakšnodaļās par dzīvotnēm un dažādām sugu 

grupām.  

 

3.2 Novērtējuma satura, apgabala un grafika noteikšana 
(tvēruma noteikšana) 

Novērtējuma vajadzībām būs jāapkopo atskaites dati, kas specifiski konkrētā plāna vai projekta 

kontekstam. Svarīgi, lai valsts iestāde, kas kompetenta izskatīt plānu, un projekta attīstītājs sadarbotos 

ar galvenajām ieinteresētajām personām, lai novērtētu novērtējuma tvērumu, balstoties uz ekspertu 

atzinumu. Tvērumam, par ko iesaistītās personas vienojas, būtu jānosaka, kāda informācija ir jāiekļauj 

novērtējumā saistībā ar ES aizsargājamām dzīvotnēm un sugām, Natura 2000 teritorijām, pieejām un 

ietekmi, kā arī plāniem un projektiem, kuri kopā varētu radīt ietekmi (sk. 3.4. nodaļu par kumulatīvo 

ietekmi).  

Var būt nepieciešams līdz pat 12 mēnešiem, lai noskaidrotu vēja enerģijas projekta attīstīšanas 

atskaites apstākļus. Piemēram, lai ņemtu vērā tādu faktoru kā laika apstākļi un barības pieejamība 

variācijas, par ko ir zināms, ka tie stipri ietekmē izteikti mobilu sugu, piemēram, jūras putnu, 

skaitliskumu, var būt nepieciešami ikmēneša atskaites apsekojumi nepārtrauktā 24 mēnešu periodā. 

Nometnieku sugām vai dzīvotnēm, kas nav izteikti dinamiskas, var pietikt ar atskaites apstākļu 

apsekojumiem 12 mēnešu periodā, lai analizētu visas sezonālās variācijas. 

Visos gadījumos vēja enerģijas projekta grafikā ir jāierēķina nepieciešamība apkopot atskaites datus 

par pietiekamu laika periodu, aptverot visus uzvedības sezonālos aspektus (vairošanās, migrācija, 

ziemas guļa). Atskaites datos būtu jāreģistrē, kādi būtu vides apstākļi scenārijā, ja plāns vai projekts 

netiktu īstenots, t. i., pirms jebkādu tādu pirmsbūvniecības vai būvniecības darbību veikšanas, kuras 

izmērāmi izmainītu atskaites apstākļus. Plāna vai projekta grafikā ir jāņem vērā arī tas, ka ekoloģiskie 

dati var būt derīgi tikai konkrētu laiku, un valstu kompetentās iestādes, iespējams, akceptē datu 

                                                      

44 C-461/17, Holohan un citi, ECLI:EU:C:2018:883, [2018] lietu judikatūra (judikatūras krājums — vispārējs);  
atgādinot par “2011. gada 24. novembra spriedumu, Komisija pret Spāniju (Alto Sil/Spanish brown bear) un 

C‑404/09, EU:C:2011:768, 86. punkts”. 
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derīgumu SVN, IVN vai pienācīga novērtējuma vajadzībām tikai tad, ja tie ir apkopoti konkrētā laikposmā 

pirms novērtējuma45.  

4.2. nodaļā (projekti uz sauszemes) un 6. nodaļa (projekti atkrastē) ir apskatīta vēja enerģijas projektu 

iespējamā būtiska ietekme  uz ES aizsargājamām sugām un dzīvotnēm. Ir iztirzāts tāds svarīgs 

parametrs kā attālums   (kurā ietekme var būt izmērāma) un mobilo sugu tipiskais pārvietošanās areāls 

.  

Būvju, piemēram, vējturbīnu, ietekme ir jāanalizē visā to dzīves ciklā. Šī ietekme var būt plaša un skart 

ES aizsargājamās dzīvotnes un sugas, kas atrodas tālu no plāna vai projekta. Tādēļ ir jānosaka tāds 

izpētes apgabals (telpiskais atsauces punkts), kas ietver visu ģeogrāfisko apgabalu, kurā, visticamāk, 

notiks visas plāna vai projekta darbības un tiks radīta ietekme. 

Ņemot vērā ietekmi, ko varētu radīt plāns vai projekts, izpētes apgabalu var paplašināt, lai tajā ietilptu 

arī  plašāka mēroga dabas ainavas, jūras ainavas vai ekosistēmas (piemēram, upes sateces baseina) 

vides elementi. Novērtējuma procesa gaitā izpētes apgabalu var mainīt, ja tiek saņemta vai ir vajadzīga 

jauna informācija, kas palīdz novērtēšanā  vai ietekmes mazināšanas plānošanā, vai ja ilgtermiņa 

monitoringam ir vajadzīgas kontroles vietas  (Gullison et al., 2015. gads). 

Tāpat ir jānosaka novērtējuma laikaposms (laiciskais atsauces punkts). ES aizsargājamās sugas var 

tikt ietekmētas arī laikā pēc plāna vai projekta sākšanas un/vai pabeigšanas (3-1. ierāmējums.). 

Laikaposmam jābūt pietiekami garam, lai ņemtu vērā iepriekšējos, pašreizējos un iespējamos 

turpmākos atskaites apstākļus, kopējo laika periodu, kurā ir iespējama ietekme, klimata pārmaiņu 

paredzamo ietekmi uz vides apstākļiem un ES aizsargājamām dzīvotnēm un sugām, kā arī jebkādu 

paredzamu turpmāku attīstību, ņemot vērā telpisko plānošanu un/vai ekspertu atzinumu. 

Visbeidzot, nosakot apgabalu un laikaposmu, novērtējumā būtu jāņem vērā arī iespējamā kumulatīvā 

ietekme (sk. 3.4. nodaļu).   

3-1. ierāmējums. Scenāriju piemēri, kuru gadījumā  laikaposms ir jāpagarina 

1. piemērs. Ilgdzīvojošas sugas, piemēram, lieli migrējošie plēsējputni, kas Eiropā atgriežas un vairojas tikai pēc 

trīs vai četru gadu vecuma sasniegšanas. Nepieaugušo īpatņu bojāeja sadursmēs ar vējturbīnām drīz pēc 

apspalvošanās vai migrācijas laikā reproduktīvajā populācijā var būt izmērāma tikai brīdī, kad pieaugušos putnus 

neaizstāj atgriezušies putni, kas sasnieguši vairošanās vecumu. Tas var notikt tikai pēc trim vai četriem gadiem 

pēc tam, kad ir sākusies projekta ekspluatācija, taču turpināties arī pēc projekta dezekspluatācijas. 

 

Laba prakse  

Atsaucoties uz Natura 2000 teritorijas aizsardzības mērķiem, novērtē, kādas sekas populācijā ir radījusi 

mirstība, ko izraisījušas sadursmes ar vējturbīnām, no plāna vai projekta sākuma līdz brīdim, par kuru 

prognozēts, ka tad ietekmes vairs nebūs. 

 

2. piemērs. Klimata pārmaiņu izraisīta jūras līmeņa celšanās  nākamajos 25 gados samazinās piekrastes 

dzīvotņu platību. 

                                                      

45 AK sikspārņu apsekošanas vadlīnijās (Collins, 2016. gads) ir teikts, ka lēmums par to, kādā laika periodā 

apsekojuma dati saglabā derīgumu, būtu jāpieņem katrā gadījumā atsevišķi, un ka tas ir atkarīgs no vairākiem 
jautājumiem, proti: 
• Vai sākotnējie apsekojumi tika veikti saskaņā ar labas prakses vadlīnijām? 
• Vai sākotnējie apsekojumi bija kaut kādā veidā ierobežoti (laika, laika apstākļu, izmantotā aprīkojuma, 
apsekotāju skaita, apsekotāju zināšanu utt. ziņā)? 
• Vai sākotnējo apsekojumu rezultāti pamato sākotnējos secinājumus un joprojām ir relevanti? 
• Vai teritorijas vai apkārtējā apgabala raksturs kopš sākotnējiem apsekojumiem ir mainījies (piemēram, 
vai ir pasliktinājies konstrukcijas stāvoklis un tā kļuvusi mazāk piemērota guļai; vai ir pārtrauktas cilvēku darbības; 
vai konstrukcija ir kļuvusi vairāk piemērota guļai)? 
• Vai papildu apsekojumi varētu sniegt informāciju, kuras ir būtiska lēmuma pieņemšanai (piemēram, par 
plānošanas saskaņošanu), ietekmes mazināšanas pasākumu izstrādei vai konkrētiem ieteikumiem, kuri saistīti ar 
ierosināto darbību? 
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Jau būvniecības laikā var prognozēt, kādā mērā vējturbīnu pamatu dēļ samazināsies piekrastes dzīvotnes platība. 

Plāna vai projekta 25 gadu ekspluatācijas posmā dzīvotņu zudums var būt ievērojami būtiskāks, ja ņem vērā, ka 

piekrastes dzīvotnes platība samazināsies arī jūras līmeņa celšanās dēļ. Tas ir sevišķi svarīgi, ja projekta 

īstenošana var liegt  īstenot ar klimata pārmaiņām saistītas apsaimniekošanas darbības, piemēram, pārvaldītu 

krasta līnijas pārvietošanos. 

 

Laba prakse  

Atsaucoties uz Natura 2000 teritorijas aizsardzības mērķiem, novērtē dzīvotnes zudumu plāna vai projekta 

ietekmē kopā ar zinātniski pamatojamām prognozēm par dzīvotnes samazināšanos vai palielināšanos 

Natura 2000 teritorijā pie dažādiem klimata pārmaiņu izraisītas jūras līmeņa celšanās scenārijiem. 

 

 

3. piemērs. Rifu biocenozes veidošanās uz turbīnas pamatiem jūras ūdeņos. 

Biocenožu veidošanās uz mākslīgām konstrukcijām un attiecīgi citu jūras sugu ieviešanās ir dinamisks process, 

kas var aizņemt daudzus gadus un ko sarežģī tādi faktori kā mazāka zvejas noslodze. Šāda ietekme, visticamāk, 

pastāvēs visā vēja enerģijas plāna vai projekta ekspluatācijas posmā. Ja pēc dezekspluatācijas tiek atstāti pamati 

un/vai tādi materiāli kā akmens uzbērumi, vai nu pozitīva, vai negatīva ietekme var saglabāties arī neierobežotu 

laiku. 

 

Laba prakse  

Apzina, kā rifu veidošanās ietekmētu trofisko ķēdi saistībā ar Natura 2000 teritorijas ekoloģiskajiem 

raksturlielumiem vai funkciju, un novērtē iespējamo ietekmi. Veic monitoringu ar mērķi ne tikai aprakstīt 

kolonizāciju, bet arī novērtēt, kā tiks ietekmētas tādas grupas kā jūras zīdītāji, lai vēlāk būtu iespējams 

pieņemt informētus lēmumus par dezekspluatāciju.   

 

Izskata, vai bentisko biocenožu 46 veidošanās uz ievietotajiem substrātiem (piemēram, akmens uzbērumiem) nāk 

par labu biodaudzveidībai un ekosistēmas funkcijai vai degradē dabisko dzīvotni. Daļēji tas būs atkarīgs no 

vēsturiskā konteksta, piemēram, tā, vai iepriekš ir izzudušas cieto substrātu dzīvotnes. 

 

Apsver iespēju veikt invazīvu svešzemju sugu monitoringu, kas uz cietajām konstrukcijām varētu veidot kolonijas, 

jo tām ir tendence veidot kolonijas uz jauniem substrātiem ātrāk nekā vietējām sugām. 

 

3.3 Atskaites scenārija noteikšana  

Vajadzīgajai atskaites informācijai ir jābūt samērīgai attiecībā pret novērtējuma vajadzībām. Tādējādi 

skrīninga atskaites informācija nebūs tik detalizēta kā pienācīgā novērtējuma atskaites informācija. 

Nereti var būt iespējams balstīt skrīninga lēmumu uz publicētiem materiāliem un apspriešanos ar 

attiecīgajām dabas aizsardzības aģentūrām.  

Atskaites scenārijs apraksta plāna vai projekta atrašanās vietas ekoloģisko kontekstu, attiecīgās 

Natura 2000 teritorijas un saiknes starp plānu vai projektu un šīm teritorijām. Zemāk 3-2. ierāmējums.ā 

ir sniegti piemēri relevantai atskaites ekoloģiskajai informācijai. Savukārt 3-3. ierāmējumsā ir sniegti 

piemēri esošiem informācijas avotiem un papildu datiem no apsekojumiem, kas ir pamatā ikvienam 

pienācīgam novērtējumam47.  

3-2. ierāmējums. Piemēri relevantai atskaites  ekoloģiskajai informācijai 

• Populācijas lielums un tendences, izolētības pakāpe, sezonalitāte, vecuma klašu struktūra un aizsardzības 

statuss48 

                                                      

46 Organismu sabiedrība, kas dzīvo uz jūras, upes, ezera vai strauta gultnes, tajā vai netālu no tās. To sauc arī 
par bentāli. 
47 Katrā pienācīgā novērtējuma procesa posmā parasti analizētais informācijas līmenis ir rezumēts 
C papildinājumā. 
48 Vairākiem taksoniem, piemēram, sikspārņiem un jūras zīdītājiem, to var noteikt tikai zināmā mērā. Piemēram, 
sikspārņu populācijas lielums un vecuma klašu struktūra ir kritiski svarīgi rādītāji, un datu trūkums šobrīd neļauj 
pamatoti novērtēt lielāko daļu teritoriju. Tomēr, lai aprēķinātu populācijas lielumu, būtu ievērojami jāpalielina 
vējparku attīstītāju investīcijas, jo papildus būtu jāizmanto specifiskas atskaites datu apkopošanas pieejas, 
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• Dzīvotnes platība, sadrumstalotības un izolētības pakāpe un aizsardzības statuss 

• Bioloģiskās un ekoloģiskās attiecības starp dzīvotnēm un sugām (piemēram, dzīves areāla analīze) 

• Sauszemes/jūras apsaimniekošanas prakse, piemēram, augseka, sezonālā veģetācijas sadedzināšana un 

zvejas liegumu zonas 

• Vides iezīmes, kas saista plāna vai projekta atrašanās vietu un Natura 2000 teritorijas, piemēram, upes vai 

plūdmaiņu straumes 

 

3-3. ierāmējums. Ietekmes novērtējumu galveno informācijas avotu piemēri 

• Natura 2000 datu standartveidlapas 

Standartveidlapa, kas pieejama katrai Natura 2000 teritorijai, ietver informāciju par ES aizsargājamām sugām un 

dzīvotņu veidiem, kuru dēļ teritorija ir noteikta, un sniedz plašu novērtējumu par katras sugas vai dzīvotnes veida 

stāvokli šajā teritorijā (sarindojumā no A līdz D).  

Tajā ir sniegta informācija par platību, objekta teritorijā esošo dzīvotņu reprezentativitāti un saglabāšanās stāvokli, 

kā arī vispārīgs novērtējums par to, cik vērtīga ir šī teritorija attiecīgo dabisko dzīvotņu veidu aizsardzības 

vajadzībām.  

Tajā sniegta informācija par objekta  teritorijā esošo sugu populācijām, statusu (mitinās pastāvīgi, vairojas, ziemo, 

migrē) un par to, cik vērtīga šī teritorija ir attiecīgajām sugām.  

Tāpat tā ietver attiecīgo kontekstuālo informāciju par teritoriju, tostarp par:   

- teritorijas vispārējām iezīmēm, kvalitāti un nozīmīgumu;  

- ievainojamība (cilvēku un citas ietekmes radīto spiedienu uz teritoriju un dzīvotņu un ekosistēmu 

trauslumu); 

- visām cilvēku veiktām darbībām un dabiskiem procesiem, kam var būt pozitīva vai negatīva iedarbība uz 

teritorijas aizsardzību un apsaimniekošanu; 

- par teritorijas apsaimniekošanu atbildīgo struktūru;  

- teritorijas apsaimniekošanas plāniem un praksi, tostarp tradicionālām cilvēku darbībām;  

- teritorijas karti. 

• Teritoriju apsaimniekošanas plāni  

Ja ir pieejami Natura 2000 apsaimniekošanas plāni, tie var sniegt informāciju par teritorijas aizsardzības mērķiem, 

teritorijā esošo sugu un dzīvotņu atrašanās vietu un statusu, to apdraudējumiem un aizsardzības pasākumiem, kas 

vajadzīgi, lai uzlabotu aizsardzības statusu. Tas var noderēt skrīninga posmā un pienācīgajam novērtējumam. 

• Natura 2000 Viewer (http://natura2000.eea.europa.eu/) un Natura 2000 publiskā datubāze 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm  

• Dzīvās dabas jutīguma kartes 

• Aktuālās un vēsturiskās kartes un aerouzņēmumi, ģeoloģisko un hidroģeoloģisko apsekojumu informācija, 

informācija, kas iegūta no valstu kompetentajām iestādēm, dabas aizsardzības aģentūrām, NVO, pabeigtiem 

SVN, IVN un pienācīgiem novērtējumiem, vējparku datubāzēm un citām organizācijām ar attiecīgajiem 

ekspertiem49 

• ES finansētu pētniecības projektu dati un ziņojumi, kā arī citas pētnieciskās publikācijas un datu bankas 

akadēmiķiem, NVO vai šai nozarei. Piemēram, lieti var noderēt telemetrijas dati, piemēram, no LIFE projektiem. 

Interesanta datu banka ir Movebank50 (https://www.movebank.org/)  

• Attiecīgie plāni, aktuālās un vēsturiskās kartes, esošā ģeoloģisko un hidroģeoloģisko apsekojumu informācija, 

kā arī esošā ekoloģisko apsekojumu informācija, kas pieejama no šīs nozares organizācijām, attīstītājiem, 

zemes īpašniekiem, teritorijas apsaimniekotājiem vai dabas aizsardzības aģentūrām un organizācijām 

• Stratēģiski un projekta līmeņa vides ziņojumi un ietekmes uz vidi novērtējumu ziņojumi, pienācīgo novērtējumu 

ziņojumi un citi dokumentārie pierādījumi, kas saistīti ar iepriekšēju plānu vai projektu novērtēšanu 

• Dzīvotņu un/vai sugu papildu praktiski apsekojumi, ja esošie dati (piemēram, par dzīvotnes platību vai 

populācijas lielumu) nenodrošina pietiekami detalizētu informāciju (sk. 3-2. ierāmējums.) 

                                                      

piemēram, guļas vietu radioizsekošana, dzīvnieku skaitīšana, ķeršana utt. Sagaidāms, ka nākamo gadu laikā 
pakāpeniski kļūs pieejama papildu informācija (sk., piemēram, AK mēroga apsekojumu 
(https://www.bats.org.uk/our-work/national-bat-monitoring-programme/british-bat-survey). 
49 Sk., piemēram, The Wind Power (Vēja enerģija) 
https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_en.php 
un 4C Offshore (4C atkrastē) https://www.4coffshore.com/offshorewind/. 
50 Grieķijā daudzi attīstītāji vai konsultanti IVN procesā (vai pat pirms tā) jau izmanto šo tiešsaistes datubāzi. 
“Izsekošanas datu kartes” lauks ietver vairākus projektus ar pieejamiem datiem (daži no tiem ir pieejami 
tiešsaistē; citu gadījumā ir jāsazinās ar administratoru). Dati attiecas uz tādu putnu atrašanās vietām / lidojumiem, 
kam piestiprināti GPS raidītāji. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm
https://www.movebank.org/
https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_en.php
https://www.4coffshore.com/offshorewind/
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Atskaites scenārija noteikšanai ir trīs galvenie posmi.  

Pirmkārt, ir svarīgi sākt ar dokumentu analīzi. Šādā analīzē tiks apzinātas ES aizsargājamās dzīvotnes 

un sugas, kuru dēļ izpētes apgabalā ir noteikta(-s) Natura 2000 teritorija(-s). Tas ietver esošās 

informācijas apkopošanu un izvērtēšanu par šīm dzīvotnēm un sugām, kā arī vides un ekoloģiskajām 

iezīmēm ārpus noteiktās teritorijas robežām, kas varētu būt saistītas ar teritorijas(-u) aizsardzības 

mērķiem.  

Otrkārt, it sevišķi sauszemes projektu gadījumā par labu praksi uzskata pienācīgi kvalificēta un 

pieredzējuša ekologa izlūkošanas apmeklējumu uz vietas. Izlūkošanas apmeklējums uz vietas var 

ietvert, piemēram, diskusijas ar vietējiem zemes izmantotājiem un zemes apsaimniekotājiem, lai labāk 

izprastu sezonālo praksi, kas var ietekmēt biodaudzveidību teritorijā (piemēram, kūlas dedzināšana 

rudenī, lai nākamajā pavasarī augtu jauna zāle). Zemāk 3-4. ierāmējums. ir rezumēti galvenie jautājumi, 

kas jāpārbauda izlūkošanas apmeklējuma laikā uz vietas. 

3-4. ierāmējums. Kontrolsaraksts izlūkošanas apmeklējumam uz vietas sauszemes vēja 
projekta vai plāna gadījumā 

• Vai atskaites informācija ir atjaunināta? Piemēram, vai krasta erozijas rezultātā ir samazinājusies to dzīvotņu 

platība, kuru dēļ ir noteikta teritorija; vai ir jaunas platības, kuras uztur dzīvotni un kuras ir nodrošinājusi zemes 

apsaimniekošanas prakse, piemēram, mežsaimniecība; vai ir pazīmes, kas liecina, ka jūras putnu kolonijā ir 

mainījies tās sugas riestojošo pāru skaits, kuras dēļ ir noteikta teritorija? 

• Vai ir jauni apgabali, kas ir būtiski ES aizsargājamām dzīvotnēm un sugām? Piemēram, vai ir jaunas guļas vai 

barošanās vietas putniem/sikspārņiem Natura 2000 teritorijā vai ārpus tās robežām? 

• Vai izpētes apgabals ir piemērots? Vai, balstoties uz iepriekš sacīto, tas aptver visu teritoriju, ko varētu skart 

plāns vai projekts? 

• Vai ir noteikusi apspriešanās ar vietējām ieinteresētajām personām? Apspriešanās var būt sevišķi nozīmīga, ja 

pastāv biodaudzveidības skaitliskuma ievērojamas sezonālās variācijas un/vai ja ir tāda sezonāla zemes 

apsaimniekošanas prakse kā veģetācijas nodedzināšana vai medības. 

• Vai kaut kas apgrūtina apsekošanu? Piemēram, vai ir iespējams droši piekļūt, vai ir skaidra redzamība vizuālai 

apsekošanai un vai sezonālā zemes apsaimniekošanas prakse ietekmē rezultātus? Izlūkošanas apmeklējumi 

uz vietas un apspriešanās ar vietējām ieinteresētajām personām ļaus konstatēt apgrūtinājumus un  apzināt 

piemērotas apsekojuma metodiskās pieejas un vietas, no kurām apkopot datus. 

 

Treškārt, ja atklājas zināšanu iztrūkumi vai ja dati nav atjaunināti, kvalificētiem un pieredzējušiem 

ekologiem ir jāplāno un jāveic apsekojumi, lai apkopotu trūkstošo informāciju vai atjauninātu informāciju.  

Novērtējot, vai dati ir atjaunināti, būtu jābalstās uz apsekojuma veidu, uz to, vai apsekojumus veica 

optimālos apstākļos vai sezonā, un to, vai ir mainījušies vides apstākļi. Par labu praksi uzskata datu 

apkopošanu  ne mazāk kā viena līdz trīs gadu garumā no novērtēšanas brīža. Lēmums par atskaites 

datu apkopošanas laikaposmu ir jāpieņem katrā gadījumā atsevišķi, ņemot vērā esošo datu 

nepietiekamību, sugu pilnu gada dzīves ciklu, kā arī esošās zināšanas par variācijām starp gadiem 

(piemēram, ja sugu migrēšanu var ietekmēt laika apstākļi). 

Nosakot laika periodu, kurā ir jāapkopo apsekojuma dati, svarīgi ir arī apsvērt, kā dati tiks analizēti 

(sk. arī 7. nodaļu).  

Saskaņā ar labu praksi pirmsbūvniecības apsekojumus izstrādā tā, lai būtu iespējams salīdzinājums ar 

pēcbūvniecības monitoringa rezultātiem, un metodiku reģistrē precīzi un pietiekami detalizēti, lai būtu 

iespējama metodes un analīzes nepārtrauktība, pat ja mainās darbinieki (kā tas bieži notiek vairāku 

gadu projektu gadījumā). 

Atsauce uz ekoloģisko apsekojumu metodēm ir iekļauta iespējamās ietekmes diskusijās 4.2. nodaļā 

(sauszeme) un 6. nodaļā (atkraste). 
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Papildu vadlīnijas par atskaites apsekojumu veikšanu ir sniegtas Eiropas Komisijas metodiskajās 

vadlīnijās par 6. panta 3. un 4. punktu (EK, 2019. gads), “Good Practices for the Collection of 

Biodiversity Baseline Data” (Biodaudzveidības atskaites datu apkopošanas laba prakse) (Gullison et al, 

2015. gads). 

3.4 Kumulatīvās ietekmes novērtēšana 

3.4.1 Kuras darbības ir jāņem vērā? 

Vēja enerģijas plāns vai projekts var radīt ietekmi kombinācijā ar citiem plāniem un projektiem un 

rezultātā kumulatīvi ietekmēt ES aizsargājamās dzīvotnes vai sugas.  

Kumulatīvo ietekmi uz vidi var definēt kā ietekmi uz vidi, ko izraisa iepriekšēju, pašreizēju un turpmāku 

darbību kombinētā iedarbība. Pat ja viena plāna vai projekta ietekme var būt nebūtiska, vairāku plānu 

vai projektu kombinētā ietekme var būt būtiska. Kumulatīvā ietekme ir ļoti relevanta vēja enerģijas 

projektu izvēršanai, , ņemot vērā vēja enerģijas ražošanas lietojumu pieaugošo skaitu un plānoto jaudas 

palielināšanos nākamajos gados (sk. 1. nodaļu par vēja enerģijas politiku).   

Tā kā plānu un projektu kumulatīvās ietekmes novērtēšanu paredz Dzīvotņu direktīvas 6. panta 

3. punkts, kā arī SVN un IVN direktīvas (III un IV pielikums), zemāk ir aprakstīti šāda novērtējuma 

galvenie principi saistībā ar vēja enerģijas projektiem.  

Pirmkārt, saskaņā ar 6. panta 3. punktu noteikums par kombinēto ietekmi attiecas gan uz skrīningu, 

gan pienācīgo novērtējumu.  

Otrkārt, noteikums par kombinēto ietekmi attiecas uz plāniem vai projektiem, kas ir pabeigti, 

apstiprināti, bet nav pabeigti, vai ir ierosināti. Papildus to plānu vai projektu ietekmei, kas ir 

novērtējuma galvenais priekšmets, var būt lietderīgi izskatīt ietekmi, kuru rada jau pabeigti plāni un 

projekti. Lai gan pabeigtie plāni un projekti netiek iekļauti 6. panta 3. punkta novērtējuma prasībās, tos 

joprojām ir svarīgi ņemt vērā, novērtējot esošā plāna vai projekta ietekmi, lai noteiktu, vai ir kāda 

iespējama kumulatīva ietekme, ko rada esošais projekts kombinācijā ar citiem pabeigtiem plāniem vai 

projektiem. Parasti pabeigtu plānu un projektu radīto ietekmi šajā posmā iekļauj teritorijas atskaites 

apstākļos (sk. 3.3. nodaļu). Ja plāns vai projekts ir apstiprināts agrāk, bet vēl nav īstenots vai pabeigts, 

tas ir jāiekļauj kombinētās ietekmes noteikumā. Runājot par citiem ierosinātajiem plāniem vai projektiem, 

juridiskās noteiktības dēļ, šķiet, būtu lietderīgi ierobežot noteikumu par kombinēto ietekmi, , piemērojot 

to tikai ierosinātiem plāniem, t. i., tādiem, par kuriem ir iesniegts apstiprinājuma vai saskaņošanas 

pieteikums (sk. 4.5.3. nodaļu). 

Turklāt ir svarīgi norādīt, ka kumulatīvās ietekmes novērtējums neaprobežojas tikai ar līdzīgu plānu 

vai projektu novērtējumu tajā pašā darbības nozarē (piemēram, vairāki vējparki). Novērtējumam būtu 

jāietver visu veidu plāni vai projekti, kas kombinācijā ar attiecīgo vējparku vai vēja enerģijas plānu varētu 

radīt būtisku ietekmi. 

Līdzīgi novērtējumā jāņem vērā ne tikai kumulatīvā ietekme starp projektiem vai starp plāniem, bet arī 

starp projektiem un plāniem (un otrādi). Piemēram, jauns projekts vējparka būvniecībai netālu no 

Natura 2000 teritorijas var pats par sevi negatīvi neietekmēt šo teritoriju, bet, izvērtējot tā ietekmi 

kombinācijā ar jau apstiprinātu transporta infrastruktūras projektu tajā pašā teritorijā, kopējā ietekme var 

būt pietiekami liela, lai uz teritoriju tā būtu negatīva. Savukārt tāda plāna novērtējums, kuram pašam 

nav būtiskas ietekmes uz Natura 2000 teritoriju, var mainīties, ja to izvērtē kombinācijā ar jau 

ierosinātiem vai apstiprinātiem lieliem attīstības projektiem, kas nav iekļauti šajā plānā 

(sk. 4.5.3. nodaļu). 

Atbilstīga telpiskā tvēruma noteikšana kumulatīvās ietekmes kontekstā var būt sarežģīta, it sevišķi tad, 

ja tiek novērtēta ietekme uz migrējošiem putniem vai sikspārņiem. Kā minēts 3.2. nodaļā (tvēruma 

noteikšana), kompetentajām iestādēm un attīstītājiem ir ieteicams sadarboties ar ieinteresētajām 

personām, lai definētu  novērtējuma tvērumu.  
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Viens no grūtākajiem uzdevumiem kumulatīvās ietekmes novērtēšanā ir izprast, , kā ietekme 

akumulējas, kādas ir nozīmīgās ekoloģiskās robežvērtības un kad tās tiek pārsniegtas. Tas patiešām ir 

sarežģīts jautājums, un ir jāatzīst, ka tajā ir daudz nenoteiktību. Turklāt visas nenoteiktības, kas saistītas 

ar būtiskuma novērtēšanas grūtībām (sk. 3.5. nodaļu), ir attiecināmas arī uz kumulatīvās ietekmes 

novērtēšanu, taču šajā gadījumā tas ir vēl sarežģītāk. Piemēram:  

• joprojām maz ir zināms par ietekmi populācijas līmenī; kumulatīvās ietekmes novērtējums ir atkarīgs 

no tā, cik plašas ir pamatzināšanas par populācijas dinamiku (piemēram, cik liela platība ir vajadzīga 

konkrētajai sugai? Vai tai ir viegli atrast citas barošanās vietas?); it sevišķi atkrastes vēja enerģijas 

projektu gadījumā ir grūti izvērtēt populācijas mēroga ietekmi uz sikspārņu, putnu un jūras zīdītāju 

populācijām;  

• ir grūti izprast, kāda ir vispārējā slodze (piemēram, zveja, piesārņojums, troksnis utt.) uz recipientiem; 

ir grūti izvērtēt dažādas slodzes, ko kumulatīvi rada dažādas darbības vienā teritorijā;  

• ir grūti prognozēt, kā dažādas sugas izmantos dabas vai jūras ainavu, ja ir daudzi atšķirīgi projekti; 

• ne vienmēr ir skaidrs, kā rīkoties ar maza mēroga projektiem, ja netālu ir liela mēroga projekts, kas 

automātiski būtu dominējošais visos ietekmes aspektos; tomēr nereti tiek aizmirsts, ka projekti, kurus 

novērtējumā neņem vērā būtiskas ietekmes neesības dēļ, vienmēr papildina kumulatīvo ietekmi.   

 

Vēl viens faktors, kas vēl vairāk apgrūtina kumulatīvās ietekmes novērtējumus, ir datu trūkums ne tikai 

par ietekmi (piemēram, mirstību, izstumšanu), bet arī par analizējamām darbībām:   

• pēcmonitoringa dati bieži netiek glabāti publiskās datubāzēs un reti tiek apstrādāti tā, lai kļūtu par 

lietderīgu informāciju (piemēram, tendencēm, pasākumu efektivitāti), ko varētu izmantot turpmākos 

plānu vai projektu novērtējumos; 

• dalībvalstīs, kurās nav valsts līmeņa vadlīniju par to, kā veikt pēcmonitoringu, metodikas ir 

nesakritīgas (un tas pats attiecas uz starpvalstu mērogu);  

• kopumā trūkst publisku datubāzu, kurās būtu telpiski pārskati par esošajām un plānotajām darbībām 

un saistītā informācija par to galvenajiem elementiem (piemēram, vējturbīnu skaitu, turbīnu 

augstumu, precīzu atrašanās vietu, saikni ar ģeogrāfiskās informācijas sistēmām (ĢIS) utt.).   

 

Visbeidzot, saistībā ar kumulatīvās ietekmes novērtējumiem vienmēr ir arī grūti attiecināt kumulatīvās 

ietekmes “slogu”, ja projektu attīstīšana notiek pakāpeniski. Pašreizējās galvenās pieejas pamatā ir 

rindas kārtības princips, kas nozīmē, ka pēdējā projektā ņem vērā visu iepriekšējo projektu ietekmi. 

Rezultātā pastāv lielāka iespēja, ka plāni un projekti, kas papildina tajā pašā teritorijā jau apstiprinātos, 

var tikt noraidīti lielāka būtiskas ietekmes riska dēļ.  

Neraugoties uz visiem šiem sarežģījumiem, iespējamā kumulatīvā ietekme būtu jānovērtē, izmantojot 

pamatotus atskaites datus un balstoties ne tikai uz kvalitatīviem kritērijiem. Tai ir arī jābūt vispārējā 

novērtējuma neatņemamai sastāvdaļai, nevis maznozīmīgam elementam novērtējuma procesa beigās.  

Aizvien aktīvāk tiek veikti pētījumi par stabilu pieeju izstrādi kumulatīvās ietekmes novērtēšanai, 

galvenokārt saistībā ar atkrastes vēju. Sagaidāms, ka nākamo pāris gadu laikā kļūs pieejamas plašākas 

vadlīnijas.  

3.4.2 Ieteicamā pieeja kumulatīvās ietekmes novērtēšanai vēja 
enerģijas nozarē 

Nākamajā nodaļā ir izklāstītas ieteicamās pieejas iepriekš uzskaitīto sarežģījumu risināšanai. Tās ir 

apzinātas, balstoties uz plašu apspriešanos šā projekta ietvaros ar ieinteresētajām personām visās ES 

dalībvalstīs.  

Vēja enerģijas projekti vai plāni būtu jāizskata kopā ar citām darbībām, kuras var ietekmēt tās 

pašas ES aizsargājamās sugas un dzīvotnes. Piemēram, energotīkla infrastruktūras attīstīšanai 

ir līdzīga veida ietekme uz putniem. Turklāt novērtējumā būtu jāņem vērā ne tikai esošie projekti 

vai plāni, bet arī tie, kas ir pabeigti, apstiprināti, bet nav pabeigti, vai ir ierosināti 

(sk. 3.4.1. nodaļu). Tādēļ izšķiroša nozīme ir piekļuvei datiem par šīm citām darbībām un to 
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ietekmi. Lai novērtētu jauna plānota vējparka izraisītos mirstības rādītājus, varētu, piemēram, 

izmantot strādājošu vējparku pēcmonitoringa informāciju.  

Projektu attīstītājiem kumulatīvā ietekme būtu jāaplūko kā vispārējā novērtējuma neatņemama 

un jēgpilna daļa. Ja attīstītāji iesaistīs kompetentās iestādes agrīnā posmā, piemēram, tvēruma 

noteikšanas vai datu apkopošanas kontekstā, tiks uzlabota šādu novērtējumu kvalitāte. Tomēr 

dažos gadījumos var būt lietderīgi, ka atbildību par kumulatīvās ietekmes novērtējumu 

sagatavošanu no projekti attīstītāji nodod valdībai, jo tās rīcībā ir optimāls pārskats un 

zināšanas par darbībām lielos apgabalos. Vai valdība varētu vismaz apkopot visu attiecīgo 

informāciju un to sniegt projekta attīstītājiem un konsultantiem. Tāpat dažādas darbības 

palīdzētu pārlūkot valsts vai reģionālas datubāzes izveide. Vislabāk, ja datubāzē būtu 

dinamiska karte, kas ļauj meklēt visus projektus, arī tos, kas ir vēl tikai plānošanas posmā. Tas 

uzlabotu lēmumu pieņemšanas kvalitāti. 

Telpiskajam tvērumam būtu jāietver ģeogrāfiskais apgabals, kurā visas plāna vai projekta 

darbības un to kumulatīvā ietekme, visticamāk, atstās sekas uz attiecīgo Natura 2000 teritoriju 

aizsardzības mērķiem. Būtu jāpiemēro proporcionalitātes princips, lai noteiktu, kādi pūliņi 

vajadzīgi, lai veiktu kumulatīvās ietekmes novērtējumu atbilstīgi 6. panta 3. punkta (sk. labu 

praksi pie 3-1. gadījuma analīze.). Liela mēroga vēja enerģijas plāniem, kas galvenokārt atrodas 

atkrastē, bet var būt arī uz sauszemes, ir ieteicams piemērot pārrobežu pieeju.   

Kumulatīvās ietekmes novērtējums telpiskās plānošanas ietvaros ir ļoti svarīgs, lai saskaņā ar 

pārskatīto Atjaunojamo energoresursu enerģijas direktīvu noteiktu teritorijas, kurās attiecīgus 

projektus varētu īstenot ar zemu vides apdraudējuma risku. Kumulatīvā ietekme vislabāk ir 

aplūkota SVN un saistītajos pienācīgajos novērtējumos, it sevišķi saistībā ar jūras telpisko 

plānošanu, jo šāda telpiskā plānošana aptver visas darbības jūrā.  

Ir vērts ņemt vērā esošo labo praksi nenoteiktības risināšanā kumulatīvās ietekmes 

novērtējumos. Nīderlande ir izstrādājusi “Ekoloģiskās un kumulatīvās ietekmes novērtēšanas 

satvaru” (3-2. gadījuma analīze.), kas sekmēs atkrastes vēja enerģijas attīstību. Šā satvara 

piemērošana visām plānotajām vējturbīnām konkrētā jūras apgabalā ļauj izvairīties no rindas 

kārtības pieejas, kura nozīmē, ka paši jaunākie plāni vai projekti saskaras ar lielāko 

noraidīšanas risku kumulatīvās ietekmes dēļ. 

 

3-1. gadījuma analīze. Vadlīnijas par kumulatīvās ietekmes novērtējuma telpiskā tvēruma 
novērtēšanu saistībā ar putnu populācijām Flandrijā (Beļģija) 

Dažas dalībvalstis var reģioni ir izdevuši konkrētas vadlīnijas par kumulatīvās ietekmes novērtējuma jautājumiem. 

Flandrija (Beļģija) ir izstrādājusi vadlīnijas par vides risku risināšanu un monitoringu saistībā ar sauszemes vēja 

enerģijas projektiem un putniem un sikspārņiem. No tām izriet, ka nav nepieciešams populāciju / aizsardzības 

statusu aplūkot pārnacionālā griezumā. Elektrolīniju vai vējparku (kumulatīvo) ietekmi uz putnu svarīgiem 

sezonāliem migrācijas ceļiem novērtē apakšreģionālā (vietējā) gājputnu ceļa mērogā Flandrijas reģionā (aplēstā 

populācijas daļa, kas migrē šajā gājputnu ceļā, kur ir plānota jaunā elektrolīnija vai vējparks).  

 

Piemēro zemāk izklāstīto pieeju. 

• Atsevišķiem projektu priekšlikumiem nav reāli novērtēt visu iespējamo kumulatīvo ietekmi, galvenokārt tādēļ, ka 

vajadzīgā informācija nav pieejama novērtējuma mērogā, pat ne vietējā/apakšreģionālā mērogā (reģionālais 

mērogs ir Flandrija, vietējais — apakšreģionālais). Bet ir iespējams novērtēt vismaz nesenu projektu un plānu 

(vējparku, elektrolīniju) kumulatīvo ietekmi, izmantojot vadlīnijās aprakstītās metodes (aplēstā papildu mirstības 

robežvērtība 1–5 % apmērā no parastās gada mirstības populācijā (pašreizējā dabiskā un cilvēku darbību 

izraisītā mirstība, (sk. 5.4.2. nodaļu)). 

• Lai nezaudētu kumulatīvās ietekmes novērtējuma pragmatismu, katras atsevišķi plānotas elektrolīnijas un 

vējparka ietekmi novērtē vietējā vai reģionālā mērogā. Lielākajā daļā gadījumu izmanto vietējo mērogu. 

Piemēram, pārziemojošu pīļu gadījumā apakšreģionālo mērogu veido visas pīles teritorijās, kas ziemas sezonā 

ir ekoloģiski saistītas. Novērtējums plašākā mērogā ir iespējams, ja var pietiekami aprēķināt kumulatīvo ietekmi. 

Turklāt, lai novērtētu iespējamu būtisku ietekmi uz Natura 2000 teritorijas (vai teritoriju tīkla) viengabalainību, 

populācija ir jānovērtē mazākā mērogā. Nākotnē, iespējams, tiks izstrādāts reģionāla mēroga modelis, lai 

regulāri novērtētu visu Flandrijā esošo vējparku pašreizējo kumulatīvo ietekmi, vēlams, balstoties uz darbojošos 

vējparku monitoringa rezultātiem. Modeļa rezultātus varētu izmantot, lai uzlabotu vietējās vai apakšreģionālās 

robežvērtības. 



 

LV   LV 

Avoti: Everaert J. (2015. gads). Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor 

risicoanalyse en monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 

(INBO.R.2015.6498022). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brisele. 

Everaert J. (2017. gads). Nenoteiktības risināšana saistībā ar ietekmes novērtēšanu uz putnu un sikspārņu 

populācijām atsevišķi plānotos vējparkos. Prezentācija Konferencē par vēja enerģiju un ietekmi uz dzīvo dabu 

(CWW), 2017. gada 6.–8. septembris, Eštorila, Portugāle. 

 

3-2. gadījuma analīze. Kumulatīvās ietekmes novērtējums saistībā ar atkrastes vēja enerģijas 
projektu attīstīšanu Nīderlandē 

Nīderlande ir izlēmusi, ka atkrastes vēja enerģijai būtu līdz 2023. gadam kopā jāsaražo 4450 MW elektroenerģijas 

un no 2024. līdz 2030. gadam — kopā jāsaražo 11 500 MW elektroenerģijas . Vadlīniju sagatavošanas laikā 

(2019. gadā) ir izbūvētas vai tiek būvētas iekārtas ar tikai 1000 MW jaudu. Piemērojamie lēmumi tiek reģistrēti 

“Nīderlandes ceļvedī par atkrastes vēja enerģiju”, ietverot detalizētu telpisko kartēšanu un laika grafiku jaunu 

vējparku būvniecībai.  

 

Tā kā sagaidāms, ka kumulatīvā ietekme būs būtiska, Nīderlandes valdība ir izstrādājusi “Ekoloģiskās un 

kumulatīvās ietekmes novērtēšanas satvaru”, lai atbalstītu atkrastes vēja enerģijas attīstīšanu. Satvars sniedz 

norādes, kā aprēķināt kumulatīvo ietekmi. To piemēro visiem telpiskās plānošanas lēmumiem, kas saistīti ar 

atkrastes vēja enerģiju, un ietver  IVN un pienācīgo novērtējumu. Tas ir pastāvīgi atjaunināts dokuments, ko 

papildina, balstoties uz jaunu zinātnisko informāciju un jauniem datiem. Tas sastāv no galvenā ziņojuma ar 

metodiskajām vadlīnijām un apakšziņojumiem, kuros uzmanība ir koncentrēta uz recipientu grupām (putniem, 

sikspārņiem, jūras zīdītājiem). Šajos apakšziņojumos ir aprakstītas detalizētākas metodikas un modeļi, kā arī 

prognozētie rezultāti, balstoties uz ceļveža īstenošanu. Nesen satvars papildināts ar pārvaldības kopsavilkumu, 

kurā sniegts katra apakšziņojuma rezumējums un nosacījumi, kas jāizpilda, īstenojot ceļvedi 2030. gadam.  

 

Kopš 2010. gada satvaru papildina ar pētniecisko programmu rezultātiem, lai novērstu zināšanu iztrūkumu. 

  

Nesen atjauninātie aprēķini ne tikai ietver paredzētos vēja enerģijas plānus vai projektus Ziemeļjūras Nīderlandes 

daļā, bet arī plānotos vēja enerģijas plānus vai projektus citās Ziemeļjūras teritorijās.  

 

Lai novērtētu vēja enerģijas projektu kumulatīvo ietekmi uz vairākām putnu un sikspārņu sugām, kā arī 

cūkdelfīniem, izmanto potenciālā bioloģiskā atbiruma (PBA) jēdzienu. Migrējošo putnu sugu gadījumā PBI 

salīdzināja ar kopējo gājputnu populāciju. Tika veikti aprēķini un modelēšana, lai novērtētu putnu un sikspārņu 

sadursmes risku, putnu dzīvotņu zudumu un zemūdens trokšņa ietekmi uz cūkdelfīniem. Rezultātus iestrādāja 

atļaujas saņemšanas nosacījumos, kas ir jāizpilda jaunajiem atkrastes vējparkiem. Piemērs ieguvumiem, kādus 

gan projektu attīstītājiem, gan biodaudzveidībai sniedz pastāvīga pētniecība, ir atļauju izsniegšanas nosacījumi, 

kas pielāgoti tā, lai samazinātu sadursmes risku. Pateicoties jaunai informācijai par  Pipistrellus nathusii (migrējoša 

sikspārņu suga, kas visbiežāk šķērso Ziemeļjūru) (aplēsto) skaitu un uzvedību, ir izstrādāts jauns atļauju 

izsniegšanas nosacījumu kopums, balstoties uz vairākiem vidiski parametriem.  Specifiski nosacījumi  gan 

samazina turbīnas apturēšanas radītos enerģijas ražošanas zudumus(par 12 % modernai vējturbīnai), gan 

vienlaikus ievērojami samazina mirstības risku. Šie jaunie atļauju izsniegšanas nosacījumi ietver:  

• gada periodu — no 25. augusta līdz 10. oktobrim; 

• diennakts stundu — visu nakti no saulrieta līdz saullēktam; 

• laika apstākļus — jāņem vērā vēja virziens, vēja ātrums un temperatūra (sk. 3-1. tabula.u); 

• vēja ātrumu vējturbīnas palaišanai (iegriešanas ātrums) — Sk. 3-1. tabula. (vēja virziena un temperatūras 

kombinācija nosaka apstākļus vējturbīnas palaišanai vai apstādināšanai).  

 

Jāuzsver, ka attiecībā uz sikspārņiem atļauju izsniegšanas nosacījumu pamatā ir ierobežoti dati un profesionāļu 

spriedumi, t. sk. novērojumi par sikspārņu aktivitāti dažādos vides apstākļos, it sevišķi pie dažāda vēja ātruma. 

Tomēr, tā kā jūrā bojā gājušie sikspārņi reti kad tiek reģistrēti, šīs ietekmes mazināšanas stratēģijas efektivitāti 

nav iespējams tieši uzraudzīt.  
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3-1. tabula. Optimāls miera stāvoklis jaunām atkrastes vējturbīnām Nīderlandē   

 

Avots: https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/ un 

konkrētākai informācijai par pētījumiem: Leopold et al., 2014. gads. Sākotnējā pieeja, lai izskatītu atkrastes 

vējparku un citu cilvēka darbību kumulatīvo ietekmi uz putniem un sikspārņiem Ziemeļjūras dienvidos. IMARES 

ziņojums C166/14 

(https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_bi

rds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea). 

  

3.5 Nenoteiktības novēršana vēja enerģijas plānu vai projektu 
novērtēšanā un atļauju piešķiršanā 

Pienācīgā novērtējuma procedūras laikā un iepriekš veiktā skrīninga laikā iesaistītās personas nereti 

saskaras ar nenoteiktību. Šādai nenoteiktībai var būt šādi veidi (Bodde et al., 2018. gads): 

• iedabiskā, t. i., nav iespējams precīzi zināt; 

• zinātniskā, t. i., mūsu pašreizējās zināšanas ir nepilnīgas vai tām ir liels ticamības intervāls; 

• sociālā, t. i., nav vienprātības par to, kāda informācija ir relevanta vai vajadzīga; 

• juridiskā, t. i., nav zināma informācija, kas vajadzīga, lai izpildītu juridisku standartu. 

 

Lai katrā no šīm kategorijām novērstu nenoteiktību, parasti ir vajadzīgas vairākas pieejas. Pienācīga 

novērtējuma kontekstā parasti ir runa par iedabisko un zinātnisko nenoteiktību, kura noved pie sociālās 

un juridiskās nenoteiktības. Nereti, lai efektīvi virzītu novērtēšanas procesu, ir obligāti jārod risinājumi 

iedabiskajai un/zinātniskajai nenoteiktībai  (3-3. gadījuma analīze.). 

Tam ir izšķiroša nozīme lēmuma pieņemšanas kontekstā, proti, kad valsts kompetentās iestādes lemj, 

vai apstiprināt plānu vai projektu, ņemot vērā pienācīgā novērtējuma secinājumus par plāna vai projekta 

ietekmi uz attiecīgo Natura 2000 teritoriju. Apstiprinājumu tās var piešķirt tikai pēc tam, kad ir 

pārliecinājušās, ka plānam vai projektam nebūs negatīvas ietekmes uz teritorijas viengabalainību. Tā 

tas ir gadījumā, ja no zinātniskā viedokļa vairs nav nekādu pamatotu šaubu, ka plāns nenovedīs 

pie šādas ietekmes. Ja šaubas joprojām pastāv, kompetentajai iestādei būs jāatsaka atļaujas 

piešķiršana. Turklāt Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punkta otrajā teikumā paredzētie kritēriji, kas ļauj 

dot piekrišanu, ietver piesardzības principu un ļauj efektīvi novērst minēto plānu vai projektu negatīvo 

ietekmi uz aizsargājamo teritoriju viengabalainību. Elastīgāks atļaujas piešķiršanas kritērijs nevarētu tik 

efektīvi nodrošināt teritorijas aizsardzības mērķa sasniegšanu, kā paredzēts saskaņā ar minēto 

noteikumu. Tādēļ atbilstīgi piesardzības principam pienākums ir pierādīt negatīvas ietekmes 

neesamību, nevis tās esamību. No tā izriet, ka pienācīgajam novērtējumam ir jābūt pietiekami sīki 

izstrādātam un pamatotam, lai pierādītu negatīvas ietekmes neesamību, ņemot vērā labāko pieejamo 

zinātnisko informāciju (Eiropas Komisijas, 2019. gads, 4.7.3. nodaļa). 

Zemāk 3-5. ierāmējums.ā ir rezumētas nenoteiktībai raksturīgākās problēmas vēja enerģijas projekta 

attīstīšanas procesā. Labākais veids, kā risināt nenoteiktību būtiskas ietekmes novērtēšanā, ir 

nenoteiktības avotu apzināšana pēc iespējas agrīnākā plāna vai projekta programmas posmā. Iesaistot 

valstu kompetentās iestādes un galvenās ieinteresētās personas un apspriežoties ar tām 

(sk. 3.6. nodaļu), var rast kopīgu nostāju par to, kā pieņemami pārvaldīt šīs nenoteiktības. 

3-3. gadījuma analīze. Piesardzības principa piemērošana vēja enerģijas telpiskajā 
plānošanā — mednis Švarcvaldē (Vācija) (LIFE projekts: LIFE98_NAT_D_005087) 

https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea
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Vieta: Švarcvalde, Vācija 

 

Suga: Capercaillie Tetrao urogallus 

 

Problēma: Nepietiekamas zināšanas par to, kā vēja enerģijas plāns vai 

projekts apdraudēs šīs sugas populāciju.  

 

Risinājums: Šo zināšanu iztrūkumu kompensē pieejamo zināšanu par 

apdraudēto sugu optimāla izmantošana. Informāciju par pašreizējo izplatību, 

ilgtermiņa dzīvotnes potenciālu un modelētu konkrētās sugas izkliedētību 

kombinējot ar ekoloģiskajiem parametriem, kas atrodami publicētā literatūrā 

(t. i., apgabala lielums, kvalitāte, pieejamība, pašreizējā izmantošana, funkcija 

un savienojamība), pētījumā apzināja teritorijas ar dažādām funkcijām un 

nozīmīgumu metapopulāciju noturīgumam un savienojamībai. Šo informāciju 

iekļāva telpiskajā koncepcijā, kurā definētas četras teritoriju kategorijas ar 

dažādām sekām vēja enerģijas attīstībai. Augstākā prioritāte tika piešķirta 

teritorijām, kas nodrošina telpiskās un funkcionālās vajadzības minimālai 

dzīvotspējīgai populācijai, t. i., teritorijām ar augstāko apdraudējuma 

iespējamību un mazāko nenoteiktību attiecībā uz nozīmīgumu populācijai, kā arī tādējādi ar spēcīgāko 

pamatojumu piesardzības pasākumu veikšanai.  

 

Šādas pieejas papildu ieguvums ir tas, ka tā nav ne pārlieku ierobežojoša, ne pārlieku elastīga. 

 

Šā darba rezultātā tika izstrādāti šādi vispārēji ieteikumi par piesardzības principa piemērošanu šajā jomā: 

piesardzības pasākumi būtu jāvērš uz attiecīgo ekoloģisko vienību, t. i., jāpievēršas dzīvotspējīgām 

populācijām, nevis vietējiem sastopamības gadījumiem vai atsevišķiem dzīvniekiem; 

pasākumos būtu jāņem vērā populācijas dinamikas procesi, piemēram, apdzīvotības svārstības un 

populācijas savienojamība, nevis tikai jāpaļaujas uz sastopamības gadījumu datu īslaicīgiem 

momentuzņēmumiem; 

pasākumi būtu jābalsta uz diferencētu riska novērtējumu ar populācijas apdraudējuma aplēsto iespējamību 

un smagumu, rezultātā iegūstot pakāpeniskas pārvaldības sekas vai ierobežojumus; 

rezultātiem ir jānodrošina, lai ir izpildītas vismaz minimālas dzīvotspējas populācijas prasības, līdz ir 

pieejamas papildu zināšanas. 

Tā kā piesardzības pasākumi vienmēr ir starpposma risinājums, būs ļoti svarīgi veikt regulāras pārskatīšanas, 

balstoties uz atjauninātām zināšanām. Tas nodrošina arī piesardzības principa kā vērtīga un stabila pamata 

veicināšanu ekoloģisko risku izsvēršanai aizsardzības un ainavas plānošanā. 

Avots: Braunisch V. et al., 2015. gads.  

 

3-5. ierāmējums. Nenoteiktības piemēri vēja enerģijas projektu plānošanā un atļaujas 
piešķiršanā 

• Plāna vai projekta atrašanās vieta —  iespējams, ka iepriekšējas zināšanas par plāna vai projekta atrašanās 

vietas ekoloģisko nozīmīgumu ir ierobežotas vai tādu nav vispār. Tā tas nereti ir telpiskās plānošanas līmenī 

un gadījumā, ja nav dzīvās dabas jutīguma karšu. 

• Projekta konstrukcijas tendences — projekta konstrukcija parasti nosaka attīstās, sākot no inženiertehniskās 

realizējamības izpētes (ko sauc par posmu pirms inženiertehniskās priekšizpētes) līdz būvniecībai, un 

skrīnings un būtiskās ietekmes novērtēšana parasti notiek starp šiem diviem projektēšanas posmiem.  

• Atskaites dati — dati var būt nepilnīgi vai to var nebūt vispār, kā rezultātā ir jāapseko / jānoņem paraugi no 

lielas teritorijas (lai monitorētu ne tikai pašu teritoriju, bet arī apkārtējo ainavu nolūkā apzināt ar dzīvotnēm 

saistītās funkcijas, piemēram, sikspārņu guļas vietas), lai nodrošinātu svarīgākos datus, piemēram, aplēses 

par sugu skaitliskumu / blīvumu. 

• Prognostiskā modeļa parametri — iespējams, ir pieejami ierobežoti dati par tādiem svarīgiem mainīgajiem kā 

putnu lidošanas augstums, lidojumu/peldēšanas ātrums, diennakts aktivitātes tendences, izstumšanas 

sliekšņi, mirstības rādītāji un populācijas reakcija uz iztraucējumiem vai mirstību. Tāpat var būt ierobežoti dati 

par ainavu vai laika apstākļiem, kas ietekmē sugu klātbūtni vai riskus (piemēram, sikspārņi). Ja dati ir 

ierobežoti, ir jāpaļaujas uz ekspertu spriedumu un pieņēmumiem, kam iedabiski piemīt nenoteiktība. 

• Kombinētu plānu un projektu gadījumā parasti nav skaidrs, kuri plāni un projekti varēti patiešām papildināt 

kumulatīvo ietekmi (sk. 3.4. nodaļu par kumulatīvās ietekmes novērtējumu). Piemēram, parasti atšķiras 
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dažādu projektu pienācīgo novērtējumu datu apkopošanas metodes, analizēšanas paņēmieni un pieeja 

nenoteiktības pārvaldīšanai. Var būt grūti kvantitatīvi un ar pārliecību novērtēt kumulatīvo ietekmi. 

 

Bieži vien piesardzības principa piemērošana nozīmē, ka strādāts tiek  ar visnelabvēlīgāko scenāriju. 

Tomēr ir jāuzmanās. Komisija atzīst, ka “Ja pieejamie dati nav pietiekami vai pārliecinoši, uzmanīga un 

piesardzīga pieeja vides, veselības aizsardzībai un aizsardzības nodrošināšanai varētu prasīt, ka tiek 

pieņemts, ka īstenosies pesimistiskākā hipotēze. Ja šādas hipotēzes tiek sakopotas, tas gan  noved pie 

reālā riska pārspīlēšanas, tomēr sniedz pārliecību, ka risks nebūs novērtēts pārlieku zemu” (Eiropas 

Komisija, 2000. gads). Komisijas minēto “riska pārspīlēšanu” rada tas, ka daudzos gadījumos būtiskumu 

sistemātiski novērtē, izmantojot nenoteikto komponentu augstākās aplēstās vērtības. Piemēram, ja 

modelēšana liecina, ka dzirdes traucējumiem var tikt pakļauti pieci līdz desmit konkrētas sugas jūras 

zīdītāji (sk. 6.5. nodaļu), būtiskuma novērtējumā pieņemtu, ka ar traucējumiem saskaras desmit 

dzīvnieki. Vēlreiz izmantojot jūras zīdītāju un zemūdens trokšņa piemēru, visnelabvēlīgākā gadījuma 

pieņēmumus izdara attiecībā uz pāļu dzīšanas51 trokšņa līmeni, būvniecības ilgumu, šā trokšņa 

izplatīšanos zem ūdens,  jūras zīdītāju eksponētību troksnim un prognozēto ietekmi uz dzīvniekiem. 

Tomēr galu galā tieši valsts kompetentā iestāde uzņemas atbildību un secina, vai, ņemot vērā iesniegtos 

pierādījumus, ir pārliecība, ka nav vairs nekādu pamatotu zinātnisku šaubu par to, ka nav negatīvas 

ietekmes uz teritorijas viengabalainību.  

Vēl viens nenoteiktības veids ir saistīts ar projekta konstrukcijas raksturlielumiem. Kad valsts 

kompetentā iestāde plānam vai projektam piešķir atļauju, tai jābūt guvušai pilnīgu izpratni par iespējamo 

būtisko ietekmi. Ja valsts kompetentā iestāde uzskata, ka plāna vai projekta aprakstā ir pietiekama 

nenoteiktība attiecībā uz to, vai šīs ietekmes aplēstais būtiskums nerada pamatotas zinātniskas šaubas, 

tai ir jāpieprasa papildu informācija vai jānoraida pieteikums. Pieeja, kas aprakstīta 3-4. gadījuma 

analīze.ē, atspoguļo vienu no veidiem, kā projekta nenoteiktību integrēt būtiskas ietekmes novērtējumā, 

vienlaikus valsts kompetentajai iestādei nodrošinot noteiktību, kas tai ir vajadzīga, lai novērtētu 

būtiskumu. 

Par labu praksi uzskata arī to, ja plāna vai projekta novērtējuma procesa agrīnā posmā nosaka 

pieņēmumus par to, kas būtu pieņemami un samērīgi, ņemot vērā piesardzības principa piemērošanu. 

Lai to izdarītu, ir lietderīgi izveidot ekspertu darba grupu, kurā ir valsts kompetentās iestādes pārstāvis, 

nacionālie eksperti un citas galvenās ieinteresētās personas. Darba grupa var optimāli izmantot 

pieejamos zinātniskos pierādījumus, apzināt iespējamu nenoteiktību un vienoties par pieeju, kas 

vienādā veidā izskata salīdzināmas situācijas un nav pārlieku ierobežojoša vai elastīga. 

C papildinājumā sniegts pārskats par labas prakses pieejām, lai novērstu tipiskas nenoteiktības, kas 

raksturīgas vēja enerģijas plānu vai projektu novērtēšanai.  

3-4. gadījuma analīze. “Rochdale klāsts” — projektam piemītošo nenoteiktību risināšana 
projektu  — pieteikums uz Orsted vējparku “Hornsea 3”   

Problēma 

AK ir noteikusi mērķi, ka līdz 2030. gadam trešdaļa tās enerģijas nāks no atkrastes vēja. Tajā pašā laikā tā cenšas 

samazināt elektroenerģijas izmaksas patērētājiem. Tomēr pašreizējais process no posma pirms pieteikuma 

iesniegšanas līdz būvniecībai var būt ilgstošs, un attīstītājiem pieejamās tehnoloģijas strauji attīstās. Rezultātā 

attīstītāji cenšas panākt, ka akceptētie projekti ir elastīgi, proti,  lai būvniecības laikā, kas var būt pēc vairākiem 

gadiem kopš saskaņošanas procesa uzsākšanas, varētu izmantot attiecīgajā brīdī pieejamās tehnoloģijas, kuras 

ir rentablākas un efektīvākas.   

 

Risinājums 

Projektēšanas pieeja, ko sauc par “Rochdale klāsta” pieeju atļauju piešķiršanā, ļauj attīstītājiem jau saskaņošanas 

pieteikumos ņemt vērā jaunradušās tehnoloģijas un tā jau pieteikšanas iesniegšanas gaitā zināmā mērā novērst 

nenoteiktības, kas saistītas ar konstrukcijas parametriem (piemēram, turbīnas specifikācija, pamatu veids).  

                                                      

51 Pāļu dzīšana ir pāļu uzstādīšanas process zemē, pirms tam teritorijā nenorokot grunti. 
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Saskaņā ar šo pieeju saskaņošanai tiek iesniegta virkne iespējamo konstrukciju . Projektu klāsta izmantošanu 

plānošanā pirmo reizi izskatīja trīs Anglijas tiesas lietās [R. pret Rochdale MBC ex parte Milne (Nr. 1) un R. pret 

Rochdale MBC ex parte Tew, 1999. gads, un R. pret Rochdale MBC ex parte Milne (Nr. 2), 2000. gads], tādēļ to 

tagad bieži sauc par “Rochdale klāstu” (Infrastruktūras plānošanas komisija, 2011. gads). 

 

 Projektu klāsta pieeju izmanto lielākajā daļā atkrastes vējparku pieteikumu AK. Ir atzīts, ka, ņemot vērā atkrastes 

vējparku attīstīšanas sarežģītību, daudzi ierosinātās shēmas elementi pieteikuma iesniegšanas laikā var būt 

pieteikuma iesniedzējam nezināmi, tostarp, iespējams: 

• turbīnu un saistītās būvniecības precīza atrašanās vieta un konfigurācija; 

• pamatu veids; 

• precīzs turbīnas gala augstums; 

• kabeļu veids un kabeļu ceļš; un 

• atkrastes un/vai sauszemes apakšstaciju precīza atrašanās vieta.  

  

Praktiskie/tehniskie apsvērumi 

Galvenais jautājums, kas ir jāizskata valsts kompetentajai iestādei, lai piešķirtu atļauju vēja enerģijas  projektam, 

balstoties uz projektu klāstu, nevis konkrētu konstrukciju, ir saistīts ar ietekmi uz vidi. Skatoties no ietekmes uz 

vidi perspektīvas, pieteikuma iesniedzējam ir jānodrošina, lai veiktajā IVN un pienācīgajā novērtējumā starp 

projektu klāstā iekļautajiem variantiem būtu aplūkots visnelabvēlīgākais iespējamais gadījums. Atkarībā no 

ietekmes novērtējuma veida visnelabvēlīgākie scenāriji atšķiras, un tas var sarežģīt IVN un pienācīgā novērtējuma 

procesu. Sevišķi svarīgi ir, lai konsultētās personas saskaņošanas procesā izprastu aplūkotos variantus un to 

sekas saistībā ar būtiskas ietekmes novērtēšanu.  

 

Priekšrocības 

Projektu klāsta pieeja nodrošina elastīgumu atkrastes vēja enerģijas projektu projektēšanas un pirmsplānošanas 

posmā un sniedz zināmu rīcības brīvību vējturbīnu parametru optimizēšanā pirms būvniecības. Tā ir sevi 

apliecinājusi un ir pieņemama pieeja saskaņošanai, ja projekta galīgajā dizainā ir noteiktība, un ir izstrādāta 

procedūra būtiskas ietekmes rūpīgai novērtēšanai. 

 

Gadījuma analīze: Orsted atkrastes vējparks “Hornsea 3”   

Orsted Power (UK) Ltd. (turpmāk saukts par “Orsted”) Orsted Hornsea Project Three (UK) Ltd. vārdā virza 

Hornsea 3 projektu atkrastes vējparka izbūvei (turpmāk saukts “Hornsea 3”). “Hornsea 3” būs ne vairāk kā 

300 turbīnas un jauda aptuveni 2,4 GW apmērā. Projekta galīgo jaudu aprēķinās, balstoties uz pieejamo 

tehnoloģiju, kas piedāvāta projektu klāstā. Vides deklarācijā, ar ko uzsāk IVN procesu, ir noteikti maksimālie 

konstrukcijas parametri vairākiem tehniskajiem parametriem. Piemērs ir norādīts tabulā zemāk.    

 

 
 

Šajā “Hornsea 3” izstrādes procesa agrīnajā posmā projekta apraksts ir indikatīvs, un projektu klāsts paredz 

pietiekamu elastīgumu, kas ļautu ieviest turpmākus projekta pielāgojumus detalizētā izstrādes procesa gaitā pēc 

saskaņošanas. Tādēļ vides paziņojumā ir uzskaitīti vairāki varianti un parametri, kuriem ir norādītas vērtības. Lai 

novērtējumos nepieļautu pārmērīgu piesardzību, ietekmes uz vidi novērtējumos (IVN) novērtētie parametri nav 

vienkārši katra komponenta maksimālo konstrukcijas parametru kombinācija. Piemēram, IVN nav novērtēts gan 

turbīnu maksimālais skaits, gan parametri, kas saistīti ar projektu klāstā iekļauto lielāko turbīnas veidu, jo tas nav 

reālistisks scenārijs. Tā vietā  ir izraudzīts maksimālās ietekmes scenārijs, par pamatu ņemot katru recipientu 

grupu un katru ietekmes veidu, un tiek aplūkoti vairāki scenāriji, kuros turbīnu fiziskais lielums korelē ar to skaitu 

un saistītās infrastruktūras, piemēram, turbīnas pamatu, lielumu. Šajos scenārijos kopumā pieņem, ka vai nu tiek 

izmantots maksimālais turbīnu skaits ar vismazākajām turbīnām, vai pašas lielākās turbīnas kombinācijā ar 

mazāku turbīnu skaitu. 

Avots:  

• Infrastruktūras plānošanas komisija (IPK), 2011. gads.  

• Hornsea 3 projekts atkrastes vējparka izbūvei — vides paziņojums. 3. nodaļa. Projekta apraksts (2018. gada 

maijs) https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
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content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-

%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf. 

• Rowe, J., et al, 2017. gads.  

• Amerikas Savienoto Valstu Iekšlietu ministrijas Jūras enerģijas birojs. Atjaunojamo energoresursu enerģijas 

programmu pārvaldības birojs. Projekts vadlīnijām par projektu klāsta izmantošanu būvniecības un 

ekspluatācijas plānos, 2018. gada 12. janvāris: https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/. 

 

 

3.6 Sabiedrības līdzdalība un ieinteresēto personu iesaistīšanās 

Sabiedrības līdzdalība IVN un SVN procedūrā ir noteikta tiesību aktos. ES Tiesas nesen izdotos 

spriedumos ir paskaidrots, ka tas attiecas arī uz pienācīgā novērtējuma procedūru 

(sk. 3-6. ierāmējums.u).  

3-6. ierāmējums. Sabiedrības līdzdalība 6. panta 3. punkta procedūrā saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvu un sabiedrības līdzdalība saskaņā ar IVN direktīvu un SVN direktīvu 

Sabiedrības līdzdalība 6. panta 3. punkta procedūrā. 

Saskaņā ar 6. panta 3. punkta formulējumu plašas sabiedrības viedoklis saistībā ar atļauju piešķiršanu plāniem 

vai projektiem, kam vajadzīgs pienācīgs novērtējums, ir jānoskaidro tikai “vajadzības gadījumā”. Tomēr, 

balstoties uz Orhūsas konvenciju, kuru brīvprātīgi ir parakstījušas visas ES dalībvalstis, Tiesa ir spriedumā 

precizējusi, ka attiecīgajiem sabiedrības pārstāvjiem, tostarp NVO, ir tiesības piedalīties atļauju piešķiršanas 

procedūrā. Šīs tiesības jo īpaši ietver “tiesības “efektīvi piedalīties [visā] ar vidi saistīto lēmumu pieņemšanas 

procesā”, “rakstiski vai attiecīgos gadījumos sabiedriskās apspriešanas laikā vai publiskās pārrunās ar 

pieteikuma iesniedzēju [iesniedzot] jebkādus komentārus, informāciju, analīzi vai viedokļus, ko sabiedrība 

uzskata par būtiskiem saistībā ar paredzamo darbību” (lieta C-243/15).  

 

Ja pienācīgo novērtējumu koordinē vai veic kopā ar IVN/SVN, tajā var ievērot šo direktīvu noteikumus.  

 

Sabiedrības līdzdalība saskaņā ar IVN direktīvu. 

Direktīvas preambula: 

• Efektīva sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanā dod iespēju sabiedrībai paust un lēmumu pieņēmējam 

ņemt vērā viedokļus un bažas, kas var būt saistītas ar minētajiem lēmumiem, tādējādi palielinot politisko 

atbildību un lēmumu pieņemšanas procesa pārredzamību un sekmējot sabiedrības informētību vides 

jautājumos un atbalstu pieņemtajiem lēmumiem. 

• Līdzdalība, tostarp apvienību, organizāciju un grupu, jo īpaši nevalstisko vides aizsardzības organizāciju 

līdzdalība, attiecīgi jāveicina, inter alia uzlabojot sabiedrības izglītotību vides jautājumos. 

• Viens no Orhūsas konvencijas mērķiem ir vēlme garantēt tiesības uz sabiedrības dalību ar vidi saistītu lēmumu 

pieņemšanā, lai palīdzētu aizsargāt personu tiesības dzīvot veselībai un labklājībai piemērotā vidē. Orhūsas 

konvencijas 6. pantā paredzēta sabiedrības dalība tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar darbības, kuras nav 

šādi uzskaitītas, bet var būtiski ietekmēt vidi. 

 

6. panta 2. punkts: Lai nodrošinātu skartās sabiedrības daļas līdzdalību lēmumu pieņemšanas procedūrās, pēc 

iespējas agrīnākā stadijā ar vidi saistītā lēmuma pieņemšanas procedūrā, kas minēta 2. panta 2. punktā, un 

vēlākais, tiklīdz pamatoti iespējams šādu informāciju sniegt, sabiedrībai sniedz informāciju (ar publisku 

paziņojumu vai citā piemērotā veidā, piemēram, elektroniskajos sabiedrības saziņas līdzekļos, ja tie ir pieejami) 

[sk. sīkāk: https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm]. 

 

Sabiedrības līdzdalība saskaņā ar SVN direktīvu. 

Direktīvas preambula:  

Lai veicinātu caurskatāmāku lēmumu pieņemšanu un lai nodrošinātu, ka novērtējumam iesniegtā informācija ir 

visaptveroša un ticama, jāparedz, ka plānu un programmu novērtēšanas laikā tie jāapspriež sabiedrībā un 

iestādēs, kas atbildīgas par vidi, dodot pietiekami laika apspriedēm, ietverot atzinuma sniegšanu. 

 

6. panta 4. punkts: Lai ievērotu 2. punktu, dalībvalstis identificē sabiedrību, tajā iekļaujot iedzīvotājus, kurus ir 

ietekmējusi vai var ietekmēt attiecīgā lēmuma pieņemšana saskaņā ar šo direktīvu, vai kas tajā piedalās, kā arī 

NVO, piemēram, vides aizsardzības organizācijas un citas attiecīgās organizācijas. 

 

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/
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Tiesiskā atbilstība 3-6. ierāmējums.ā izklāstītajiem apspriešanās posmiem ir jābalsta uz labas prakses 

pieejām ieinteresēto personu iesaistīšanos procesos. Ja novērtējuma ietvaros agrīni un pastāvīgi, kā 

arī pārredzamā, cieņpilnā un pārskatatbildīgā veidā iesaista skartos sabiedrības pārstāvjus un 

ieinteresētās personas, ziņo par apspriešanās rezultātiem un skaidri norāda, kuras darbības ir vai nav 

veiktas saistībā ar ieinteresēto personu bažām, to uzskata par atbilstīgu starptautiskai labai praksei 

(Brownlie & Treweek, 2018. gads). 

Apspriešanās ar ekspertiem, attiecīgajām iestādēm, NVO, potenciāli skartajām grupām vai plašāku 

sabiedrību var uzlabot pienācīgā novērtējuma veicējiem un lēmumu pieņēmējiem pieejamo vidisko 

informāciju (piemēram, apzinot ietekmi uz vidi vai izstrādājot piemērotus ietekmes mazināšanas 

pasākumus) un palīdzēt samazināt iespējamus konfliktus un kavējumus.  

Apspriešanās ar attiecīgajām iestādēm, biodaudzveidības ekspertiem un ieinteresētajām personām 

6. panta 3. punktā noteikto procedūru ietvaros ļaus apkopot informāciju un nodrošinās, ka ir pieejami un 

ņemti vērā visi attiecīgie dati un ekspertu atzinumi. Novērtējuma procesā būtu jāsadarbojas dabas 

aizsardzības un nozaru iestādēm, lai nodrošinātu, ka pienācīgais novērtējums tiek balstīts uz labāko 

pieejamo informāciju un pieredzi un ka ir pienācīgi ņemti vērā visi aspekti. 

Apspriešanās var notikt arī starpnozaru līmenī. Koordinēta apspriešanās ar ieinteresētajām personām, 

it sevišķi tām, ko skar vēja/saules un energotīkla projekti, var novest pie inovatīvas prakses, radošām 

pieejām un lielāka elastīguma, lai novērstu iedzīvotāju bažas un apmierinātu viņu prasības, piemēram, 

gādājot par sabiedrības atbalstus vēja enerģijai, būtu jārūpējas arī par sabiedrības atbalstu 

energotīkliem. 

Zemāk 3-7. ierāmējums.ā sniegts galveno principu kopsavilkums ieinteresēto personu efektīvai 

iesaistīšanai un apspriešanās organizēšanai.  

3-7. ierāmējums. Vadlīnijas, kā efektīvi apspriesties ar ieinteresētajām personām un tās 
iesaistīt (pielāgots no Eiropas Komisijas materiāla, 2018b) 

Ieinteresēto personu līdzdalības laiks. Ieinteresētajām personām būtu jāiesaistās pašos agrīnākajos vēja 

enerģijas projektu plānošanas posmos, lai, izskatot atrašanās vietas alternatīvas, būtu iespējams izmantot 

relevanto vidisko informāciju. Dzīvās dabas jutīguma kartēšana, ko papildina jaunākā informācija, kuru snieguši 

vietējie eksperti un citas ieinteresētās personas, ir labākais veids, kā pieņemt informētus lēmumus par atrašanās 

vietu. Apspriešanās ar ieinteresētajām personām būtu jāturpina nākamajos plānošanas un atļaujas saņemšanas 

posmos. Kopumā agrīna apspriešanās ar ieinteresētajām personām uzlabos lēmumu pieņēmējiem nodrošināto 

vidisko informāciju, samazinās pārpratumus, kas var novest pie iespējamiem konfliktiem un kavējumiem, un 

nodrošinās plašāk atbalstītus projektus ar lielāku līdzdalības sajūtu (Eiropas Komisija, 2018b).   

 

Attiecīgo interešu grupu identificēšana. Attiecīgo interešu grupu vai ieinteresēto personu identificēšana ir ļoti 

svarīga, lai sabiedrības iesaiste būtu sekmīga, neatkarīgi no tā, vai runa ir par politiku, plānu, programmu 

(piemēram, nozares vai reģionālu), vai projektu. Vēja enerģijas projektu plānošanas un atļaujas saņemšanas 

kontekstā attiecīgās ieinteresētās personas ir: 

• iestādes, kas atbild par telpisko plānošanu, atjaunojamo energoresursu enerģijas politiku, dabas aizsardzību, 

ainavu aizsardzību; 

• eksperti, it sevišķi vietējie eksperti un NVO ar zināšanām par vietējām biodaudzveidības vērtībām, bet arī 

eksperti biodaudzveidības ietekmes novērtējuma jomā, it sevišķi saistībā ar vēja enerģiju (konsultanti, 

akadēmiskās aprindas); 

• vēja enerģijas nozare, proti, nozares rīcībā ir praktiskas zināšanas un pieredze vējparku būvniecībā un 

ekspluatēšanā, un nereti tā ir guvusi svarīgas atziņas par ietekmes mazināšanas pasākumu efektivitāti; 

• plašāka sabiedrība.    

 

Valsts vai reģionālā mērogā ir lietderīgi izveidot dažādu ieinteresēto personu sadarbības platformas ar valdības, 

vēja enerģijas nozares un NVO pārstāvjiem kā galvenajiem partneriem, lai apkopotu informāciju un apmainītos 

ar to nolūkā izstrādāt protokolus. Tādu praksi īsteno Vācijā un Francijā (sk. 3-5. gadījuma analīze.i 

un 3-6. gadījuma analīze.).     

 

Pareiza saziņas un apspriešanās veida izvēle. Sabiedrības līdzdalība var izpausties dažādi — no vienkāršas 

informācijas izplatīšanas līdz apspriešanai vai pilnīgai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā: 

• informēšana — vienvirziena informācijas plūsma no pieteikuma iesniedzēja uz sabiedrību; 
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• apspriešana — divvirzienu informācijas plūsma starp pieteikuma iesniedzēju un sabiedrību, kurā sabiedrība 

iegūst iespēju paust viedokli, bet ierosinātājam ir iespēja atbildēt; 

• līdzdalība — divvirzienu informācijas un ideju plūsma, kurā pieteikuma iesniedzējs un sabiedrība iesaistās 

kopīgā analīzē un darba plāna noteikšanā, kā arī sabiedrība un ieinteresētās personas brīvprātīgi iesaistās 

lēmumu pieņemšanā par projekta izstrādi un vadību, panākot vienošanos par galvenajiem jautājumiem.  

 

Plānošana, kurā iesaistītas ieinteresētās personas, nepārprotami ir ieteicamākā pieeja, jo tas ir vienīgais 

jēgpilnais ieinteresēto personu līdzdalības veids. Turklāt visam procesam ir jābūt pārredzamam un atvērtam, 

valodai jābūt viegli saprotamai un datiem jābūt pieejamiem sabiedrībai, ja tā to pieprasa. 

 

Zemāk izklāstītajās divās gadījumu izpētēs ir aprakstītas nostabilizējušās valsts līmeņa dažādu 

ieinteresēto personu sadarbības struktūras vēja enerģijas jomā Vācijā un Francijā. Citās valstīs ir 

izstrādātas īpašas pētniecības programmas vēja enerģijas un biodaudzveidības jomā, piemēram, 

Zviedrijā52, Beļģijā53 un Nīderlandē54.  

3-5. gadījuma analīze. Dažādu ieinteresēto personu sadarbība Vācijā 

Vācijā valsts līmenī ir vairāki labi ieinteresēto personu sadarbības piemēri gan atkrastes, gan sauszemes vēja 

enerģijas projektu jomā. 

 

Zemāk uzskaitītās valsts līmenī iedibinātās noderīgās procedūras tiek īstenotas, lai vējparku plānošanā un atļauju 

piešķiršanā integrētu biodaudzveidības apsvērumus:  

• piecu kvalitatīvu kritēriju (robežvērtību) kombinācijas noteikšana attiecībā uz to, cik būtiska ir vēja enerģijas 

ietekme uz biodaudzveidību;  

• pētījumu un monitoringa organizēšana un koordinēšana, it sevišķi attiecībā uz putniem un sikspārņiem, 

galvenokārt atkrastes vēja enerģijas projektu gadījumā; 

• konsultāciju sagatavošana un sniegšana par metodikām gan privātajam, gan publiskajam sektoram, kā novērtēt 

un samazināt ietekmi uz sikspārņiem, putniem un jūras zīdītājiem; 

• konferenču un semināru organizēšana un piedalīšanās starptautiskos pasākumus, it sevišķi tādos, ko organizē 

dabas aizsardzības aģentūras un AER asociācijas. 

 

Atkrastes projekti 

Federālā Jūrlietu un hidrogrāfijas aģentūra (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) Vācijā ir 

nozīmīgs jūrlietu pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina ļoti dažādus pakalpojumus, tostarp vides aizsardzību, 

jūras vides monitoringu un jūras telpisko plānošanu Vācijas ekskluzīvajā ekonomikas zonā (EEZ). Tā atbild par 

jūras vējparku un cauruļvadu atļaujas pieteikumu apstiprināšanu. 

BSH ir izdevusi vairākus standartus par  vidiskajiem pētījumiem attiecībā uz jūras zīdītājiem, kā arī tehniskās un 

būvniecības prasības. Šos standartus izstrādājuši federālo aģentūru, atkrastes vēja nozares, konsultantu, NVO 

un pētniecisko institūtu pārstāvji. Tā ir publicējusi šādus standartus55: Pētniecības standarts par atkrastes 

vējturbīnu ietekmi uz jūras vidi (StUK 4) ar šādiem papildinājumiem: 

• mērījumu norādījumi trokšņa monitoringam zem ūdens; 

• atkrastes vējparki — prognozes par zemūdens troksni, minimālās dokumentācijas prasības; 

• mērījumu specifikācija, kā kvantitatīvi noteikt trokšņa kontroles sistēmu efektivitāti; 

• pētījums, kurā novērtēta to C-POD ierīču kalibrēšana, kuras izmanto jūras zīdītāju izdoto skaņu noteikšanai 

(tikai vāciski); 

• pētījums par bentosu, biotopu struktūru un biotopu veidiem saistībā ar pieteikumiem kabeļu tekņu izbūvei 

atkrastes vējparku savienošanai (tikai vāciski); 

• Projektēšanas standarts — minimālās prasības atkrastes konstrukciju projektēšanai EEZ. 

 

Pastāv standarta procedūra attiecībā uz jūras vides atskaites punkta monitoringu (pirms projekta apstiprināšanas) 

un obligāto monitoringu vējparka būvniecības un ekspluatācijas laikā. Atskaites punkta noteikšanas pētījumi ir 

                                                      

52 http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-
work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/. 
53 https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/. 
54 https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/. 
55 https://www.bsh.de/EN/PUBLICATIONS/Offshore/offshore_node.html. 

http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/
https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/
https://www.bsh.de/EN/PUBLICATIONS/Offshore/offshore_node.html
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jāveic divu gadu garumā pirms projekta vai plāna būvniecības. Ja paiet vairāk nekā pieci gadi starp atskaites 

pētījumiem un būvniecības sākšanas, ir jāveic jauns divu gadu bāzes apsekojums. 

 

Sauszemes projekti 

Sauszemes vēja enerģijas projektiem Vācijā ir izveidota bezpeļņas organizācija FachAgentur Windenergie (FA 

Windenergie), ko veido federālā valdība, federālās zemes, pašvaldības, uzņēmumu un dabas aizsardzības 

asociācijas, kā arī uzņēmumi. FA Windenergie apvieno lielu skaitu ieinteresēto personu un visā valstī palīdz tām 

risināt problēmas, sniedzot plašu informāciju, veicot pētījumus un nododot zināšanas. 

 

Piemēram, FA Windenergie ir publicējusi pārskatu par labu praksi saistībā ar vēja enerģijas projektiem mežos. 

Vējparka Lauterstein (Gēpingena) gadījumā sadarbība, kurā bija iesaistītas visas ieinteresētās personas, sniedza 

pozitīvu plānošanas un realizēšanas pieredzi, piemēram, uzkrāšanas vietas tika pārvietotas ārpus meža, lai 

samazinātu izcirstās platības. 

Avots: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-

Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-

environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6https://www.fachagentur-windenergie.de/. 

https://www.fachagentur-

windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf. 

 

3-6. gadījuma analīze. Dažādu ieinteresēto personu sadarbība Francijā 

Valsts programma vēja enerģijas un biodaudzveidības jomā (Programme éolienne et biodiversité) ir lielisks 

piemērs ieinteresēto personu sadarbībai valsts līmenī. Programmas partneri bija attiecīgās jomas Francijas 

ministrija, Birdlife (vietējā organizācija LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux)) un privātais sektors. LPO bija 

atbildīga par tehnisko koordināciju, un programmu uzraudzīja koordinācijas grupa, kurā bija visi partneri.  

 

Programmas mērķis ir veicināt biodaudzveidības apsvērumu integrēšanu vējparku plānošanā un atļauju 

piešķiršanā — gan uz sauszemes, gan atkrastē. Šajā nolūkā tika īstenoti vairāki pasākumi gan valsts, gan vietējā 

līmenī, piemēram:  

• tika noteikti kvalitatīvi kritēriji (robežvērtības), pēc kuriem novērtēt vēja enerģijas ietekmi uz biodaudzveidību, it 

sevišķi uz putniem un sikspārņiem;  

• ietekme tika strukturāli izvērtēta, izveidojot pastāvīgu valsts observatoriju, kuras uzdevums ir novērtēt ietekmi 

uz putniem un sikspārņiem;  

• tika organizēti un koordinēti pētījumi un monitorings  (sk. saiti zemāk), it sevišķi attiecībā uz putniem un 

sikspārņiem; 

• tika izstrādātas metodikas  un par tām konsultēts privātais un publiskais sektors, kā arī tiek uzturēta tehniskā 

bibliotēka par šo jautājumu; 

• tika organizētas konferences un semināri, un dalība  starptautiskos pasākumos; 

• tika sagatavota un sniegta vispārīga vai tehniska informācija ieinteresētajām personām, tostarp plašākai 

sabiedrībai.   

 

Francijas iestādes rosina ieinteresētās personas sanākt kopā agrīnā posmā, pat pirms tiek iesniegts projekta 

atļaujas pieteikums. Francijas regulējums ļauj laikus sazināties ar ieinteresētajām personām un jau pašā sākumā 

bloķēt neperspektīvus pieteikumus (lai nepieļautu laika un līdzekļu tērēšanu pieteikumiem, kuriem nav izredžu). 

Šos agrīnos posmus nedrīkst jaukt ar sabiedriskās apspriešanas procesu, kas vajadzīgs atļaujas piešķiršanas 

procesā pēc tam, kad atļaujas pieteikums ir iesniegts iestādēm. 

Avots:  

https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/.  

https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/. 

 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/
https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/
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4. STRATĒĢISKĀ PLĀNOŠANA  

4.1 Vispārīga informācija 

4.1.1 Stratēģiskā plānošana vēja enerģijas vispārējā kontekstā 

Lai saskaņotu dzīvās dabas intereses ar vajadzību paplašināt atjaunojamo energoresursu enerģijas 

ražošanu, jauna infrastruktūra ir jāplāno stratēģiski, aptverot lielu ģeogrāfisko apgabalu. Stratēģiskā 

plānošana ir arī labs pamats, lai atļauju pieteikumus izvērtētu laikposmos, kas noteikti pārskatītajā 

Atjaunojamo energoresursu enerģijas direktīvā (ES) 2018/2001, t. i., divu gadu laikā jaunām 

elektrostacijām un viena gada laikā energoatjaunināšanas gadījumā. 

Saskaņā ar Regulu (ES) 2018/199956 dalībvalstīm ir jāizstrādā nacionālie enerģētikas un klimata plāni 

(NEKP), lai sasniegtu savu plānoto ieguldījumu ES 2030. gada atjaunojamo energoresursu enerģijas 

mērķī. Turklāt saskaņā ar pārskatītās Atjaunojamo energoresursu enerģijas direktīvas (2018/2001) 

15. panta 7. punktu dalībvalstīm ir jānovērtē potenciālie atjaunojamo energoresursu enerģijas avoti, un 

novērtējums “attiecīgā gadījumā ietver tādu teritoriju telpisko analīzi, kurās attiecīgus projektus varētu 

īstenot ar zemu vides apdraudējuma risku”. Tāpēc NEKP vajadzētu būt valsts un/vai reģionāla mēroga 

telpisko plānu pamatā vai vismaz tie būtu jāizmanto kā informatīvs materiāls . Telpiskais plāns var ietvert 

visus atjaunojamo energoresursu enerģijas veidus vai var būt koncentrēts uz atsevišķām nozarēm, 

piemēram, vēja enerģiju. Plāniem būtu jāveic SVN, lai apzinātu un novērtētu ietekmi (arī kumulatīvo 

ietekmi), vienlaikus izceļot zināšanu iztrūkumu un nepieciešamos pētījumus, kā arī potenciālos 

alternatīvos piegādes variantus, kuri neradītu šādu būtisku ietekmi vai samazinātu to.  

Stratēģiskā plānošana šajā kontekstā ietver lēmumu pieņemšanas procesu. Pirmkārt, ir jānosaka, vai 

un kādā mērā vēja enerģijas projekts vai plāns patiešām ir ekoloģiski, ģeogrāfiski, sociāli un ekonomiski 

piemērotākais mehānisms oglekļa emisiju samazināšanas un atjaunojamo energoresursu enerģijas 

mērķu sasniegšanā. Otrkārt, ir jāveic vēja enerģijas projekta  telpiskā plānošana. Lai gan vēja enerģiju 

uzskata par galveno atjaunojamo energoresursu enerģijas avotu ar lielu izaugsmes potenciālu ES, 

reģionālo apstākļu dēļ labākas var būt citas tehnoloģijas vai emisiju samazināšanas stratēģijas. Telpiskā 

plānošana ietver daudzus dažādus fiziskos, sociālekonomiskos un vides apstākļus un prasības, lai 

noteiktu piemērotākās atrašanās vietas. Vēja enerģijas projekta stratēģiskajā plānošanā ņem vērā ne 

tikai vēja apstākļus, bet arī būvniecības tehnisko iespējamību (piemēram, jūras dziļumu, kalnu 

piekļūstamību), savienojumu ar elektrotīklu, attālumu līdz apdzīvotām vietām, ainavu, dabas 

aizsardzības mērķus utt. Visi šie apstākļi ir jāņem vērā un var ietekmēt vēja enerģijas projektu 

iespējamību un realizēšanu. Šajās vadlīnijās uzmanība ir koncentrēta uz dabas aizsardzību.  

4-1. ierāmējums. Elementi tehniska vēja enerģijas projekta vai plāna un dzīvās dabas jutīguma 
noteikšanā 

Tehniskie un sociālekonomiskie apsvērumi saistībā ar piemērotu vēja enerģijas projekta atrašanās vietu: 

• vēja resursa apstākļi (piemēram, ātrums, turbulence, ārkārtējs vēja ātrums, vēja novirze, plūsmas apstākļi); 

• piekļuve elektroenerģijas pārvades un transportēšanas tīkliem un to jauda; 

• grunts / jūras gultnes apstākļi un topogrāfija; 

• tuvums apdzīvotām vietām;  

• grunts / jūras gultnes pieejamība un esošā zemes/jūras izmantošana; 

• tuvums aviācijas darbībām (turbīnas gala augstuma ierobežojumi) un kuģošanas koridoriem; 

• ierobežojoši trokšņa noteikumi;  

• aizsardzības attālumi līdz radaram vai lidostām.  

 

Dzīvās dabas jutīgums 

• Natura 2000 teritorijas atrašanās vieta, funkcionāli saistītas zemes atrašanās vieta (piemēram, teritorijas 

ārpus Natura 2000 teritorijām, kas ir svarīgas kā to sugu barošanās vietas, kuru dēļ noteikta Natura 2000 

teritorija), t. sk. gājputnu ceļi / migrēšanas ceļi starp Natura 2000 teritorijām. 

                                                      

56 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN
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• Citas valsts/reģionālā līmenī aizsargātas teritorijas vai citas teritorijas/dzīvotnes, kas ir (potenciāli) svarīgas 

aizsargājamām sugām57. 

• ES aizsargājamo dzīvotņu un sugu izplatība58, sevišķu uzmanību pievēršot sugām, kas ir jutīgas pret vēja 

enerģijas projektiem, piemēram, sikspārņiem59, putniem60 un jūras zīdītājiem. 

• Dabisko dzīvotņu un/vai aizsargājamo sugu populāciju aizsardzības statuss61 un, ja izmanto ES līmeņa 

dzīvās dabas jutīguma kartes, arī aizsardzības statuss ES līmenī. 

 

Vēja enerģijas projektu vai plānu telpiskajai plānošanai ir jāveic SVN un arī pienācīgs novērtējums, ja 

vien skrīninga posmā nav izslēgta būtiskas ietekmes iespējamība uz Natura 2000 teritorijām. SVN ir arī 

labs satvars kumulatīvās ietekmes jautājuma risināšanai. Atļaujas izsniegšana tādiem vējparkiem, kuru 

atrašanās vietas pamatā ir pamatīga stratēģiskā plānošana, rūpīgi un agrīni apsverot biodaudzveidību, 

noritēs daudz raitāk nekā tad, ja biodaudzveidības jautājumi vējparka projektos tiek izskatīti vien vēlākā 

procesa posmā.  

Telpiskā plāna novērtējums nenozīmē, ka nav vajadzīgs novērtēt no plāna izrietošos projektus. 

Telpiskajā plānā ir ieteicams noteikt to atrašanās vietu kategorijas, kas ir piemērotas vēja enerģijas 

projektu īstenošanai, sarindojot tās pēc prioritātes un sākot no teritorijām, kurās īstenošana iespējama 

ar zemu vides apdraudējuma risku (runājot par dabas aizsardzības direktīvu mērķiem) un beidzot ar 

teritorijām, kas saistītas ar augstu vides apdraudējuma risku. Teritorijās ar ārkārtīgi augstām 

biodaudzveidības vērtībām tas pat varētu novest pie lieguma zonu noteikšanas. Telpiskais plāns paredz 

agrīni apspriesties ar projekta virzītājiem, lai nodrošinātu, ka plānotais projekts ietver risinājumus visiem 

apzinātājiem sensitīvajiem jautājumiem, it sevišķi ja projekts atrodas teritorijā, kurā īstenošana ir saistīta 

ar augstu vides apdraudējuma risku. Ar vēja enerģiju saistītu telpisko plānu novērtējumam būtu arī 

jāvirza no plāna izrietošo projektu novērtējums, apzinot galvenos zināšanu iztrūkumus un iespējamo 

pasākumu kopumu, kas vajadzīgs, lai izvairītos no būtiskas negatīvas ietekmes vai to samazinātu. Tādēļ 

telpiskā plāna novērtējums ir obligāti jāpamato ar atskaites datiem, kuri ir atbilstīgi telpiskā plāna 

tvērumam. Telpiskā plāna novērtējuma dati, tostarp atskaites dati, būtu jādara pieejami attīstītājiem un 

citām ieinteresētajām personām, lai atvieglotu projektu novērtēšanu. 

4.1.2 Stratēģiskā plānošana atkrastes vēja enerģijas gadījumā 

Saistībā ar vēja enerģijas projektu īstenošanu ar zemu vides apdraudējuma risku sevišķi nozīmīgas ir 

divas direktīvas: Direktīva 2014/89/ES, ar ko izveido jūras telpiskās plānošanas satvaru (Jūras telpiskās 

plānošanas direktīva) un Direktīva 2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides 

politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva). Jūras telpiskās plānošanas direktīvas mērķis ir veicināt 

jūras tautsaimniecību ilgtspējīgu izaugsmi, jūras teritoriju ilgtspējīgu attīstību un jūras resursu ilgtspējīgu 

izmantošanu. Jūras telpiskās plānošanas nozīmīgumu ir atzinis arī Ziemeļjūras enerģētikas forums62 un 

tas apliecināts arī Baltijas enerģijas tirgu starpsavienojuma plānā63. 

                                                      

57 Lai gan šo vadlīniju uzmanības centrā ir tieši  Natura 2000 teritorijas, dzīvās dabas jutīguma kartēšana ir 

plašāks instruments, kas neattiecas tikai uz konkrētām teritorijām. 
58 Nereti par izplatību nav noteiktas informācijas (piemēram, par sikspārņiem). Dzīvās dabas jutīguma kartēšana 
var aptvert arī potenciālās dzīvotnes (piemēram, identificētas modelēšanā). 
59 Sikspārņi dzīvo funkcionālu dzīvotņu tīklā un katru dienu migrē starp aukļkolonijām vai vasaras mītnēm un 
barošanās dzīvotnēm, bet sezonāli — starp reģioniem, kuros tiek veidotas aukļkolonijas, un reģioniem, kuros tie 
dodas ziemas guļā. 
60 Sk., piemēram, “Helgolandes  dokumentu”, kuru sagatavojusi federālo zemju reģionālo biroju starpreģionālā 
darba grupa putnu aizsardzībai Vācijā un kurā ir ieteikums par minimālajiem attālumiem starp attiecīgo putnu 
uzturēšanās vietām un vējturbīnām (http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf). 
61 Sk. vadlīnijas par Kopienā nozīmīgu dzīvnieku sugu stingru aizsardzību saskaņā ar Dzīvotņu 
direktīvu 92/43/EEK 
(https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf). 
62 Sk. politisko deklarāciju par Ziemeļjūras reģiona valstu sadarbību enerģētikas jomā — 1. atbalsta grupa par 
jūras telpisko plānošanu; https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138. 
63 Sk. ES stratēģija Baltijas jūras reģionam 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf. 

http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf
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Telpiskās plānošanas pieejās būtu jāizmanto uz ekosistēmām balstīta pieeja64
 
65, proti, dalībvalstu 

telpiskās plānošanas plāniem jāveicina jūras enerģētikas, jūras transporta, zivsaimniecības un 

akvakultūras ilgtspējīga attīstība, kā arī vides saglabāšana, aizsardzība un uzlabošana. Reģionālā 

līmenī dalībvalstīm ir stingri ieteicams savstarpēji sadarboties telpiskās plānošanas jautājumos un 

atkrastes vējparku (kumulatīvās) ietekmes novērtēšanā un monitoringā. 

Dalībvalstīm direktīvu savos tiesību aktos bija jātransponē un attiecīgās iestādes jānorīko līdz 

2016. gada 18. septembrim. Jūras telpiskie plāni saviem jūras ūdeņiem jāizstrādā līdz 2021. gada 

31. martam. Eiropas Komisija 2015. gadā izstrādāja informācijas dokumentu ieinteresētajām personām 

un plānotājiem, kurā apskatīta Jūras telpiskās plānošanas direktīva saistībā ar enerģētikas nozarēm. 

Ehler & Douvere (2009. gads) publicēja vadlīnijas, kurās pa posmiem izklāstīta jūras telpiskā plānošana, 

izmantojot tiešsaistes Eiropas JTP platformu66, kas ir informācijas un saziņas vārteja, kura paredzēta 

atbalsta sniegšanai visām ES dalībvalstīm saistībā ar to darbu pie saviem jūras telpiskajiem plāniem. 

ES nodrošināja vadlīnijas par pārrobežu sadarbību jūras telpiskās plānošanas jomā (Carneiro, 

2017. gads)67. Viens no JTP platformas mērķiem ir sniegt vadlīnijas nozaru iespējamu konfliktu 

risināšanai. Piemēram, ir ierosināti vairāki risinājumi, lai mazinātu konfliktu starp vēja enerģiju un dabas 

aizsardzību. Viens no šiem risinājumiem ir jutīguma kartēšana, izmantojot, lai tā nodrošinātu, ka netiek 

skartas būtiskas dzīvotnes. Otrs — daudzējāda lietojuma jūras aizsargājamo teritoriju un atkrastes 

vējparku izveide.  

Atkrastes vēja enerģijas projektos nepieciešama telpa, kurā izvietot turbīnas, kabeļu savienojumus starp 

turbīnām, pārveidotājstacijas, apakšstacijas un nogādes kabeli enerģijas pārvadīšanai uz sauszemes 

elektrotīklu. Tā kā atkrastes infrastruktūra un sauszemes infrastruktūra ir savienotas, ir būtiski, lai jūras 

telpiskajā plānošanā būtu ņemta vērā sauszemes un jūras mijiedarbība. Eiropas Komisija ir izdevusi 

pamatnostādnes arī par sauszemes un jūras mijiedarbību jūras telpiskajā plānošanā (2018. gads)68. 

Jūras stratēģijas pamatdirektīvas galvenais mērķis līdz 2020. gadam ir panākt labu vides stāvokli ES 

jūras ūdeņos. Direktīvas 3. pantā ir noteikts, ka ““labs vides stāvoklis” ir jūras ūdeņu vides stāvoklis, 

kurā nodrošināti ekoloģiski daudzveidīgi un dinamiski okeāni un jūras, kas ir tīras, veselīgas un 

produktīvas”. Labs vides stāvoklis nozīmē, ka jūras resursu dažādā izmantošana notiek ilgtspējīgi, 

nodrošinot turpināmību nākamajām paaudzēm. Turklāt labs vides stāvoklis nozīmē, ka: 

 ekosistēmas un to hidromorfoloģiskie (t. i., ūdens resursu struktūra un stāvoklis), fiziskie un 

ķīmiskie apstākļi ir pilnībā funkcionējoši un noturīgi pret cilvēka radītām vides pārmaiņām;  

 ir novērsts cilvēka darbību izraisīts biodaudzveidības zudums un ka biodaudzveidība ir 

aizsargāta;  

 cilvēka darbības, kuru rezultātā jūras vidē nonāk vielas un enerģija, nerada piesārņojumu; 

cilvēka darbību radītais troksnis nav nesaderīgs ar jūras vidi un tās ekosistēmām.  

Lai palīdzētu dalībvalstīm interpretēt, ko labs vides stāvoklis nozīmē praksē, direktīvas I pielikumā ir 

noteikti 11 kvalitatīvie raksturlielumi, kas apraksta kā izskatās vide, kad ir sasniegts labs vides stāvoklis. 

Šajās vadlīnijās it sevišķi ir ietverti šādi laba vides stāvokļa raksturlielumi, kas attiecas uz atkrastes vēja 

enerģijas projektiem un ES dabas aizsardzības tiesību aktiem:  

 1. raksturlielums. Biodaudzveidība tiek saglabāta. 

                                                      

64 Sk. politisko pārskatu “Implementing the Ecosystem-Based Approach in Maritime Spatial Planning” (Uz 
ekosistēmām balstītas pieejas īstenošana jūras telpiskajā plānošanā) (redakcija: 2018. gada 25. oktobris); 
https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf. 
65 Sk. HELCOM Guideline for the implementation of ecosystem-based approach in Maritime Spatial Planning 
(MSP) in the Baltic Sea area (HELCOM vadlīnijas “Uz ekosistēmām balstītas pieejas īstenošana jūras telpiskajā 
plānošanā (JTP) Baltijas jūras teritorijā”); 
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20i
mplementation%20of%20ecosystem-
based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf. 
66 https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp. 
67 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1. 
68 Svarīgs ir arī darbs pie jūras telpiskās plānošanas Ziemeļjūras un Baltijas jūras reģionālās sadarbības ietvaros 
(Ziemeļjūras enerģētikas forums (https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum) un BEMIP 
(https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan). 

https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan
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 6. raksturlielums. Jūras gultnes integritāte nodrošina ekosistēmas funkcionēšanu. 

 7. raksturlielums. Pastāvīgas hidrogrāfisko apstākļu pārmaiņas nelabvēlīgi neietekmē jūras 

ekosistēmas. 

 11. raksturlielums. Enerģijas, tostarp zemūdens trokšņu, ievadīšana nelabvēlīgi neietekmē 

ekosistēmu.  

 

4.2 Dzīvās dabas jutīguma kartēšanas izmantošana vēja 
enerģijas stratēģiskai plānošanai 

4.2.1 Ievads 

Dzīvās dabas jutīguma kartes ir atzītas par efektīvu instrumentu, kā apzināt teritorijas, kurās 

atjaunojamo energoresursu enerģijas attīstīšana varētu ietekmēt jutīgas savvaļas augu un dzīvnieku 

biocenozes un no kurām tādēļ vajadzētu izvairīties. Tās var izmantot, lai plānošanas procesa agrīnā 

posmā apzinātu teritorijas, kurās ir pret vēja enerģijas projektiem jutīgas ekoloģiskās biocenozes. 

Komisija ir paudusi atbalstu dzīvās dabas jutīguma kartēšanas rokasgrāmatas sagatavošanai, kas būs 

praktisks instruments savvaļas augu un dzīvnieku jutīguma karšu izstrādē atjaunojamo energoresursu 

enerģijas jomā ES (sk. D papildinājumu). Šī rokasgrāmata ietver vispusīgu pārskatu par datu kopām, 

metodikām un ĢIS lietojumiem, kas vajadzīgas, lai izstrādātu efektīvas (dzīvās dabas jutīguma 

kartēšanas) pieejas ES kontekstā. Tā ir koncentrēta uz sugām un dzīvotnēm, kuras aizsargā ES dabas 

aizsardzības direktīvas, ar sevišķu uzvaru uz putniem, sikspārņiem un jūras zīdītājiem.  

Dzīvās dabas jutīguma kartes parasti nodrošina informāciju, kas vajadzīga stratēģiskās plānošanas 

lēmumu pieņemšanai attīstības procesa sākotnējā teritorijas izraudzīšanās posmā, tādēļ tās ir 

paredzēts izmantot ainavas mērogā, nereti ar reģionālu, valsts vai daudzvalstu tvērumu. Tādējādi dzīvās 

dabas jutīguma kartēšanas pieejas neaizstāj katras teritorijas pienācīgu novērtējumu saskaņā ar 

Dzīvotņu direktīvas 6. panta 3. punktu un ietekmes uz vidi novērtējumus (IVN). Tomēr tās var arī 

izmantot IVN laikā un pēc saskaņošanas, lai iegūtu informāciju, kas nepieciešama, lai ļoti precīzi 

noteiktu būves izvietošanas vietu, un noskaidrotu iespējamās apsaimniekošanas prasības.  

Dzīvās dabas jutīguma kartes izmanto ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS), lai apkopotu, analizētu 

un atspoguļotu telpiskos un ģeogrāfiskos datus. Tās izmanto telpiskos biodaudzveidības datus par 

sugām un/vai teritorijām. Parasti tās izmanto esošās biodaudzveidības datu kopas, bet dažreiz dati ir 

apkopoti tieši tāpēc, lai tos izmantotu dzīvās dabas jutīguma kartes izstrāde. Vairums pieeju 

neaprobežojas  ar telpisko datu kopu — teritorijas robežu, sugu areālu un reģistrēto sastopamības 

gadījumu, ģeogrāfisko iezīmju — vienkāršu atspoguļošanu; proti, tās arī piešķir no datiem atvasinātas 

jutīguma vērtības. Tās ir prognostiskas, proti, nodrošina prognozes par iespējamo jutīgumu vienā vai 

vairākās teritorijās vai plašākā ainavā, balstoties uz labākajiem pieejamajiem datiem un matemātisku 

un grafisku modelēšanu. 

Tomēr ir jāpatur prātā daži dzīvās dabas jutīguma kartēšanas ierobežojumi. Pirmkārt, to nevajadzētu 

izmantot kā instrumentu, lai noteiktu piemērotas alternatīvas teritorijas, jo tas ir atkarīgs arī no vairākiem 

citiem ierobežojumiem un apstākļiem. Otrkārt, ir taksoni, ko noteikti būs grūtāk novērtēt, jo būs ierobežoti 

dati par to izplatību un nepilnīgas zināšanas par to, kā tie tiek skarti. Šīm grupām būs vajadzīga 

vienkāršāka analīze un piesardzīgāka interpretēšana. 

4.2.2 Dzīvās dabas jutīguma kartēšanas pieeju piemēri sauszemes 
un atkrastes vēja enerģijas projektos 

Dzīvās dabas jutīguma kartēšana visbiežāk ir saistīta ar vēja enerģiju, un vairākums pieeju ir ietvērušas 

tādu putnu sabiedrību kartēšanu, kuras uzskata par jutīgām pret vējparku darbību (gan uz sauszemes, 

gan atkrastē). Citām sugām, piemēram, sikspārņiem, dzīvās dabas jutīguma kartēšanu izmantot ir 

grūtāk, bet tā var būt viens no instrumentiem, ko izmanto stratēģiskajā plānošanā, ja vien ir pieejami 

pamatdati.   
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Šajā nodaļā ir izklāstīti daži savvaļas augu un dzīvnieku jutīguma kartēšanas paraugprakses piemēri 

sauszemes un atkrastes vēja enerģijas jomā. Plašāka informācija par šīm gadījumu izpētēm ir pieejama 

Dzīvās dabas jutīguma kartēšanas rokasgrāmatā.  

Zemāk pie 4-1. gadījuma analīze. ir parādīta karte, kas raksturo putnu un sikspārņu jutīgumu pret vēja 

enerģijas projektiem Flandrijā (Beļģija); tā ir viena no nedaudzajām kombinētajām dzīvās dabas 

jutīguma kartēšanas pieejām attiecībā uz putniem un sikspārņiem. 4-2. gadījuma analīze.uzmanība ir 

koncentrēta uz planējošo putnu jutīguma karti vēja enerģijas infrastruktūras gadījumā Trāķijā (Grieķija). 

Savukārt 4-3. gadījuma analīze. ir runa par SeaMaST, kas ir instruments, kurš kartē jūras putnu un 

piekrastes ūdens putnu jutīgumu pret atkrastes vējparkiem Anglijas teritoriālajos ūdeņos. 

4-1. gadījuma analīze. karte, kas raksturo putnu un sikspārņu jutīgumu pret vējparkiem 
Flandrijā (Beļģija)  

Karte, kas raksturo putnu un sikspārņu jutīgumu pret vējparkiem Flandrijā (Beļģija) sagatavota ar mērķi ir norādīt 

teritorijas, kurās vējturbīnu izvietošana var apdraudēt putnus vai sikspārņus. Iecerēts, ka tā sniegs informāciju un 

norādes, kas nepieciešamas, sagatavojot teritorijas līmeņa novērtējumus un stratēģisko plānošanu. Tā ir 

vairāksugu jutīguma karte un parāda, kā ar vienu instrumentu var novērtēt atšķirīgas grupas.  

 

Tajā reģions ir klasificēts četrās kategorijās, proti, ar augstu, vidēju un iespējamu risku, kā arī ar zemu risku / bez 

datiem. Jutīguma kartes un pievienotās vadlīnijas Flandrijā bieži izmanto lēmumos par atrašanās vietu. Projektu 

attīstītāji un konsultanti tās izmanto stratēģiskajai plānošanai un kā “izejas punktu” detalizētākiem teritorijas līmeņa 

projekta novērtējumiem. Vietējās un reģionālās valdības tās izmanto tam pašam mērķi, kā arī lai pārbaudītu, vai 

projektu attīstītāji un konsultanti ir pienācīgi padarījuši savu darbu. Jāuzsver, ka, ja runa ir par augsta riska 

teritorijām, vietējam novērtējumam vajadzētu būt detalizētākam. Lai gan kartes aspekti ir specifiski Flandrijai, tās 

principus varētu piemērot arī citām vietām.  

 

Putnu jutīguma karte 

Instruments ietver uz ĢIS balstītu putnu ievainojamības karti, kas sastāv no deviņām tematiskajām kartēm 

(piemēram, neligzdojošu ūdensputnu barošanās un atpūtas vietas, sezonāli migrācijas ceļi) un dzīvotņu prognožu 

kartes. Šos slāņus vislabāk  pētīt atsevišķi, bet tos var arī sastatīt citu uz cita, lai gūtu priekšstatu par iespējamo 

jutīgumu. Sastatītie slāņi (kā sintēzes karte) ir parādīti zemāk; jutīguma kategorijas atspoguļo augstu (3), vidēju 

(2) un iespējamu risku (1), kā arī kā zemu risku / datu neesību(0). Šo karti var detalizēti aplūkot tīmekļbāzētā 

aplikācijā, kas satur arī citas svarīgas kartes (piemēram, aizsargājamos dabas rezervātus, Natura 2000 teritorijas 

utt.). 

 
4-1. attēls. Sintēzes karte — putnu jutīgums pret vējturbīnām Flandrijā(sarkans: augsts risks; oranžs: vidējs risks; 
dzeltens: iespējams risks; pelēks: nav pietiekamas informācijas). 

 

Sikspārņu jutīguma karte 

Sikspārņu jutīguma karte (sk. 4-2. attēls.) atšķiras no iepriekš atspoguļotajām tematiskajām putnu kartēm. Tās 

pamatā ir piemērotas dzīvotnes noteikšana (izmantojot aerouzņēmumus un zemes aptvēruma lauka 

inventarizāciju), pēc kā varēja prognozēt sikspārņu klātbūtni. 
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4-2. attēls. Kartes izvilkums — sikspārņu jutīgums Flandrijā (oranžs: risks; dzeltens: iespējams risks; pelēks: nav 
pietiekamas informācijas). 

 

Saistībā ar šādas sikspārņu kartes izmantošanu ir jābrīdina par diviem galvenajiem aspektiem. Pirmkārt, dzīvotņu 

piemērotības modeļi ir daudz precīzāki sugām, kas apdzīvo specifiskas dzīvotnes (tās parasti ir II pielikuma sugas, 

kuras pakļautas zemākam riskam saistībā ar vēja enerģijas infrastruktūru). Augstāka riska sugas parasti ir 

neizvēlīgākas, tādēļ ir izkliedētākas un biežāk sastopamas, kā arī sastopamas pat tādās dzīvotnēs, kuras varētu 

uzskatīt par ne pārāk piemērotām sikspārņiem. Piemēram, AK lielu daļu bojā gājušo parasto sikspārņu un soprano 

pipistrelle uziet vietās, kuras nav klasificētas kā sevišķi vērtīgas sikspārņiem (piemēram, augstienēs bez kokiem 

un krūmājiem), bet būtu piemērotas vēja enerģijas infrastruktūrai. Otrkārt, lai gan dzīvotņu prognozes tiek 

kombinētas ar datiem, piemēram, par guļas vietām nolūkā ģenerēt teritorijas ar diferenciālu risku, praksē visās 

dalībvalstīs trūkst datu.   

Avots: https://geo.inbo.be/windturbines/.  

Pamatinformācija un vadlīnijas ziņojumā (nīderlandiešu valodā): 

Everaert J. (2015. gads). Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor 

risicoanalyse en monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 

(INBO.R.2015.6498022). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brisele.  

Kopsavilkums (angļu valodā) prezentācijā: Everaert (2018. gads). Karte, kas raksturo putnu un sikspārņu jutīgumu 

pret vējparkiem Flandrijā (Beļģija). Prezentācija seminārā, kur uzdevums bija izstrādātu norāžu rīkkopu, kurā 

izklāstīta dzīvās dabas jutīguma kartēšanas izstrāde un īstenošana, lai nodrošinātu informāciju atjaunojamo 

energoresursu enerģijas attīstīšanai ES, 2018. gada 22. oktobris, Brisele, Beļģija. 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx.   

 

4-2. gadījuma analīze. Planējošo putnu jutīguma karte vēja enerģijas infrastruktūras gadījumā 
Trāķijā (Grieķija) 

Trāķijas reģions ir ornitoloģiski ārkārtīgi nozīmīgs, jo tajā ir Eiropas mēroga nozīmes dzīvotnes, galvenokārt lieliem 

plēsīgajiem putniem un ūdens putniem. Liela daļa reģiona ir noteikta kā prioritāra teritorija vēja enerģijas 

infrastruktūrai, jo tā ir arī viena no teritorijām ar lielāko vēja jaudu kontinentālajā Grieķijā. Proti, lielākā daļa no 

Evrosas reģionālās vienības un daļa no Rodopi vienības ir noteiktas kā vēja enerģijas prioritārā teritorija 1 (WPA 1) 

saskaņā ar nacionālo atjaunojamo energoresursu enerģijas telpisko plānu. WPA 1 ietver aptuveni pusi no reģiona 

Natura 2000 teritorijām, tostarp divus nacionālos parkus, un pārklājas ar teritoriju, kuru reģionā izmanto plēsīgie 

putni. Puse no WPA 1 (53 %) atrodas melnā grifa (Aegypius monachus) populācijas pamatteritorijā un ietver arī 

Dadijas Nacionālā parka teritoriju, kura ir stingri aizsargāta.  

 

Cenšoties saprast, ar kādiem nosacījumiem Trāķijas reģionā būtu iespējama vējparku ilgtspējīga attīstība, WWF 

Greece izstrādāja priekšlikumu, kā izraudzīties vējparku atrašanās vietu WPA 1 (WWF Greece 2008). 

Priekšlikums ietver planējošo putnu jutīguma karti, kas iestādēm, ieguldītājiem un citām ieinteresētajām personām 

sniedz informāciju, kura vajadzīga informētu lēmumu pieņemšanai. Karte reģionu sadala divās noteiktās 

kategorijās, balstoties uz izteikti ievainojamu putnu sugu izplatību: “lieguma zonas” un “pastiprinātas aizsardzības 

https://geo.inbo.be/windturbines/
https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx
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zonas”. Lieguma zonas ir vietas, kurās vējparku uzstādīšanu nedrīkstētu veikt. Savukārt pastiprinātas 

aizsardzības zonas ir vietas, kurās vējparkus varētu uzstādīt, ieviešot atbilstīgus ietekmes mazināšanas 

pasākumus. Izraugoties teritorijas, melnā grifa un baltgalvas grifa koloniju jutīguma teritorijas pārklājās ar melno 

stārķu un nacionālo parku teritorijām. 

 

Tika sagatavota melnā grifa populācijas jutīguma karte, balstoties uz deviņu zonu aizsardzības prioritātes sistēmu 

(sk. 4-3. attēls.). Tas ietver ļoti nozīmīgu pamatteritoriju (vidēji īpatņi tur pavada 70 % laika), teritoriju, kas nav 

pamatteritorija, un perifēro teritoriju (tiek pavadīts mazāk nekā 5 % laika). Pamatteritoriju un teritoriju, kas nav 

pamatteritorija, katru pēc prioritātes iedala četrās papildu aizsardzības zonās atkarībā no populācijas daļas, kas 

izmanto katru no zonām (1: <25 %, 2: <50 %, 3: <75 %, 4: >75 %), balstoties uz 19 iezīmētu īpatņu areāla analīzi.  

 

Šādu diapazona modelēšanu kombinēja ar sadursmes riska modeli, lai prognozētu melnā grifa mirstības 

kumulatīvo rādītāju sadursmes rezultātā, aptverot visus ekspluatācijā esošos un ierosinātos vējparkus. No modeļa 

izrietēja četri atšķirīgi rādītāji, kas raksturo, kādā mērā grifi izvairās no sadursmes.  

 

Pamatojoties uz jutīguma karti, izstrādāja telpiski skaidru risinājumu, lai sasniegtu valsts mērķrādītāju attiecībā uz 

vēja enerģijas izmantošanu ar minimālām aizsardzības izmaksām ar populācijas zudumu mazāk nekā 1 % 

apmērā ar nosacījumu, ka ekspluatācijā esošu vējparku izraisītā populācijas mirstība (5,2 %) pamatteritorijā tiktu 

pilnībā samazināta. Citu scenāriju gadījumā grifu populācija, visticamāk, tiktu pakļauta nopietnam izmiršanas 

riskam.  

 

Konstatējumi uzsvēra nepieciešamību populācijas pamatteritoriju oficiāli noteikt par vējparku lieguma zonu, jo 

tā ir vissvarīgākā teritorija populācijas izdzīvošanai. Tāpat tika konstatēts, ka gandrīz tikai tajā novērojama melnā 

grifa  kumulatīvā mirstība sadursmes rezultātā, un ka tā ir svarīga arī citām sugām, kuras pakļautas sadursmes 

riskam.  

  

 
4-3. attēls. Vējparki dažādos atļaujas piešķiršanas procesa posmos melnā grifa jutīguma kartē. Liels skaits 
vējparku ir koncentrēts teritorijās ar lielu aizsardzības nozīmi (vidēji īpatņi tur pavada 70 % laika), kā norādīts 
melnā grifa (Aegypius monachus) deviņu zonu jutīguma kartē (Vasilakis et al., 2016. gads). 

 

Lai gan jutīguma karte nav oficiāli pieņemta, to vējparku projektu izstrādes un novērtēšanas posmā Trāķijā izmanto 

gan attīstītāji, gan kompetentās iestādes. Neraugoties uz to, ka kartei nav juridiska statusa, to uzskata par labāko 

zinātnisko pamatu plānošanai.  

Avots: 

• Vasilakis D., Whitfield P., Schindler S., Poirazidis K. un Kati V., 2016. gads. Apdraudēto sugu aizsardzības 

saskaņošana ar vējparku attīstīšanu: melnie grifi (Aegypius monachus) Dienvidaustrumeiropā; Bioloģiskā 

aizsardzība, 196(2016), 10.–17. lpp. 
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• Vasilakis D., Whitfield P., Kati V., 2017. gads. Līdzsvarots risinājums kumulatīvajam apdraudējumam, ko 

melnajam grifam (Aegypius monachus) Dienvidaustrumeiropā rada rūpnieciska vējparku attīstīšana. PLoS 

ONE, 12(2): e0172685.doi:10.1371/ journal.pone.0172685. 

 

4-3. gadījuma analīze. SeaMaST (Jūras putnu kartēšanas un jutīguma instruments): 
instruments vējparku ietekmes novērtēšanai Anglijas teritoriālajos ūdeņos 

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas instruments SeaMaST (Jūras putnu kartēšanas un jutīguma instruments) tika 

izstrādāts, lai, kartējot to relatīvo jutīgumu pret atkrastes vējparkiem, nodrošinātu pierādījumus par to, kā jūras 

putni un piekrastes ūdens putni izmanto jūras teritorijas Anglijas teritoriālajos ūdeņos.  

Tas izmanto kvalitatīvus jūras putnu apsekojumu datus, kas apkopoti divās galvenajās jūras putnu datubāzēs, 

proti, datubāzē, kas sagatavota apsekojumā  "Eiropas jūras putni jūrā"  (ESAS), kurš ir no kuģa veikts apsekojums, 

un WWTConsulting aeroapsekojuma datu kopa. Šobrīd tajā ir informācija par 53 sugām no šādām dzimtām: 

Anatidae (pīles), Gaviidae (gārgales), Podicipedidae (dūkuri), Procellariidae (vētrasputni), Hydrobatidae (burātāji), 

Sulidae (sulli), Phalacrocoracidae (jūraskraukļi), Scolopacidae (slokas), Stercorariidae (klijkaijas), Laridae (kaijas), 

Sternidae (zīriņi) un Alcidae (alki). Tika izstrādāts blīvuma virsmas modelis, lai kartētu šo jūras putnu blīvumu 

Anglijas ūdeņos līdz 200 jūras jūdžu attālumā vai līdz nākamo teritoriālo ūdeņu robežai.   

 

Jutīguma rādītājus ieguva, balstoties uz četriem faktoriem, kas atspoguļo aizsardzības nozīmīgumu (faktori no a 

līdz d), un uz sešiem sugas uzvedības aspektiem, kurus sauc par “sugas ievainojamības faktoriem” (no e līdz j): 

statuss saistībā ar Putnu direktīvu a), procentuālais daudzums no bioģeogrāfiskās populācijas, kas sastopama 

Anglijā / Anglijas ūdeņos konkrētā sezonā b), pieaugušo putnu izdzīvošanas rādītājs c), AK apdraudējuma statuss 

d), lidošanas augstums e), lidošanas manevrējamība f), procentuālais daudzums no lidošanas laika g), nakts 

lidošanas aktivitāte h), vējparku konstrukciju un kuģu un helikopteru radītais traucējums i) un dzīvotņu 

specializēšanās j). 

 

Jutīguma kartēšanas rādītājus piemēroja katras sugas blīvuma faktoram katrā 3 km x 3 km tīkla šūnā, lai iegūtu 

atsevišķas un kombinētas jutīguma kartes par sadursmēm un izstumšanu.  

 

 
4-4. attēls. Vējparka jutīguma karšu piemērs no SeaMaST 

 

SeaMaST instruments balstās uz kvalitatīviem datiem un pierādītām metodēm. Tas nodrošina kvalitatīvas 

jutīguma kartes par jūras putniem Anglijas teritoriālajos ūdeņos. Šīs metodes varētu attiecināt arī uz citiem 

reģioniem un/vai piemērot citviet.  

Instruments ir brīvi pieejams kā ĢIS resurss, kurš paredzēts atkrastes vēja enerģijas nozares un jūras telpisko 

plānotāju izmantošanai. Līdz šim tas ir ticis ieteikts kā instruments, ko izmantot, lai iegūtu informāciju vējparku 

attīstīšanai un jūras telpiskajai plānošanai. Lai gan karte nav oficiāli integrēta plānošanas procesā, iestādes, NVO 

utt. to regulāri izmanto. 
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Avots: http://bit.ly/2xON74V. 

 

 

 

  

 

4.3. Vēja enerģijas projektu teritoriju daudzveidīga 
izmantošana 

 

Zemes lietojumu apvienošana vēja enerģijas projektos ar citām saimnieciskām darbībām (piemēram, citiem 

atjaunojamiem energoresursiem, akvakultūru) vai pat ar dabas aizsardzības vai atjaunošanas projektiem ir lielisks 

veids, kā veikt telpisko plānošanu. Mērķis ir samazināt vēja enerģijas negatīvo ietekmi uz biodaudzveidību un — 

aizvien lielākā skaitā gadījumu — pat uzlabot biodaudzveidību šajās teritorijās.  

Eiropā jau ir tādu teritoriju piemēri, kurās vēja enerģijas projekti ir izvietoti kopā ar citām atjaunojamo energoresursu 

enerģijas sistēmām, lai izlīdzinātu elektroenerģijas ražošanu (Natural Power, 2018). Piemēram, Schneebergerhof 

apvienotais saules un vēja enerģijas parks (sk. 4-5. attēls.). Lai gan tehniskie un ekonomiskie nosacījumi var 

ierobežot rūpnieciska mēroga akumulatoru tehnoloģijas komerciālo izmantošanu (WindEurope, 2017b), šo 

ierobežojumu likvidēšana, visticamāk, atvieglos apvienotu parku turpmāku plānošanu. Akumulatoru tehnoloģijām ir 

vairāki ieguvumi, tostarp tās ļauj līdzsvarot enerģijas piedāvājumu un pieprasījumu. 

 

4-5. attēls. Schneebergerhof apvienotais vēja enerģijas projekts, Vācija69 
 
 

                                                      

69 Avots: © Armin Kübelbeck. (CC BY-SA 3.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneebergerhof_01.jpg 
Schneebergerhof vējparks: https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-
schneebergerhof/. 

http://bit.ly/2xON74V
https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/
https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/
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Sauszemes vēja enerģijas projekti parasti tiek apvienoti ar citiem zemes izmantošanas veidiem, piemēram, 

lauksaimniecību un — aizvien biežāk — mežsaimniecību (Richarz, 2014; Helldin, 2017). Vairākās dalībvalstīs tiek 

arī izskatītas jaunas apvienošanas iespējas jūras vidē, īpašu uzmanību pievēršot novērtējumam par iespējamību 

atkrastē komerciāli audzēt gliemjus, vēžveidīgos un adatādaiņus (Buck et al., 2017; Syvret et al., 2013).  

4-4. gadījuma  un 4-5. gadījuma  ir sniegti konkrēti piemēri atkrastes vēja enerģijas projektu daudzveidīgai 

izmantošanai. Vēl viens piemērs ir enerģētisko salu koncepcija, kas ne tikai sniedz vēja un citu atjaunojamo 

energoresursu attīstības iespējas, bet arī ļauj izveidot dzīvotnes, attīstīt akvakultūru utt. Kā piemēru var minēt 

Ziemeļjūras vēja enerģijas centru (North Sea Wind Windpower Hub)70, kas ir plāns, kuru izstrādājis enerģētikas 

uzņēmumu (Gasunie, Tennet, Energinet) un Roterdamas ostas konsorcijs. 

4-4. gadījuma analīze. Edulis projekts — vēja enerģijas ražošanas apvienošana ar akvakultūru 

Ziemeļjūrā (Beļģija) 

 
Ar jūru saistīto darbību pieaugums piekrastē, pieaugošs patērētāju pieprasījums pēc pārtikas ilgtspējīgas un 

vietējas ražošanas un tehnoloģiskie uzlabojumi mudina akvakultūras darbības pārvietot uz atkrasti gan ES, gan 

pārējā pasaulē. Atkrastes vējparku apvienošana ar akvakultūru varētu nodrošināt atjaunojamo energoresursu 

enerģijas ražošanu, vienlaikus palielinot nodrošinātību ar pārtiku, nodarbinātību un vietējo ražošanu. Ziemeļjūrā 

veikti eksperimentāli pētījumi ir parādījuši, ka bioloģiskie un ķīmiskie apstākļi Beļģijas Ziemeļjūras piekrastē ir 

izteikti piemēroti mīdiju audzēšanai. Edulis projekts (2016.–2018. gads) ir progresīvs pasaules līmeņa piemērs 

tam, kā akvakultūru var apvienot ar atkrastes vējparku klimatiski skarbos apstākļos. Projekta ietvaros ir novērtēti 

tehniskie sarežģījumi, un pašreiz tiek izstrādāts biznesa plāns, lai Ziemeļjūrā sāktu komerciālu atkrastes 

akvakultūru. 

 

Edulis projekts bija pirmais mīdiju audzēšanas vējparkā izmēģinājuma projekts. To sadarbojoties īstenoja Ģentes 

Universitāte, Lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas pētniecības institūts (ILVO) un pieci privātā sektora 

partneri, proti, Belwind, Brevisco, C-Power, Colruyt Group un DEME Group, kā arī trešais pētnieciskais 

partneris — OD Natural Environment. Edulis projekta ietvaros pētīja iespējamību audzēt mīdijas atkrastes 

vējparkos 30–50 kilometru attālumā no Beļģijas krasta. Projekta rezultāti ietvēra arī apjomīgus datus par: 

• atkrastes mīdiju audzēšanas bioloģisko iespējamību Beļģijas Ziemeļjūrā; 

• mīdiju audzēšanas sistēmas tehnisko iespējamību un prasībām Beļģijas Ziemeļjūrā; 

• to, kādā mērā mīdiju audzēšanu var integrēt pastāvošo vējparku darbībās; 

• komerciālas mīdiju audzēšanas atkrastē rentabilitāti; 

• mīdiju audzēšanas atkrastē ilgtspēju un ietekmi uz jūras ūdens kvalitāti. 

 

Edulis projekts ir nozīmīgs piemērs sadarbībai starp privāto un publisko sektoru, tostarp pētnieciskajiem 

institūtiem, lai parādītu atkrastes vējparku daudzveidīgās izmantošanas tehnisku iespējamību. Beļģijas valdība 

izmanto šā projekta rezultātus, lai Beļģijas Ziemeļjūrā izvērstu daudzveidīgas izmantošanas iespējas. 

Avots: http://www.aqua.ugent.be/edulis. 

 

4-5. gadījuma analīze. Plakano austeru krājumu atjaunošana atkrastes vējparkos (Nīderlande) 

Nīderlandē Ekonomikas lietu ministrija ar partneru, tostarp Vageningas Universitātes, PDF un Ark Natuur, 

palīdzību ir izveidojusi Nīderlandes Plakano austeru konsorciju (POC). Šobrīd konsorcijs novērtē plakano austeru 

krājumu atjaunošanas (izdzīvošanas, audzēšanas un vairošanās) iespējamību Nīderlandes Ziemeļjūrā. Darbs 

sākās ar teorētisku izpēti, kuru pasūtīja 2015. gadā. Pētījumā ir norādīts, ka intensīvas grunts tralēšanas darbības 

ir izraisījušas resursu izsīkumu un plakano austeru dzīvotnes iznīcināšanu Nīderlandes Ziemeļjūras daļā. Tāpat 

pētījumā secināts, ka Ziemeļjūrā pastāv piemēroti vides apstākļi plakano austeru krājumu atjaunošanai, un ir 

izstrādāts plāns īstenot izmēģinājuma posmu, kas ietver četrus projektus (Borkuma rifu, Vatu jūras apsekojumu — 

                                                      

70 https://northseawindpowerhub.eu/. 

http://www.aqua.ugent.be/edulis
https://northseawindpowerhub.eu/
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kuģu vraku platformu un Voordelta). Šīs un citas darbības konkretizēja austeru atjaunošanas darbu pastāvošajos 

un plānotos Nīderlandes atkrastes vējparkos. Vageningas jūras izpētes ziņojumā “Plakanās austeres atkrastes 

vējparkos” novērtētas piemērotākās vietas iespējamiem austeru sēkļu atjaunošanas darbiem, ciktāl tas skar 

dzīvotnes iezīmes,  tostarp jūras gultnes apstākļus, stabilitāti un kāpuru izkliedētības iespējamo pašpietiekamību. 

Pētījuma pamatā ir pieņēmums, ka šajās teritorijās netiek veiktas nekādas darbības, kas varētu izmainīt jūras 

gultni.  

 

Šā gadījuma analīze parāda, ka atkrastes vējparkus ir iespējams izmantot kā teritorijas, kurās var aktīvi atbalstīt 

dabas aizsardzību. Atkrastes vējparki ir teritorijas, kuras nav pieejamas grunts tralēšanai. Tā kā jūras gultni 

izmainošas darbības ir viens no galvenajiem jūras biodaudzveidības apdraudējumiem Ziemeļjūrā, šāds 

ierobežojums ir liels ieguvums. Tādējādi atkrastes vējparki var piedāvāt reālas dabas aizsardzības (aizliegt jūras 

gultni izmainošas darbības) un atjaunošanas (piemēram, ja teritoriju kombinēti izmanto plakano austeru 

audzēšanai ) iespējas un tiem var būt vēl cita pozitīva ietekme (ja tos apvieno ar akvakultūru).  

Avots: Ziņojums par plakanajām austerēm atkrastes vējparkos: http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647. 

 

  

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647
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5 SAUSZEME: IESPĒJAMĀ IETEKME 

5.1 Ievads 

5.1.1 Ietekmes veidi 

Šajā nodaļā ir aplūkoti galvenie sauszemes vēja enerģijas projektu radītās ietekmes veidi. Šāda ietekme varētu 

atstāt ievērojamas sekas uz dzīvotnēm un sugām, kuras aizsargā saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu un Putnu direktīvu.  

Šīs nodaļas mērķis ir attīstītājiem, NVO, konsultantiem un valstu kompetentajām iestādēm sniegt pārskatu par 

iespējamo ietekmi uz dažādām ES aizsargājamo dzīvotņu un sugu recipientu grupām. Šī ietekme būtu jāņem vērā, 

izstrādājot vai pārskatot sauszemes vēja enerģijas plānu vai projektu. Tomēr, tā kā iespējama būtiska ietekme 

vienmēr ir jānosaka katrā gadījumā atsevišķi, vēja enerģijas projekta reālā ietekme uz ES aizsargājamām sugām 

un dzīvotnēm būs stipri atšķirīga. Noteikti ir daudzi gadījumi, kuros rūpīgi projektētiem un pienācīgi izvietotiem 

vējparkiem nav nekādas iespējamas būtiskas ietekmes, savukārt citiem vējparkiem var būt vairākas iespējamas 

būtiskas sekas.  

Ir vispāratzīts, ka pāreja uz atjaunojamo energoresursu enerģiju sniedz diezgan viegli novērtējamus 

biodaudzveidības ieguvumus. Tomēr konkrēta vēja enerģijas projekta un ES aizsargājamo sugu un dzīvotņu vietējā 

mijiedarbība parasti ir sarežģītāka un neskaidrāka. Tādēļ ir ļoti svarīgi pārbaudīt katru plānu vai projektu katrā 

gadījumā atsevišķi. Visbeidzot, ikviens novērtējums būtu jāizstrādā “tik sīki, lai tas būtu samērīgs attiecībā pret 

riskiem un iespējamo ietekmi, kā arī skartās biodaudzveidības iespējamo nozīmīgumu, ievainojamību un 

neaizvietojamību” (Brownlie & Treweek, 2018). 

Sauszemes vēja enerģijas projekti var radīt ietekmi vienā vai vairākos vēja enerģijas projekta attīstības tipiskajos 

posmos:  

• pirmsbūvniecības posmā (piemēram, meteoroloģiskā aparatūra, zemes atbrīvošana); 

• būvniecības posmā (pievedceļu, platformas, turbīnas utt. izbūve un materiālu pievešana);  

• ekspluatācijas posmā (ietverot apkopi);  

• energoatjaunināšanas posmā (turbīnu skaita, tipa un/vai konfigurācijas pielāgošana esošā vējparkā);  

• dezekspluatācijas posmā (vējparka vai atsevišķu turbīnu likvidēšana).  

 

Jānorāda, ka energoatjaunināšanas iespējamā ietekme var atšķirties no sākotnējā projekta ietekmes. Piemēram, 

lielāku turbīnu izmantošana var palielināt sadursmes riska logu (t. i., palielināt kopējo vējrata vēziena laukumu), bet 

vienlaikus samazināt turbīnas griešanās ātrumu. Tas varētu sadursmes risku pārnest no vienas recipientu grupas, 

kura ir jutīga pret turbīnas griešanās ātrumu (piemēram, lieli plēsīgie putni), uz recipientu grupu, kas ir jutīga pret 

kopējo vējrata vēziena laukumu (piemēram, sikspārņi). 

Novērtējot sauszemes vēja enerģijas projektu iespējamu būtisku ietekmi uz ES aizsargājamām dzīvotnēm un 

sugām, ir svarīgi paturēt prātā, ka šādas sekas var radīt visa projekta ietekme, t. i., ne tikai pašas vējturbīnas, bet 

arī saistītā infrastruktūra. Piemēram, ir iespējama ietekme, ko rada pievedceļi, piekļuve teritorijai (piemēram, lai 

veiktu apkopi vai būvniecības laikā), anemometra masti, būvniecības nožogojumi, pamati, darbuzņēmēju pagaidu 

būves, gaisa un pazemes elektroenerģijas savienojumi ar tīklu, izraktā zeme un/vai jebkādas apakšstacijas, 

vadības ēka utt.  

Iespējama ietekme var būt pagaidu vai ilglaicīga. To var izraisīt darbības Natura 2000 teritorijas robežās vai ārpus 

tām. Mobilu sugu gadījumā tā var skart indivīdus tālu prom no saistītajām Natura 2000 teritorijām. Piemēram, 

teritorija var būt noteikta par aizsargājamu tādēļ, ka tajā ziemo sikspārņi, kuri vairojas kaut kur tālāk; šo citur 

vairojošos sikspārņu mirstība ietekmētu teritorijā esošo populāciju. Iespējamu ietekmi var radīt pats plāns vai 

projekts, un tā var notikt dažādos projekta dzīves cikla posmos. Aizvien lielāka nozīme ir plāniem un projektiem, 

kuri kopā rada kumulatīvu ietekmi, jo vēja enerģijas izmantošana paplašinās, lai sasniegtu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas mērķrādītājus. 

Nākamajās apakšnodaļās ir aprakstīti ietekmes veidi katrai no lielākajām recipientu grupām. Turpmāk 5-1. tabula. 

ir sniegts pārskats. Apraksts ir sagatavots, pamatojoties uz plašu literatūras izpēti. Lai gan joprojām pastāv liela 

nenoteiktība, jo īpaši inovatīvu tehnoloģiju un ietekmes mazināšanas pasākumu kontekstā, pieejamā informācija 
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strauji paplašinās un nereti to nodrošina intensīvāks un labāks monitorings; gaidāms, ka nākamo dažu gadu laikā 

kļūs pieejami vēl daudzi citi interesanti konstatējumi.    

5-1. tabula. Sauszemes vēja enerģijas projektu ietekmes pārskats 

Recipients Sauszemes vēja enerģijas projektu ietekme  

Dzīvotnes 

Dzīvotnes zudums vai degradācija 
Dzīvotnes sadrumstalošanās  
Dzīvotnes izmaiņas 
Invazīvu svešzemju sugu (ISS) ievazāšana būvniecības laikā (augsnes piesārņošana 
ar ISS sēklām) 
Dzīvotnes izveidošana (dzīvotnes izveidošana vietā, kas atrodas tālu no vējparka, lai 
piesaistītu putnus un aizvilinātu tos prom no vējparka; dzīvotnes izveidošana intensīvi 
apsaimniekotā lauksaimniecības zemē, paredzot mazāk intensīvi izmantotas 
neklasificētās teritorijas)  
Mikroklimata izmaiņas  
Augsnes noblīvēšanās  
Netieša ietekme 

Sikspārņi 

Dzīvotnes zudums vai degradācija  
Iztraucējumi un izstumšana 
Dzīvotnes sadrumstalošanās  
Sadursme  
Barjerefekts  
Barotrauma (t. i., ķermeņa audu kaitējums, ko rada spiediena izmaiņas) 
Lidojumu koridoru vai guļasvietu izzušana vai pārvietošanās  
Lielāks bezmugurkaulnieku skaits pieejams medīšanai nakts apgaismojuma dēļ, un 
tādējādi palielināts sadursmes risks  
Netieša ietekme 

Putni 

Dzīvotnes zudums vai degradācija  
Iztraucējumi un izstumšana  
Dzīvotnes sadrumstalošanās  
Sadursme  
Barjerefekts  
Netieša ietekme  

Citas sugas 

Dzīvotnes zudums vai degradācija  
Dzīvotnes sadrumstalošanās  
Iztraucējumi un izstumšana  
Netieša ietekme 

 

5.1.2 Ietekmes mazināšanas pasākumi 

Pēc iepriekš minēto ietekmes veidu aplūkošanas katrā apakšnodaļā ir aprakstīti iespējamie ietekmes mazināšanas 

pasākumi, kas ļautu novērst vai samazināt iespējamu būtisku ietekmi71.  

Ietekmes mazināšanas pasākumiem ir ļoti liela nozīme ietekmes novērtējumos. Ja pienācīgā novērtējuma 

veikšanas gaitā ir konstatēta nelabvēlīga ietekme uz teritorijas viengabalainību vai ja tādu iespēju nevar izslēgt, 

plānu vai projektu nevar apstiprināt. Tomēr atkarībā no konstatētās ietekmes pakāpes var būt iespējams ieviest 

noteiktus ietekmes mazināšanas pasākumus, kas nepieļaus vai mazinās šādu ietekmi līdz līmenim, kad tai vairs 

nebūs negatīvu seku uz teritorijas viengabalainību.  

Ietekmes mazināšanas pasākumiem jābūt tieši saistītiem ar iespējamo ietekmi, kas atklāta pienācīgā novērtējuma 

gaitā, un tos var definēt tikai tad, kad šī ietekme ir pilnīgi novērtēta un aprakstīta pienācīgajā novērtējumā. Tādējādi 

ietekmes mazināšanas pasākumus var apsvērt tikai šajā posmā, nevis skrīninga posmā. 

• Ietekmi mazinošo pasākumu tāpat kā ietekmes novērtējuma izstrādes pamatā ir jābūt labai izpratnei par 

attiecīgajām sugām un dzīvotnēm. 

• Ietekmes mazināšanas pasākumus, kuru mērķis ir novērst vai mazināt ietekmi vai nepieļaut tās rašanos, 

nedrīkst jaukt ar kompensācijas pasākumiem, kuru mērķis ir kompensēt zaudējumus, ko projekts varētu radīt. 

                                                      

71 Vēl viena kategorija ir tā sauktie “papildinošie pasākumi”. Tos īsteno papildus regulatīvajiem novēršanas, 
samazināšanas un kompensācijas pasākumiem, un to mērķis ir, piemēram, uzlabot zināšanas par dzīvotnēm vai 
sugām vai īstenot pētniecības projektus. Tas ir ietverts 3.6. nodaļā par ieinteresēto personu iesaistīšanos, un jo 
īpaši 3-5. gadījuma analīze. un 3-6. gadījuma analīze.; tas nav 4.2. nodaļas galvenais jautājums. 
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Saskaņā ar 6. panta 4. punktu kompensācijas pasākumus var apsvērt tikai tad, ja plāns vai projekts ir atzīts par 

nepieciešamu īpaši svarīgu sabiedrības interešu labā un ja nav citu alternatīvu.  

 

Ietekmes mazināšanas pasākumus var ierosināt plāna vai projekta iesniedzējs un/vai tos var paredzēt vai pieprasīt 

valstu kompetentās iestādes. Praksē ietekmes mazināšanas pasākumu nepieciešamību nereti atzīst plāna/projekta 

izstrādes agrīnā posmā vai plānošanas posmā, piemēram, attīstītāja/pieteikuma iesniedzēja un dabas aizsardzības 

konsultantu diskusijās pirms pieteikuma iesniegšanas. Šādos gadījumos ietekmes mazināšanas pasākumu 

nepieciešamību iekļauj atļaujas pieteikumā (sk. arī labu praksi 3-6. gadījuma analīze.).  

Ietekmes mazināšanas pasākumos būtu jāapsver: 

• novēršana — būtiskas ietekmes novēršana; 

• samazināšana — ietekmes apmēra un/vai iespējamības samazināšana. 

 

Turpmāk 5-2. tabula.ā ir sniegts pārskats par iespējamiem ietekmes mazināšanas pasākumiem saistībā ar vēja 

enerģijas projektu plānošanas un izstrādes posmiem un pieciem dzīves cikla posmiem.  

5-2. tabula. Ietekmes mazināšanas pasākumu veidi (pielāgots no Gartman, 2016) 

Pasākums (veids)  Apraksts 

Plānošana, izvietojums un 
projektēšana 

 

Objekta makroizvietošana 
(novēršana) 

Tas ir saistīts ar vēja enerģijas projektu telpisko plānošanu un nodrošina, ka tiek 
izvēlēta pienācīga atrašanās vieta makromērogā, ņemot vērā dabas aizsardzības 
perspektīvu. Izvairīšanās no ekoloģiski jutīgām teritorijām (izmantojot, piemēram, 
dzīvās dabas jutīguma kartēšanu) ir ļoti svarīgs ietekmes novēršanas pasākums.  

Objekta mikroizvietošana 
(novēršana/samazināšana) 

Vējparka konfigurācija: turbīnu veida un to konkrētas atrašanās vietas izvēle72 

Infrastruktūras projektēšana 
(samazināšana) 

Turbīnu skaits un tehniskās specifikācijas (tostarp turbīnu augstums, 
apgaismojums, kabeļu ierakšanas dziļums un aizsardzība, pamatu plānojums utt.) 

Pirmsbūvniecības posms  

Grafiks 
(novēršana/samazināšana)
  

Darbību neveikšana, samazināšana vai veikšana pakāpeniski ekoloģiski jutīgos 
periodos 

Alternatīvas būvniecības 
metodes un šķēršļi 
(samazināšana) 

Iespējami iztraucējošu vai kaitīgu vizuālu stimulu un emisiju, piemēram, trokšņa un 
vibrāciju, novēršana vai samazināšana 

Būvniecība  

Grafiks 
(novēršana/samazināšana)
  

Darbību neveikšana, samazināšana vai veikšana pakāpeniski ekoloģiski jutīgos 
periodos 

Alternatīvas būvniecības 
metodes un šķēršļi 
(samazināšana) 

Iespējami iztraucējošu vai kaitīgu vizuālu stimulu un emisiju, piemēram, trokšņa un 
vibrāciju, novēršana vai samazināšana 

Atbaidītāji (samazināšana) Akustiskas un vizuālas metodes 

Ekspluatācija  

Turbīnas darbības laika 
fāzēšana 
(novēršana/samazināšana) 

Turbīnas augstuma samazināšana, turbīnas vējrata spārnu iestatīšana 
karogstāvoklī un minimālā vēja darbātruma palielināšana73 (piemēram, turbīnas 
griešanās apturēšana, kad turbīnas augstumā tuvojas migrējoši putni vai turbīnu 
griešanās laika samazināšana)   

Atbaidītāji (samazināšana) Akustiski, vizuāli un elektromagnētiski pasākumi 

Pievedcelu likvidēšana, lai 
atjaunotu dabisko vidi, un/vai 
pievedceļu izmantošanas 
demotivēšana 

Pēc tam, kad turbīnas ir izbūvētas, lieliem pievedceļiem vairs nav nekādas 
funkcionalitātes (jo apkopes darbinieki var izmantot mazākus ceļus). Tādēļ tos uz 
pagaidu laiku var likvidēt, lai atjaunotu dabisko vidi (līdz energoatjaunināšanas vai 
dezekspluatācijas posmam), un var uzstādīt barjeras, lai nepieļautu nepilnvarotu 
personu piekļuvi. 

Dzīvotņu apsaimniekošana 
(samazināšana) 

Dzīvotņu apsaimniekošanai var būt dažādi lietojumi. Viena pieeja paredz dzīvotņu 
pievilcības mazināšanu turbīnu tuvumā (piemēram, radot (ne)pievilcīgas 

                                                      

72 Turbīnu izvietojums un atrašanās vieta būtiski ietekme saistītās infrastruktūras atrašanās vietu; objekta 
mikroizvietošanā vajadzētu ņemt vērā visus būtiskos faktorus. 
73 “Turbīnas vējrata spārnu iestatīšana karogstāvoklī” ir process, kurā tiek mainīts leņķis (solis), lai samazinātu 
griešanos. “minimālais vēja darbātrums” ir ātrums, kādā turbīna sāk griezties un ražot elektroenerģiju. 
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barošanās vai vairošanās dzīvotnes un aizvācot mirušos dzīvniekus, lai 
nepievilinātu plēsīgos putnus) kopā ar pievilcīgu dzīvotņu izveidi ārpus “riska 
zonas” (piemēram, ārpus teritorijām, kurās pastāv sadursmes risks), lai atturētu un 
aizvilinātu sugu īpatņus prom no turbīnām. Cita pieeja paredz biodaudzveidības 
radīšanu netālu no turbīnām, jo īpaši tad, ja tās atrodas intensīvās 
lauksaimniecības teritorijās. Tas ir jāizskata katrā gadījumā atsevišķi.    

Energoatjaunināšana  

Demontāža un pārvietošana 
(novēršana/samazināšana) 

Turbīnu aizstāšana (piemēram, ar augstākām turbīnām vai ar mazāku skaitu 
turbīnu) vai pārvietošana 

Grafiks 
(novēršana/samazināšana) 

Darbību neveikšana, samazināšana vai veikšana pakāpeniski ekoloģiski jutīgos 
periodos 

Alternatīvas būvniecības 
metodes un šķēršļi 
(samazināšana) 

Iespējami iztraucējošu vai kaitīgu emisiju, piemēram, trokšņa, vibrāciju un 
elektromagnētisko lauku, novēršana vai samazināšana 

Dezekspluatācija  

Demontāža un atjaunošana 
(novēršana) 

Turbīnu un saistītās infrastruktūras aizvākšana 

Grafiks 
(novēršana/samazināšana) 

Darbību neveikšana, samazināšana vai veikšana pakāpeniski ekoloģiski jutīgos 
periodos 

Alternatīvas būvniecības 
metodes un šķēršļi 
(samazināšana) 

Iespējami iztraucējošu vai kaitīgu emisiju, piemēram, trokšņa un vibrāciju, 
novēršana vai samazināšana 

 

Nākamajās nodaļās ir aplūkota šo dažādo ietekmes veidu nozīmīgums katrai galvenajai recipientu grupai. Ņemot 

vērā “makroizvietošanas” nozīmi un ar to saistīto stratēģisko plānošanu, šim novēršanas pasākuma veidam ir veltīta 

atsevišķa nodaļa (sk. 4. nodaļu).  

Visbeidzot, tāpat kā iespējamas būtiskas ietekmes gadījumā arī ietekmes mazināšanas pasākumi būtu jāizskata 

katrā gadījumā atsevišķi. Var izmantot attāluma robežvērtības (piemēram, minimālo attālumu līdz sikspārņu 

populācijas vairošanās vietām vai līdz putnu sugu barošanās vai ligzdošanas vietām), ja šīs robežvērtības ir 

zinātniski pamatotas. Tomēr tās būtu jāizmanto piesardzīgi un katrā gadījumā atsevišķi. Piemēram, noteikt minimālo 

attālumu līdz sikspārņu guļas vietai var būt efektīvi vienā teritorijā attiecībā uz vienas sugas guļasvietu, taču 

izrādīties neefektīvi vai nevajadzīgi attiecībā uz citas sugas guļasvietu citā teritorijā. Tādēļ šajās pamatnostādnēs 

nav norādītas nekādas robežvērtības. Šo pamatnostādņu 7. nodaļā ir aplūkots monitorings un adaptīvā 

apsaimniekošana. Monitorings nav ietekmes mazināšanas pasākums, bet tas ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu, ka 

ietekmes mazināšanas pasākumi tiek faktiski īstenoti un ir tik efektīvi, kā paredzēts pienācīgajā novērtējumā. Lai 

gan pienācīga novērtējuma secinājumiem par negatīvu ietekmi uz teritorijas viengabalainību ir jābūt nešaubīgi 

pamatotiem no zinātniskā viedokļa, tas nenozīmē, ka nav vajadzīgs monitorings šādu prognožu apstiprināšanai. 

5.2 Dzīvotnes 

5.2.1 Ievads 

Vēja enerģijas projekti parasti atrodas atklātās vietās, kur ir labi vēja resursi. Maza un vidēja mēroga turbīnas parasti 

izvieto pārveidotās dabiskās dzīvotnēs netālu no lauku saimniecībām, mājsaimniecībām vai uzņēmumiem. 

Savukārt liela mēroga vēja enerģijas projektus nereti izvieto attālākās augstienēs, piekrastēs un atklātās zālāju 

teritorijās; tieši dzīvotnes šajās teritorijās, visticamāk, skars projekta ietekme. Pieaugot vējturbīnu augstumam, liela 

mēroga vējparki mēdz izmantot arī mežsaimniecības zemes. 

Pienācīga novērtējuma kontekstā ir jāapsver šādas dzīvotnes:  

 I pielikumā norādītās dabiskās dzīvotnes;  

 Dzīvotņu direktīvas II pielikumā norādīto sugu dzīvotnes;  

 Putnu direktīvas I pielikumā norādīto savvaļas putnu sugu dzīvotnes;  

 regulāri sastopamu migrējošu putnu sugu dzīvotnes.  

Tāpat ir jāņem vērā stingri aizsargājamās augu sugas, kas norādītas Dzīvotņu direktīvas IV pielikuma b) punktā, 

un IV pielikuma a) punktā norādīto stingri aizsargājamo dzīvnieku sugu vairošanās vietas vai atpūtas vietas.  
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Vēja enerģijas projekta un saistītās infrastruktūras, piemēram, pievedceļu, starpturbīnu kabeļu74 un apakšstaciju, 

būvniecības radītā tiešā dzīvotņu zuduma apmērs ir atkarīgs no projekta lieluma, atrašanās vietas un plānojuma. 

Faktiskā zemes platība zem infrastruktūras var būt salīdzinoša neliela, taču ietekme var būt plašāka gadījumā, ja 

plāni vai projekti iejaucas ekoloģiskajos, hidroloģiskajos vai ģeomorfoloģiskajos procesos. Dinamiskas dzīvotnes, 

piemēram, smilšu kāpas vai mitrāji, ir neaizsargātas pret jebkādām savas struktūras un funkciju izmaiņām. To, 

piemēram, var izraisīt augsnes noblīvēšanās, veģetācijas likvidēšana, meliorēšana, pārplānošana utt., kas var 

izraisīt tādas sekas kā erozija un dzīvotņu degradācija plašākā teritorijā. 

Atskaites dati izmantošanai būtiskas ietekmes novērtējumā būtu jāvāc, izmantojot labākās pieejamās metodes (sk., 

piemēram, Dafis et al., 2001; Vides aģentūra, 2003; Pentecost et al., 2009; Smith et al., 2011). Tipisku atskaites 

apsekojumu metožu piemēru kopsavilkums ir sniegts 5-1. ierāmējums.ā. 

5-1. ierāmējums. Dzīvotņu atskaites apsekojumu metožu piemēri 

Visticamāk, būs vajadzīgi apsekojumi, lai vēja enerģijas projekta ietekmes zonā un parasti arī noteiktā buferzonā 

(piemēram, sateces baseinā) definētu I pielikuma dzīvotņu teritorijas. Dažos gadījumos valsts līmenī ir pieejami 

sīki izstrādāti norādījumi par atbilstīgām apsekojuma metodēm. 

 

Sugu identificēšana un dzīvotņu skaitliskā daudzuma aplēšana: 

• apsekojumi pēc kvadrātu un/vai transektu metodes. 

 

Dzīvotņu sadalījuma kartēšana: 

• tieša vizuāla novērošana (lauka kartēšana); 

• attālināta novērošana (attālināta satelītnovērošana, multispektrāla attālināta novērošana no gaisa, 

fotointerpretācija no gaisa, zemes kartēšana no aerouzņēmumiem). 

 

5.2.2 Ietekmes veidi 

5.2.2.1 Galvenie ietekmes veidi 

Galvenie ietekmes veidi uz dzīvotnēm ir apkopoti 5-2. ierāmējums.ā un 5-3. tabula.ā. Ikviens ietekmes veids var 

atstāt sekas uz dzīvotnes kopējo apmēru un kvalitāti. 

5-2. ierāmējums. Ietekmes veidi uz dzīvotnēm 

• Tieši zudumi — dzīvotnes platības samazināšanās likvidēšanas, pārplānošanas vai noklāšanas (piemēram, 

ar būvgružiem vai suspendētajiem nogulumiem) rezultātā. 

• Sadrumstalošanās — dzīvotnes saistītas teritorijas sadalīšana divās vai vairākās mazās, izolētās teritorijās. 

• Degradācija — dzīvotnes kvalitātes pazemināšanās tai raksturīgo kopienu sugu skaitliskuma un/vai biomasas 

samazināšanās dēļ. 

• Iztraucējumi — pagaidu izmaiņas vidējos vides apstākļos (piemēram, suspendēto nogulumu vai putekļu 

nogulsnēšanās palielināšanās vai intensīvāka cilvēku klātbūtne, gaisma un troksnis). 

• Dzīvotnes izveidošana — dzīvotņu izveidošana vai atjaunošana ietekmes mazināšanas pasākumu kopuma 

ietvaros. 

• Mikroklimata izmaiņas — nelielas  gaisa temperatūras un gaisa mitruma  izmaiņas turbīnu spārnu kustības 

dēļ. 

• Netieša ietekme — dzīvotnes zudums, sadrumstalošanās un degradācija, piemēram, augsnes noblīvēšanas, 

meliorēšanas, ganīšanās spiediena izmaiņu, erozijas/izskalojumu vai invazīvu svešzemju sugu un 

piesārņotāju ievazāšanas dēļ. 

 

 

                                                      

74 Šajās pamatnostādnēs izklāstītā informācija par kabeļiem turbīnu savienošanai attiecas arī uz gaisa/pazemes 
elektroenerģijas pārvadiem. Sīkāki norādījumi par enerģijas pārvadu infrastruktūru un ES dabas aizsardzības 
tiesību aktiem ir publicēti atsevišķās pamatnostādnēs (Eiropas Komisija (2018c)). 
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5-3. tabula. Ietekmes veidi uz dzīvotnēm projekta dzīves cikla laikā sauszemes vēja enerģijas projektu gadījumā 

Ietekmes veidi Projekta posms 
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Dzīvotnes zudums vai 
degradācija 

X X  X X 

Dzīvotnes sadrumstalošanās X X X X X 

Dzīvotnes izmaiņas X X X X X 

Dzīvotnes izveidošana  X X X X 

Mikroklimata izmaiņas  X X X X 

Augsnes noblīvēšanās  X  X X 

Netieša ietekme X X X X X 

 

Būtu rūpīgi jānovērtē ietekme uz augu sugām. Tas tā ir tādēļ, ka var tikt plaši ietekmētas daudzas kalnu augu sugas, 

kas ir raksturīgas tieši savai dzīvotnei un aizņem ierobežotas teritorijas; tās var ietekmēt ne tikai vējturbīnu 

uzstādīšana, bet arī ceļu atvēršana un attiecīgi vieglāka pieejamība. 

Rūpīgi būtu arī jāapsver tas, ka pastāv iespēja, ka tiks ieviestas svešzemju sugas vai tādas autohtonas sugas, kuru 

izcelsme atšķiras no vietējo augu sugām. Piemēram, ceļu būvē izmantotā augsne no citām teritorijām var saturēt 

svešzemju (invazīvu vai ne) bioloģisko materiālu. 

Vairākos pētījumos ir konstatēts, ka vēja enerģijas projekti var ietekmēt mikroklimatu līdz pat 200 m attālumā no 

ekspluatācijā esošām turbīnām (Armstrong et al., 2016). Proti, tie var paaugstināt gaisa temperatūru un absolūto 

mitrumu nakts laikā, kā arī palielināt gaisa, virsmas un augsnes temperatūras mainīgumu diennakts ciklā 

(Armstrong et al., 2016). Tomēr šī ietekme ir samērā neliela (piemēram, mazāka par 0,2 °C), un nav gaidāms, ka 

tā radīs iespējamu būtisku ietekmi uz teritorijas viengabalainību.  

5.2.2.2 Būtiskuma novērtēšana 

Būtiskuma novērtējumu pamatā vienmēr jābūt pamatotiem zinātniskiem argumentiem un atsaucēm uz teritorijas 

aizsardzības mērķiem. Dzīvotņu gadījumā būtiskumu nosaka vismaz: 

• kvantitatīvi noteikta tās ES aizsargājamās dzīvotnes75 platība, kura saskaņā ar prognozēm degradēsies 

salīdzinājumā ar kopējo atskaites dzīvotnes teritoriju; 

• dzīvotnes nozīmīgums ES aizsargājamām sugām.  

 

Šajā saistībā nepieciešama laba izpratne par dzīvotņu sadalījumu, jo īpaši par tādu pasākumu iespējamību, kas 

ļaus novērst būtisku ietekmi (sk. 5.2.3. nodaļu). 

Kopējā zemes platība, ko skar vēja enerģijas projekta radītā pārveidošana, atšķiras atkarībā no projekta atrašanās 

vietas un mēroga. Vidēji zemes pārveidojumi, visticamāk, būs mazāk izteikti kultivētā zemē nekā mežos un kalnu 

apgabalos. 

                                                      

75 Dabisku dzīvotņu veidi, kas norādīti I pielikumā, Dzīvotņu direktīvas II pielikumā norādīto sugu dzīvotnes, Putnu 
direktīvas I pielikumā norādīto savvaļas putnu sugu dzīvotnes un regulāri sastopamu migrējošu putnu sugu 
dzīvotnes. 



 

LV   LV 

Būtiskuma līmeni ietekmē arī: i) skarto dzīvotņu retums un ievainojamība; ii) to nozīmīgums kā ES aizsargājamo 

sugu barošanās, vairošanās vai ziemošanas vietai un/vai iii) to nozīme plašāka ainavā kā sugu pārvietošanās 

koridoriem vai saliņām.  

Vēja enerģijas projekti, ko izvieto kādās retās un trauslās dzīvotnēs, piemēram, mitrājos, augsto sanesu purvos vai 

paaugstinātos dumbrājos, vai to tuvumā, var izraisīt šo dzīvotņu izzušanu vai degradāciju. Tas attiecas ne tikai uz 

dzīvotnes teritorijas tiešu zudumu, bet arī uz iespējamu kaitējumu, kas būvniecības un ekspluatācijas laikā tiek 

nodarīts dzīvotnes struktūrai un ekoloģiskajām funkcijām. Šādam kaitējumam var būt būtiska ietekme uz daudz 

lielāku teritoriju, nevis tikai uz tieši skarto zemi. 

Vēja enerģijas projekta vai saistītās infrastruktūras, piemēram, jaunu vai uzlabotu pievedceļu, neatbilstīga 

izvietošana īpaši var kaitēt kūdrājiem. Kaitējums nereti rodas tādēļ, ka projektā nav pienācīgi ņemta vērā kūdrāja 

hidroloģija. Tādēļ, lai gan faktiskais zaudētais kūdras daudzums var būt neliels, kaitējums kūdrāja dabiskajai 

noteces sistēmai, piemēram, meliorācijas grāvju dēļ, var ietekmēt daudz plašāku teritoriju. Galu galā tas var izraisīt 

daudz lielākas kūdrāja teritorijas un citu saistīto dzīvotņu, piemēram, strautu un citu lejteces ūdensobjektu, 

degradāciju. 

Ietekmes būtiskumu var noteikt bioloģiskie, vides un plāna vai projekta izstrādes faktori. Turpmāk 

5-3. ierāmējums.ā ir apkopoti faktori, ko parasti ņem vērā gan atskaites datu vākšanas metodēs, gan būtiskuma 

novērtējumā. 

5-3. ierāmējums. Faktori, kas nosaka atskaites datu vākšanas metodes un būtiskuma novērtējumu 

saistībā ar dzīvotnēm 

Bioloģiskie 

• Jutīgums, pretestība (tolerance) un noturīgums (atveseļošanās potenciāls) 

• Invazīvu svešzemju sugu klātbūtne 

 

Vides 

• Augsnes vai nogulumu veids un morfoloģija 

• Gaisa kvalitāte (piemēram, putekļi) 

• Ūdens kvalitāte un daudzums 

• Pastāvošās darbības, piemēram, ganīšana, var tikt izstumtas vai izslēgtas no vēja enerģijas projekta 

teritorijas, kā rezultātā izmainās vides apstākļi 

 

Plāns vai projekts 

• Vējturbīnu skaits, izmērs, pamatu plānojums, jo īpaši aizņemtā platība un uzstādīšanas metodes, jo īpaši 

tad, ja iekārtošanas darbi ietver dzīvotnes atbrīvošanu plašākā teritorijā (piemēram, meža izciršanu) 

• Kabeļu skaits, garums un ierakšanas metodes 

• Citas saistītās darbības (piemēram, transportlīdzekļu un materiālu uzglabāšana) 

 

 

Lai gan vēja enerģijas projekta plāna vai projekta fizisko pagaidu un pastāvīgo ietekmi var kvantitatīvi noteikt 

diezgan precīzi, pārējās sekas  kvantitatīvi noteikt ir grūtāk.  

Piemēram, putekļu nogulsnēšanās var būt novērojama zināmā attālumā no vēja enerģijas projekta atrašanās 

vietas; atkarībā no konkrētās teritorijas faktoriem var būt lietderīgi veikt būtiskuma novērtējumu. Piemēram, AK 

putekļu nogulsnēšanos būvniecības vai dezekspluatācijas rezultātā novērtē, pamatojoties uz “ekoloģisko 

recipientu” klātbūtni 50 m attālumā no teritorijas robežas un/vai 50 m attālumā no ceļiem, kurus izmanto būvniecības 

transports uz publiska autoceļa līdz 500 m attālumā no teritorijas vārtiem (Holman et al., 2014). Jāpiebilst, ka šādi 

norādījumi “nedrīkst būt pārlieku preskriptīvi un ir vajadzīga profesionāla spriestspēja” un ka tie ir daļa no plašākas 

sistēmas, kuras mērķis ir nodrošināt konsekvenci un pabeigtību (Holman et al., 2014).   

Augsnes noblīvēšanās var būt novērojama plašās teritorijās. Zemes apstākļu ģeotehniskais apsekojums var 

palīdzēt kvantitatīvi noteikt skarto teritoriju un prognozēt ietekmes iespējamo būtiskumu dzīvotnēs. Tāpat plašā 

teritorijā var tikt novērotas izmaiņas ūdens daudzumā un kvalitātē. Šajā kontekstā parasti izmanto hidraulisko un 

hidroloģisko modelēšanu, ar ko pamatot būtiskuma novērtējumu saistībā ar to dzīvotņu teritorijas kvantitatīvu 

noteikšanu, kuras ir atkarīgas no pazemes un virszemes ūdeņiem. 
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Ja plāna vai projekta izstrādes parametri nav specifiski vai fiksēti, ir jāizdara sliktākā scenārija pieņēmumi. 

Piemēram, starpturbīnu un pārvades kabeļi var ievērojami palielināt ietekmi uz dzīvotnes zudumu, kas saistīts ar 

vēja enerģijas projektu. Pastāv iespēja, ka stratēģiskā vides novērtējuma, ietekmes uz vidi novērtējuma vai 

pienācīgā novērtējuma laikā precīzs kabeļu ceļš nav zināms, bet ir iespējams pieņemt, ka tas atradīsies kaut kur 

plašākā koridorā starp ražošanas infrastruktūru un pārvades tīkla savienojumu.  

5-1. gadījuma analīze. ir aplūkots piemērs — būtiskuma novērtēšanas satvars vējparka būvniecības ietekmes 

novērtēšanai uz stepes veida pļavām Rumānijā.   

5-1. gadījuma analīze. Ietekme uz stepes veida pļavām, ko rada vējturbīnu būvniecība Dobrudžā 

(Rumānijas dienvidaustrumos) 

Vējturbīnu būvniecība (5-1. attēls.) var radīt būtiskus dzīvotnes zudumus un sadrumstalošanos. Šajā piemērā 

uzmanība tiek pievērsta stepes veida pļavu dzīvotnēm. Rumānijas Dobrudžas reģionā joprojām ir plašas Ponto-

Sarmatijas stepes dzīvotņu teritorijas (prioritāras dzīvotnes 62C0, 40C0), taču to teritorija samazinās un dzīvotņu 

kvalitātes degradāciju izraisa vairāki iemesli: apmežošana, karjeru izveide, pārmērīga noganīšana un celtniecības 

darbi. Rezultātā šīs dzīvotnes saskaras ar nopietnu apdraudējumu, un ir apdraudēti saistītie savvaļas augi un 

dzīvnieki, piemēram, Spermophilus citellus (Eiropas susliks), II pielikuma zīdītāju suga. 

 

Eiropas Komisijas uzdevumā veiktā neatkarīgā pētījumā tika analizēta vairāku plānotu (un daļēji īstenotu) vējparku 

atsevišķā un kumulatīvā ietekme Dobrudžā (Arcadis, 2010). Vairākām ietekmes grupām tika izstrādāta būtiskuma 

sistēma. Saistībā ar dzīvotņu zudumu un dzīvotņu degradāciju (ietverot sadrumstalošanos) būtiskuma noteikšanai 

izmantoja turpmāk norādītos kritērijus.  

 

Būtisks  

• Jebkāda prioritāras dzīvotnes (62C0, 40C0) papildu teritorija kopienai nozīmīgā teritorijā (KNT) degradējas tieša 

dzīvotnes zuduma rezultātā 

• Jebkāda prioritāras dzīvotnes (62C0, 40C0) papildu teritorija KNT degradējas sadrumstalošanās rezultātā 

• Jebkādi papildu iztraucējumi, kuri radīti II pielikuma un/vai IV pielikuma sugām, kas saistītas ar prioritāro dzīvotni 

(62C0, 40C0), un kuri var skart to aizsardzības statusu 

 

Nebūtisks 

• Nav skarta neviena prioritāra dzīvotne ne tiešu dzīvotnes seku, ne sadrumstalošanās, ne arī ar šo dzīvotnes 

veidu saistīto II un IV pielikuma sugu iztraucējumu dēļ 

 

To pamatoja šādi:  

• prioritāras dzīvotnes — i) prioritārām dzīvotnēm ir nepieciešama daudz stingrāka aizsardzības sistēma nekā 

pārējiem Natura 2000 dzīvotņu veidiem; ii) šim dzīvotnes veidam ir ļoti ierobežots diapazons tā bioģeogrāfiskajā 

teritorijā ES, un iii) šis dzīvotnes veids ir stipri apdraudēts vairāku iemeslu dēļ (intensīvāka lauksaimniecība, 

klimata pārmaiņas un citas darbības, piemēram, karjeru attīstība); tādēļ jebkādu prioritāras dzīvotnes (62C0, 

40C0) papildu teritorijas degradāciju KNT uzskatīja par būtisku, jo tā nekavējoties ietekmētu šā dzīvotnes veida 

aizsardzības mērķus;  

• ar prioritāro dzīvotni saistītas II pielikuma un/vai IV pielikuma sugas — II pielikuma un IV pielikuma sugu 

iztraucējumus uzskatīja par būtiskiem, ja tika apdraudēts to aizsardzības statuss; tā tas ir gadījumā, ja projekts 

varētu veicināt: i) sugas populācijas teritorijā samazināšanos ilgtermiņā; ii) sugas diapazona samazināšanos 

vai samazināšanās risku teritorijā un/vai iii) sugas dzīvotnes lieluma samazināšanos teritorijā. 

 

Dzīvotnes tiešs zudums galvenokārt rodas sagatavošanas un būvniecības posmos. Katrā Natura 2000 teritorijā 

ir aplēsts dzīvotņu iznīcināšanas kopējais apmērs, pamatojoties uz: i) aprēķiniem (un pārbaudēm lauka 

apsekojumos) par vienas vējturbīnas (turbīnas pamatnes, turbīnas platformas, pievedceļu tīkla) vidējo virsmas 

aptvērumu un ii) vējturbīnu atrašanās vietu. Dzīvotnes tieša zuduma vidējo platību varētu aplēst no 3000 līdz 

4000 m2 apmērā katrai vējturbīnai (te ietilpst turbīnas konstrukcija un pievedceļi):   

• dzīvotnes iznīcināšanas un degradācija sākas jau pirmsbūvniecības posmā, jo lielākajai daļai vējparku vispirms 

ir jāizbūvē meteomasts, kas ir viegla konstrukcija ar pamatiem līdz +/- 50 m2 platībā;  

• tomēr vislielākais kaitējums tiek nodarīts paša vējparka būvniecības laikā; turbīnas būvniecībai ir jāveic plaši 

zemes darbi, kas ietver izrakumus un lielu betona pamatu izbūvi balstu uzstādīšanai; ja turbīnas uzstāda 

akmeņainā augsnē, katrai turbīnai izrok platību aptuveni 100 m2 apmērā (1–2 m dziļumā), lai izvietotu turbīnas 

pamatni, un netālu uzstāda platformu, kura aizņem lielu platību (vismaz 1000 m2 un dažreiz līdz 2000 m²); 
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• tiek izbūvēti plati pievedceļi (vidēji 4,5–5 m platumā) (sk. 5-1. attēls.), lai smagie kravas automobiļi varētu piekļūt 

turbīnu atrašanās vietām; vidisko apstiprinājumu analīze liecina, ka šī platība vidēji sasniedz gandrīz 2000 m² 

katrai turbīnai. 

 

 
5-1. attēls. Dzīvotņu zudums un sadrumstalošanās platformu un pievedceļu izbūves dēļ paugurainā stepē 

 

Dzīvotnes var skart arī sadrumstalošanās. Pievedceļu tīkls sadala dzīvotnes struktūru, radot atlikušo dzīvotnes 

daļiņu sadrumstalotu sistēmu, kuru šķērso plati grants seguma ceļi (sk. 5-1. attēls.). Daudzi pētījumi76 

parāda šādu ceļu izraisītas dzīvotņu sadrumstalošanās negatīvo ietekmi uz rāpuļiem, abiniekiem un maziem 

zīdītājiem. Šajos pētījumos ir arī aprakstīti sarežģījumi saistībā ar skartās teritorijas lieluma aprēķināšanu.  

 

Skartā teritorija ietver teritoriju ap turbīnām un visu teritoriju starp tām, izņemot teritoriju starp vējparka atsevišķām 

daļām. Turpmāk 5-2. attēls. ir parādīts, ka sadrumstalošanās iespējami skartā teritorija ir lielā mērā atkarīga no 

ārējā rādiusa (t. i., attāluma no turbīnām), ko ņem vērā, nosakot skarto teritoriju (600 m attēlā pa kreisi un 200 m 

attēlā pa labi). Šā pētījuma ietvaros par minimālo teritoriju, ko iespējami skar sadrumstalošanās, uzskatīja visu 

vējparka teritoriju un ārējo robežu 200 m no ārējām vējturbīnām. Kā minēts iepriekš, ir ļoti grūti prognozēt precīzu 

iespējami skarto teritoriju, jo tā ir atkarīga no pievedceļu precīzas atrašanās vietas un blīvuma un no zīdītāju un 

rāpuļu vietējo populāciju telpiskā sadalījuma. Izmantojot aprakstīto pieeju, platība faktiski tiek novērtēta par zemu, 

jo galvenais pievedceļš starp esošo ceļu tīklu un vējparku arī veicina sadrumstalošanos, bet nav iekļauts aprēķinā. 

                                                      

76 Fahrig, 2003. 
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5-2. attēls. Vējparka sadrumstalotās teritorijas aprēķināšanai izmantotās pieejas vizualizācija 

Avots: Vējparku būvniecības un ekspluatācijas iespējamās ietekmes tehniskais novērtējums Ziemeļdobrudžā 

(Rumānija) (Arcadis, 2011) 

 

5-4. ierāmējums.ā ir sniegti vairāki ieteikumi attiecībā uz ietekmes būtiskuma novērtēšanu dzīvotnēs. 

5-4. ierāmējums. Galvenie ieteikumi, kā novērtēt, cik būtiska ir ietekme uz dzīvotnēm 

• Izstrādāt pamatīgu būtiskuma novērtēšanas satvaru, pamatojoties uz kritērijiem, kuros ņemti vērā attiecīgo 

dzīvotņu un ar to saistīto II un IV pielikuma sugu aizsardzības mērķi konkrētajā kontekstā (katrā gadījumā 

atsevišķi) un kuriem ir stabils zinātnisks pamatojums.  

• Nodrošināt datu pieejamību, jo īpaši par dzīvotņu izplatību plašā mērogā, lai tos būtu iespējams izmantot plāna 

novērtējumos vai sīki izstrādātā konkrēta projekta apsekojumā un novērtējumā. 

• Ņemt vērā dzīvotņu telpisko un laicisko mainīgumu dinamiskās sistēmās, piemēram, dzīvotnes palienēs vai 

piekrastes smilšu kāpu sistēmās, jo īpaši tad, kad apsverat klimata pārmaiņu ietekmi vēja enerģijas projekta 

ekspluatācijas laikā. 

• Iegūt zināšanas un priekšstatu par dzīvotņu un saistīto sugu jutīgumu pret vēja enerģijas projekta darbībām, jo 

īpaši par to pretestību (toleranci) un noturību (spēju atjaunoties).  

• Lai uzlabotu pierādījumu bāzi, izmantot pēcizbūves monitoringa ziņojumus, kas ir arvien plašāk pieejami. 
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5.2.3 Iespējamie ietekmes mazināšanas pasākumi  

Tādu dzīvotņu gadījumā, kuras ietekmē sauszemes vēja enerģijas projekti, ir skaidrs, ka vēja enerģijas 

projekta, tostarp pievedceļu, atbilstīgs izvietojums ir efektīvākais veids, kā nepieļaut būtisku ietekmi uz ES 

aizsargājamām dzīvotnēm (makroizvietojums). To vislabāk var panākt, stratēģiski plānojot vēja enerģijas 

projektus plašā ģeogrāfiskā teritorijā. Ja nav iespējams izvairīties no ES aizsargājamām dzīvotnēm, tad labs 

paņēmiens, kā izvairīties no šo dzīvotņu jutīgākajām un/vai vērtīgākajām daļām, varētu būt rūpīgi izvēlēties, 

kur izvietot ar atsevišķām turbīnām saistīto infrastruktūru (mikroizvietojums).   

Dzīvotnes, kuras tiek degradētas būvniecības posmā (piemēram, zemes un aprīkojuma glabāšanas dēļ), būtu 

jāatjauno tūlīt pēc būvniecības pabeigšanas. Būtu jāaizliedz nepiederošu personu pieeja pievedceļiem, un šos 

pievedceļus varētu pat sašaurināt .   

5.3 Sikspārņi 

5.3.1 Ievads 

UNEP/EUROBATS ir publicējis vispusīgas Eiropas pamatnostādnes par sikspārņiem un vēja enerģiju 

“Pamatnostādnes par to, kā vējparku projektos ņemt vērā sikspārņus” (Rodrigues et al., 2015). Šajā nodaļā ir 

apkopota informācija, kas attiecas uz sauszemes vēja enerģijas projektu iespējamo ietekmi uz sikspārņiem un 

kas iegūta no UNEP/EUROBATS 6. publikācijas, kā arī no papildu literatūras, kura publicēta kopš 2014. gada. 

E papildinājumā ir sniegts valstu pamatnostādņu saraksts attiecībā uz sikspārņiem. 

Šajā nodaļā sniegtā informācija attiecas uz sikspārņu sugām, kuras norādītas Dzīvotņu direktīvas 

II un IV pielikumā. Pierādījumi liecina, ka vēja enerģijas projekti mazāk skar II pielikumā norādītās sikspārņu 

sugas nekā IV pielikuma norādītās sikspārņu sugas. Vakarsikspārņi un pundursikspārņi, kas nav iekļauti 

II pielikumā, veido vairāk nekā 90 % no reģistrētajiem vējparku upuriem (sk. 9-6. tabula.. tabulu 

E papildinājumā), savukārt II pielikuma sugas kopā veido mazāk nekā 0,5 % no bojā gājušajiem 

sikspārņiem77.  

Atskaites dati pienācīga novērtējuma pamatošanai būtu jāvāc, izmantojot paraugprakses apsekojuma 

metodes, kā aprakstīts UNEP/EUROBATS pamatnostādnēs.  Attiecīgā gadījumā šīs Eiropas mēroga 

pamatnostādnes būtu jāskata kopā ar valsts vai reģionālām pamatnostādnēm, lai izraudzītos atbilstīgas un 

zinātniski pamatotas metodes, kas ir piemērotas atsevišķu dalībvalstu vai Eiropas reģionu sugām, dzīvotnēm 

un vides apstākļiem. Apsekojumos ir jāņem vērā pilns sikspārņu aktivitātes cikls gada griezumā, jāsniedz 

informācija par vietējo sikspārņu populāciju mītnēm (vairošanos, pārošanos/spietošanu, ziemas guļu), 

barošanos un lidojumiem un jānorāda sikspārņu iespējamie migrēšanas ceļi. Ir rūpīgi jāapsver apsekojumu 

telpiskais mērogs, paturot prātā vēja enerģijas projekta lielumu un atrašanās vietu, kā arī tā ietekmes teritoriju 

(sk. 3.2. nodaļu). Atskaites apsekojumu piemēru kopsavilkums ir sniegts 5-5. ierāmējums.ā. 

5-5. ierāmējums. Sauszemes atskaites apsekojumu piemēri attiecībā uz sikspārņiem (pielāgots no 
UNEP/EUROBATS pamatnostādnēm, Rodrigues et al., 2015) 

• Nozīmīgu aukļkoloniju, ziemas guļas un spietošanas vietu identificēšana, pamatojoties uz sikspārņu klātbūtni un/vai 

pazīmēm, kas par to liecina, un reģistrēto sikspārņu skaitliskumu . 

• Apsekojumi uz vietas ar sikspārņu detektoriem  — automatizētu detektoru izmantošana, lai noteiktu sikspārņu 

aktivitātes indeksu (sikspārņu kontaktgadījumu skaitu stundā) un dzīvotnes izmantošanu, ko var papildināt ar 

manuāliem apsekojumiem (izstaigāti transekti, apsekojumi no izdevīgiem skatpunktiem) un citām novērošanas 

metodēm (termālām/infrasarkanajām kamerām). 

• Aktivitātes apsekojumi augstumā — automatizētu detektoru izmantošana, lai noteiktu sikspārņu aktivitātes indeksu 

(sikspārņu kontaktgadījumu skaitu stundā). 

                                                      

77 Avots: EUROBATS IWG 23. sanāksmes ziņojums par vējturbīnām un sikspārņiem, kas iesniegts Padomdevējai 
komitejai (https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf). 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf


 

Vadlīnijas par vēja enerģijas projektiem un ES dabas aizsardzības tiesību aktiem 93  

• Iespējama nepieciešamība veikt aktivitātes apsekojumus virs koku vainaga un izmantot tādas sarežģītākas metodes 

kā ķeršana slazdos un radiotelemetrija kokaugiem klātās platībās78. 

• Vides datu (temperatūras, nokrišņu, vēja ātruma) vākšana. 

 

5.3.2 Ietekmes veidi 

5.3.2.1 Galvenie ietekmes veidi 

Galvenie ietekmes veidi uz sikspārņiem ir apkopoti 5-6. ierāmējums.ā un 5-4. tabula.ā. Katrs ietekmes veids 

var skart indivīdu izdzīvošanas rādītājus un reproduktīvos rezultātus, tādējādi izmainot populācijas 

demogrāfiskos parametrus, kā rezultātā var izmērāmi izmainīties populācijas lielums. 

5-6. ierāmējums. Galvenie ietekmes veidi uz sikspārņiem (no UNEP/EUROBATS pamatnostādnēm) 

• Sadursme un barotrauma — letāla mijiedarbība starp lidojošiem sikspārņiem un vējturbīnu konstrukcijām.  

• Dzīvotņu zudums un degradēšanās — vajadzīgu dzīvotņu iznīcināšana, sadrumstalošana vai sabojāšana.  

• Iztraucēšana un izstumšana mītņu vietās  — darbības mītnēs un to tuvumā, piemēram, dzīvotnes likvidēšana vai 

apkopes transportlīdzekļu un personāla klātbūtne, var izraisīt mītnes temperatūras, mitruma, gaismas, trokšņa un 

vibrāciju izmaiņas, rezultātā samazinot tās izmantošanu vai sikspārņu reproduktīvo spēju. 

• Lidojumu koridoru un mītņu izzušana — lidojumu koridoru un mītņu fiziska vai funkcionāla izzušana. 

 

5-4. tabula. Ietekmes veidi uz sikspārņiem projekta dzīves cikla laikā sauszemes vēja enerģijas projektu gadījumā 

Ietekmes veidi Projekta posms 
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Dzīvotnes zudums vai 
degradācija 

X X X X X 

Iztraucējumi un izstumšana 
mītņu vietās 

X X X X X 

Dzīvotnes 
sadrumstalošanās 

 X X X  

Sadursme   X X  

Barjerefekts   X X  

Barotrauma   X X  

Lidojumu koridoru vai 
mītņu izzušana vai 
pārvietošana 

 X X X  

Lielāks bezmugurkaulnieku 
skaits pieejams medīšanai 
nakts apgaismojuma dēļ, 
un tādējādi palielināts 
sadursmes risks 

  X X  

Netieša ietekme  X X X X 

 

                                                      

78 Muller et al. (2013) pētījumā konstatēts, ka atklātu dzīvotņu sikspārņu sugas un pundursikspārņi regulāri barojas ne 
tikai izcirtumos vai meža pļavās, bet arī virs nobriedušu koku vainagu  klāja, un tāpēc šādās vietās sikspārņus var 
apdraudēt tur izvietotas turbīnas. 
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Pēc vējturbīnu ekspluatācijas sākšanas par būtiskāko ietekmi uzskata bojāeju sadursmes vai barotraumas 

rezultātā, taču tās risks atšķiras atkarībā no sugas. 

Iztraucējumus un izstumšanu var novērot jebkurā projekta dzīves cikla posmā, barjerefektam rodoties 

ekspluatācijas un energoatjaunināšanas posmā. Šī iespējamā būtiskā ietekme var izraisīt uzvedības, tostarp 

piesaistes, izmaiņas (Behr et al., 2018; Foo et al., 2017), lidojumu koridoru telpiskās pārmaiņas un sikspārņu 

izstumšanu no barošanās dzīvotnēm, kuras viņi pretējā gadījumā izmantotu (Barré et al., 2018). Piesaiste var 

radīt augstāku sadursmes risku (Rydell et al., 2010a; Voigt et al., 2018). Tomēr Millon et al. (2018) secināts, 

ka izstumšana pati par sevi ir vērā ņemama ietekme, un Barré et al. (2018) nesen kvantificēta šī ietekme 

vairākos vējparkos. Iztraucējumu, izstumšanas un barjerefekta novērtējums būtu jāizskata katrā gadījumā 

atsevišķi, ņemot vērā plāna vai projekta mērogu, klātesošās sikspārņu sugas, to dzīvotņu izmantojumu un to, 

cik vajadzīga ir dzīvotne, lai saglabātu populācijas labvēlīgu aizsardzības statusu, jo īpaši, ņemot vērā 

pastāvošos apdraudējumus un teritorijas aizsardzības mērķus. 

5.3.2.2 Būtiskuma novērtēšana 

Ietekmes būtiskuma novērtējumu attiecībā uz sikspārņiem var ietekmēt bioloģiskie, vides un plāna vai projekta 

izstrādes faktori. Turpmāk 5-7. ierāmējums.ā ir norādīti galvenie faktori, ko ņem vērā gan atskaites datu 

vākšanas metodēs, gan būtiskuma novērtējumā.  

5-7. ierāmējums. Faktori, kas nosaka atskaites datu vākšanas metodes un būtiskuma novērtējumu 
saistībā ar sikspārņiem 

Bioloģiskie 

• Sadursmes risks, ko lielā mērā nosaka barošanās raksturojums, eholokācijas veids un lidošanas uzvedība (Denzinger 

un Schnitzler, 2013; Roemer et al., 2017). 

• Gada dzīves cikla posms, t. i., aktīvs, ziemas guļa, vairošanās, migrēšana, spietošana. 

• Ziemas un aukļkoloniju mītņu klātbūtne. 

• Populācijas ievainojamības noteikšana, pamatojoties uz sadursmes risku un skarto sugu statusu (piemērs ir sniegts 

Scottish Natural Heritage et al., 2019). 

 

Vides 

• Tādu dzīvotņu klātbūtne 200 m attālumā no plāna vai projekta, kuras sikspārņi, visticamāk, izmantos savā dzīves ciklā, 

piemēram, meži (jo īpaši nobrieduši platlapju meži), koki, dzīvžogu tīkli, mitrāji, ūdenstilpes, ūdensteces un kalnu 

pārejas79.  

• Norobežotas teritorijas, kurās sikspārņi barojas vai guļ, un/vai potenciāls izveidot šaurus ceļus sikspārņu migrācijai vai 

lidojumam80. 

• Lieli upju koridori, kas funkcionē kā migrācijas ceļi81. 

• Lielbritānijā novērots, ka ainavas mēroga dzīvotņu veidi, piemēram, platlapu koku meži 1,5 km attālumā no vēja 

enerģijas projektiem , šķiet, samazina risku visām sugām kopumā(un pigmejsikspārņus analizē atsevišķi), bet skujkoku 

mežu kopējā platība ir saistīta tikai ar lielāku risku vakarsikspārņiem (Mathews et al., 2016). Tādēļ pasākumi ir atkarīgi 

no sugas un dzīvotnes. Atkarībā no konkrētās sugas un saistītajām dzīvotnēm piemērotas dzīvotnes esību/neesību 

varētu izmantot kā faktoru, lai noskaidrotu vēja enerģijas projektiem potenciāli piemērotas teritorijas, nevis noteiktu 

iespējami problemātiskas teritorijas (Mathews et al., 2016). 

• Ir zināms, ka vēja ātrums un virziens, temperatūra un relatīvais mitrums būtiski korelē saistīti gan ar sikspārņu aktivitāti, 

gan mirstību (Amorim et al., 2012; Mathews et al., 2016, un citi, ko citējis Rodrigues, 2015). Šos mainīgos vides 

rādītājus varētu cita starpā izmantot, lai noteiktu ierosinātās teritorijas radīto iespējamo risku sikspārņiem.  

 

Plāna vai projekta izstrāde 

• Turbīnu skaits un vējrata vēziena laukums.   

                                                      

79 Ir pierādījumi, kas liecina, ka koku izciršana meža teritorijās sniedz ieguvumus dažām sugām, jo palielina mežmalu 
teritorijas, bet var palielināt sikspārņu aktivitāti, izraisot potenciāli augstāku sadursmes risku (Rodrigues et al., 2015). 
80 Furmankiewicz un Kucharska (2009) pētīja sikspārņu migrāciju gar Oderas upes ieleju Polijas dienvidrietumos un 

secināja, ka upju ielejas ir migrācijas ceļi gan tiem sikspārņiem, kuri nolido lielus attālumus, gan tiem, kas nolido īsus 
attālumus, un ka atšķirības starp pavasara un rudens migrāciju var būt saistītas ar barības nodrošinājumu, enerģijas 
vajadzībām, sezonāli atšķirīgiem maršrutiem vai šo faktoru kombināciju. 
81 Savukārt Meschede et al. (2017) secināja, ka sikspārņu migrēšana notiek visur (netika izslēgti pat kalni) un ka 

migrācijas ceļu kartēšana, visticamāk, nav iespējama vai ir nelietderīga.  Tomēr upju ielejas un līdzīgas ražīgas teritorijas 
ir nozīmīgas kā pieturvietas, kurās sikspārņi barojas un vairojas, tādēļ tās ir svarīgas migrējošu sugu populācijas 
uzturēšanai. 
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• Turbīnas izmērs, kas var ietekmēt to, kādā attālumā suga tiek izstumta [Barré et al. (2018) un Minderman et al. (2012; 

2017)]. 

 

 

Dažos pēdējos gados veiktie mirstības pētījumi (sk.   
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9-6. tabula.. tabulu E papildinājumā) ir parādījuši, ka vējturbīnas varētu dažādas sikspārņu sugas ietekmēt 

atšķirīgi, jo sikspārņiem ir atšķirīga uzvedība un lidošanas veids. Sikspārņu sugas, kas lido un meklē barību 

atklātās vietās (medī no gaisa), ir pakļautas augstam sadursmes riskam ar vējturbīnām. Dažas no šīm 

sugām migrē lielos attālumos un augstumos, kas arī paaugstina sadursmes risku (piemēram, N. noctula, P. 

nathusii). Savukārt sikspārņi, kas lido tuvu veģetācijai, ir pakļauti zemākam sadursmes riskam ar 

vējturbīnām. 

Turpmāk 5-5. tabula.ā ir parādīta Eiropas un Vidusjūras reģiona sugu riska pakāpe sadursmēm ar vējturbīnām 

atklātās dzīvotnēs. Ja vējturbīnas uzstāda platlapu koku vai skujkoku mežu platībās vai mežmalās, tas var 

ievērojami paaugstināt sadursmes risku dažām no sugām. 

5-5. tabula. Sadursmes risks ar vējturbīnām Eiropas (tostarp Vidusjūras reģiona) sugām atklātās dzīvotnēs (ņemts no 
Rodrigues, 2015.) 

Augsts risks Vidējs risks Zems risks 

Nyctalus spp. Eptesicus spp. Myotis spp. 

Pipistrellus spp. Barbastella spp. Plecotus spp. 

Vespertilio murinus Myotis dasycneme2 Rhinolophus spp. 

Hypsugo savii   

Miniopterus schreibersii1   

Tadarida teniotis   
1 Miniopterus schreibersii ir vienīgā II pielikuma suga, kas ir augsta riska kategorijā. 

   
2 Teritorijās ar daudzām ūdenstilpēm. 

 

Tāpat ir jāņem vērā sikspārņu sugu gada dzīves cikls, jo ietekmes apmērs un būtiskums var atšķirties atkarībā 

no gadalaika (5-6. tabula.). Gada dzīves cikla periods atšķiras katrai sugai un vienas sugas populācijām 

dažādās dalībvalstīs. Tādēļ ir pareizi atsaukties uz valsts pamatnostādnēm attiecībā uz sikspārņiem un vēja 

enerģijas projektiem, ja šādas pamatnostādnes ir pieejamas, vai uz UNEP/EUROBATS pamatnostādnēm 

(Rodrigues et al., 2015), ja nav valsts pamatnostādņu. E papildinājumā ir sniegts visaptverošs valstu 

pamatnostādņu saraksts. 

5-6. tabula. Riska pakāpe saistībā ar ietekmi uz sikspārņu gada dzīves ciklu (daļēji ņemts no Rodrigues et al., 2015). 

Iespējama būtiska 
ietekme 

Vairošanās sezona Ziemas guļas sezona Pavasaris/rudens 

Būvniecība    

Dzīvotnes zudums 
vai degradācija 

No zema līdz augstam 
atkarībā no mītņu tuvuma 

Augsts atkarībā no 
mītņu tuvuma 

Zems (jo īpaši 
migrējošiem 
sikspārņiem, kas lido 
lielos attālumos) 

Mītņu izzušana 
Iespējams, no augsta līdz ļoti 
augstam 

Iespējams, no augsta 
līdz ļoti augstam 

Iespējams, augsts 
(piemēram, pārošanās 
vietu izzušana) 

Turbīnu 
ekspluatācija 

   

Sadursme/bojāeja 
No zema līdz augstam 
atkarībā no sugas 

Zems 
No augsta līdz ļoti 
augstam 

Lidojumu koridoru 
izzušana vai 
pārvietošana 

Vidējs Zems 

Zems. Visticamāk, 
norisināsies plaša 
migrācija, bet ir 
jāapsver kumulatīvā 
ietekme. 

 

Riska izvērtējumā pamatotās pieejās izmanto atskaites datus, lai noteiktu barošanās teritorijas un 

lidojumu/migrācijas koridorus ar samērā augstu sikspārņu aktivitāti un sugu bagātību, kā arī nozīmīgas mītnes.  

Prognozes par sikspārņu mirstību, ko izraisa sadursme ar vējturbīnām, līdz šim ir lielākoties izdarītas, 

pamatojoties uz gadījuma analīzēm par atsevišķiem vējparkiem, nevis uz pētījumiem, kas veikti vairākās 

teritorijās. Tādēļ ir grūti pētīt pamatā esošo saikni starp iespējamiem riska faktoriem (piemēram, turbīnas 

augstumu, tuvumu meža platībām utt.) un nāves gadījumu rādītājiem, jo riska faktori teritorijās neatšķiras 
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(Mathews et al., 2016). Teorētisku, dzīvotņu un sugu sadalījumā pamatotu riska modeļu izstrāde un 

verificēšana ir “svarīgs nākamais pasākums” (Arnett, 2017), bet situāciju joprojām sarežģī tas, ka augstam 

riskam pakļautu sugu dzīvotnēm nepiemīt specifiskums. 

Dažas no pieejām, ko izmanto, lai aplēstu sikspārņu mirstību un noteiktu būtiskumu, ir aplūkojuši Rodrigues 

et al., 38. lpp. (2015), un Laranjeiro et al. (2018). Tās ietver sugu sadalījuma modeļus (SDM), ar indivīdu 

saistītus modeļus82 (IBM), ar populāciju saistītus modeļus un indeksu modeļus. Mirstības aplēšanai izmantoto 

metožu vispusīgu pārskatu ir snieguši Marques et al., 2018. Pienācīga novērtējuma vajadzībām var kombinēt 

vairāk nekā divas pieejas; piemēram, pēc tam, kad ir izmantots ar indivīdu saistīts modelis, lai prognozētu 

mirstības rādītājus sadursmes dēļ, var izmantot ar populāciju saistītu modeli, lai novērtētu papildu mirstības 

iespējamas sekas populācijā. Nav nekāda iemesla, kādēļ nevarētu izmantot citas pieejas, ja tās ir loģiski vai 

empīriski pamatotas. 

Turpmāk 5-8. ierāmējums.ā ir apkopotas problēmas, ar kurām parasti saskārās, veicot novērtējumu par 

iespējamu būtisku ietekmi uz sikspārņiem, un kuru risināšanai var būt nepieciešamība vākt papildu atskaites 

datus vai piemērot piesardzības principu. 

5-8. ierāmējums. Galvenās problēmas saistībā ar ietekmes uz sikspārņiem būtiskuma novērtēšanu 

Visi ietekmes veidi 

• Ierobežoti pierādījumi par mazu vējturbīnu ietekmi, piemēram, tādu, kuru vējrata rumbas augstums ir zemāk par 18 m 

virs zemes. 

• Ierobežoti pierādījumi par sikspārņu uzvedību turbīnu tuvumā (Natural England, 201483, un Mathews et al., 2016). Ir 

publiskoti daži pierādījumi par piesaisti (Behr et al., 2015), jo īpaši sarkanas gaismas gadījumā (Voigt et al., 2018). 

• Kādā Lielbritānijas vējparkā tika novērota ārkārtīgi mainīga sikspārņu aktivitāte gan vienā gadā, gan vairāku gadu laikā 

(Mathews et al., 2016). 

 

Sadursme 

• Ar pašreizējām pieejām, kurās galvenā uzmanība pievērsta konkrētas teritorijas apsekojumiem, nevis vairāku teritoriju 

izpētei, nav iespējams prognozēt sikspārņu bojāeju pirms būvniecības, tādēļ ir grūti apzināt riska faktorus (Mathews et 

al., 2016).  Arnett et al. (2016) konstatēja, ka sikspārņu bojāejas prognozējamības uzlabošana ir viens no turpmāko 

pētījumu galvenajiem uzdevumiem . 

• Joprojām nav skaidrs, vai pirmsbūvniecības akustiskie dati spēj atbilstīgi prognozēt pēcbūvniecības mirstības rādītājus 

(Arnett et al., 2013) un vai pašreizējie ietekmes uz vidi novērtējumi spēj samazināt sikspārņu bojāejas risku vējparkos 

(Lintott et al., 2016).  

• Iespējams, ka sikspārņu gada dzīves ciklā ir vēl citi augsta riska periodi, bet tie joprojām nav apzināti, jo uzmanība tiek 

pievērsta vasaras beigām/rudenim, kas sakrīt gan ar rudens migrāciju, gan daudzu pētīto sugu pārošanās perioda 

sākumu(Rydell et al., 2010; Rodrigues et al., 2015). 

• Meklēšanas protokoli, iespējams, nedod iespēju uziet visus bojāgājušos, lai gan meklēšanas metodes tiek pilnveidotas, 

proti, tiek izmantoti arī suņi84.  Savainojumi, kas ļauj sikspārņiem pirms bojāejas aizlidot prom no ierastās meklēšanas 

teritorijas (neskaidri nāves gadījumi), var nozīmēt, ka sikspārņu mirstības aplēses ir pārlieku zemas (Barclay et al., 

2017).  Sikspārņus, kuru bojāeju  izraisījušas turbīnas ar lielāku gondolas/vējrata augstumu, arī varētu neatrasties 

meklējumu teritorijā un tāpēc, iespējams, netiek ņemti vērā (Weber et al., 2018). 

• Ir daži pierādījumi par neaizsargātību pret sadursmēm atkarībā no dzimuma un vecuma (Lehnert et al., 2014), bet tas 

nav konstatēts visos pētījumos (Barclay et al., 2017, Mathews et al., 2016). Prognozētā ietekme uz vietējām 

populācijām lielā mērā ir atkarīga no bojāgājušo vecuma un dzimuma struktūras, tādēļ ir nozīmīgs datu iztrūkums. 

• Ir nedaudz mirstības aplēšu par vēja enerģijas projektiem, kas atrodas pie migrēšanas lidojumu koridoriem (Rydell et 

al., 2010a). 

                                                      

82 Sk., piemēram, Roemer et al. (2017) vai Rijkswaterstaat (2018) attiecībā uz atkrasti. 
83 Šīs AK pamatnostādnes aizstāj Scottish Natural Heritage et al. (2019). 
84 Lielākajā daļā metožu, ko izmanto, lai aplēstu mirstības rādītāju, izmanto datus, ko iegūst, meklējot bojāgājušos 
sikspārņus vējturbīnu apkārtnē. Ir atklāts, ka meklētāju efektivitāte un apsekojuma tvērums ietekmē mirstības aplēšu 
precizitāti (Reyes et al., 2016). Apmācītu meklēšanas suņu komandas, šķiet, efektīvāk un ātrāk nekā cilvēki atrod 
mirušos sikspārņus (Mathews et al., 2013, Mathews et al., 2016, Reyes et al., 2016). Tas tāpēc, ka ir grūtības identificēt 
kritušos sikspārņus, jo īpaši tīreļos un aramzemes platībās, kur bojāgājušos, visticamāk, klāj veģetācija. Neatkarīgi no tā, 
vai meklēšanu veic cilvēki vai suņi, atrasto bojāgājušo sikspārņu skaits būtu minimāla aplēse par patieso mirstības 
rādītāju, jo kritušos dzīvniekus savāc maitēdāji, tie satrūd (Paula et al., 2015) un sadalās laika apstākļu ietekmē 
(Mathews et al., 2016). 
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• Izpratne par mirstības ietekmi uz populācijām ir ārkārtīgi vāja (Weber et al., 2018, cita starpā)85 86 87. 

 

Iztraucējumi un izstumšana 

• Empīriskie dati par iztraucējumu un izstumšanas nozīmīgumu ir ierobežoti, izņemot attiecībā uz mītņu traucējumiem. 

• Nav skaidrs, kādā mērā vējparki var būt pat iemeslu barības meklējumos esošu sikspārņu izstumšanai, taču tam var 

būt liela nozīme ļoti dažādu sugu gadījumā, un tas var ietekmēt tādas sugas, kuras neuzskata par pakļautām augstam 

mirstības riskam (Barré et al., 2018). 

 

Barjerefekts 

• Joprojām nav izpētīts kumulatīvais barjerefekts uz lielu attālumu migrantiem, kas savā migrācijas ceļā izvairās no 

vairākiem šķēršļiem. 

 

Dzīvotnes zudums vai degradācija 

• Nav zināma un katrai sugai atšķiras funkcionāli saistītas zemes teritorijas platība ārpus Natura 2000 teritorijas robežām, 

kas ir vajadzīga, lai uzturētu vai atjaunotu sugas labvēlīgu aizsardzības statusu (piemēram, Apoznański et al., 2018). 

Tomēr, kā jau norādīts, lielākā daļa sugu, kas ir pakļautas sadursmes riskam, nav II pielikuma sugas. 

 

Lidojumu koridoru vai mītņu izzušana 

• Empīriskie dati par lidojumu koridoru izzušanas nozīmīgumu ir ierobežoti. 

• Vējturbīnu ietekme uz migrējošiem sikspārņiem var skart populācijas ārpus attiecīgās valsts robežām (Voigt et al., 

2012; Lehnert et al., 2014). 

• Var tikt apgrūtināti arī savienojumi starp vairošanās un ziemošanas vietām, jo vēja enerģijas projektu pieaugošais 

kopējais blīvums pārrauj valsts un pārrobežu migrācijas ceļus (Berkhout et al., 2013). 

 

5-9. ierāmējums.ā ir sniegti vairāki svarīgi ieteikumi, kā novērtēt būtisku ietekmi uz sikspārņiem. 

5-9. ierāmējums. Galvenie ieteikumi, kā novērtēt, cik būtiska ir ietekme uz sikspārņiem 

• Noteikt skaidrus būtiskuma kritērijus, kas ir saskanīgi ar attiecīgo sikspārņu aizsardzības mērķiem, ir kontekstspecifiski 

(katrs gadījums atsevišķi) un ir zinātniski pamatoti.  

• Nodrošināt datu pieejamību, jo īpaši saistībā ar sikspārņu populācijām, to aktivitāti, mītnēm utt., lai nodrošinātu 

informāciju plāna novērtējumiem vai sīki izstrādātiem konkrēta projekta apsekojumiem un novērtējumam. 

• Ieguldīt pētījumos, lai novērstu zināšanu iztrūkumus, kas norādīti 5-8. ierāmējums.ā.  

• Lai uzlabotu pierādījumu bāzi, izmantot pēcizbūves monitoringa ziņojumus, kas ir arvien plašāk pieejami. 

 

5.3.3 Iespējamie ietekmes mazināšanas pasākumi  

5.3.3.1 Ievads 

Šajā iedaļā sniegts pārskats par iespējamiem ietekmes mazināšanas pasākumiem, kas ir ierosināti vai 

izmantoti saistībā ar vēja enerģijas projektiem un sikspārņiem. Jānorāda, ka mirstību, proti, visbūtiskāko 

ietekmi, nav viegli samazināt pēc tam, kad ir sākta turbīnu ekspluatācija.  Joprojām nav skaidrs, vai daži no 

                                                      

85 Tas ir īpaši svarīgi, jo dažas iestādes nosaka robežvērtības mirstības rādītājiem, kas attiecināmi uz ekspluatācijā 
esošām turbīnām (piemēram, Weber et al., 2018), lai gan mirstības ietekme nav zināma.    
86 Amerikas Savienotajās Valstīs Frick et al. (2017) izmantoja modeļus, lai novērtētu Lasiurus cinereus, kas 
Ziemeļamerikā ir sikspārņu suga, kura visvairāk iet bojā sadursmēs ar turbīnām, un konstatēja, ka mirstība var krasi 
samazināt populācijas lielumu un palielināt izmiršanas risku. Tomēr, tā kā trūkst atskaites datu par bojā gājušo sikspārņu 
populāciju (Natural England, 2014; Rodrigues et al., 2015), datus par vējturbīnu ietekmi uz vietējo sikspārņu populāciju 
nevar nodalīt no citiem mainīgajiem rādītājiem (Rodrigues et al., 2015; Huso et al., 2014).  Pat dažos liela mēroga 
projektos (piemēram, Mathews et al. veiktajā projektā 2016. gadā) nav bijis iespējams secināt, vai pastāv ietekme uz 

vietējām vai nacionālajām sikspārņu populācijām. 
87 Papildu sarežģījumu rada konkrētu robežvērtību izmantošana (piemēram, 1–5 % putnu gadījumā). Nīderlandes Valsts 
padome paziņoja, ka “arī attiecībā uz sikspārņiem var izmantot arī robežvērtību 1 % no gada mirstības (ko izmanto 
putniem)” (Heijligers et al., 2015). Tomēr lielākajā daļa gadījumu informācija par populācijas lielumu un iespējamo 

ietekmi ir nepietiekama. Dažreiz tiek piemērotas patvaļīgas (lēmuma) robežvērtības, piemēram, izmanto robežvērtību, 
kas paredz ne vairāk kā 2 bojāgājušus sikspārņus uz katru turbīnu gadā (Voight et al., 2015), lai gan tas neatbilst valsts 
un ES tiesību aktiem, jo īpaši apdraudēto sugu gadījumā (Voight et al., 2015). Sk. Everaert J. kopsavilkumu (2017). 



 

Vadlīnijas par vēja enerģijas projektiem un ES dabas aizsardzības tiesību aktiem 99  

norādītajiem pasākumiem novērsīs vai samazinās būtisku ietekmi; turbīnas apstādināšana vai minimālā vēja 

darbātruma palielināšana  joprojām ir vienīgie pārbaudītie veidi, kā samazināt sikspārņu bojāeju ekspluatācijā 

esošos vējparkos (Arnett, 2017). 

Lai gan makroizvietojums var palīdzēt mazināt risku, sikspārņiem tas ir apgrūtinājums, jo visvairāk skartās 

sikspārņu sugas parasti ir bieži sastopamas un izplatītas, nevis šauri piesaistītas konkrētām dzīvotnēm. Tādēļ 

nav pilnīgi skaidrs, kādā mērā makroizvietojums var praksē palīdzēt aizsargāt sikspārņus, lai gan 

makroizvietojumam noteikti ir nozīme, jo tas palīdz izvairīties no teritorijām ar sikspārņiem pievilcīgākām 

dzīvotnēm.     

Nākamajās iedaļās ir sniegts īss apraksts par iespējamiem ietekmes mazināšanas pasākumiem pēc tam, kad 

ir izraudzīta vēja enerģijas projekta atrašanās vieta. 

5-7. tabula. Iespējami ietekmes mazināšanas pasākumi attiecībā uz sikspārņiem (N: novēršana; S: samazināšana) 
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Mikroizvietojums — 
turbīnu izkārtojums 
un atrašanās vieta 

N/S N/S N/S N/S 

Infrastruktūras 
plānojums — 
turbīnu skaits un 
tehniskās 
specifikācijas  

S  S S 

Plānošana — 
būvniecības 
darbību 
neveikšana, 
samazināšana vai 
pakāpeniska 
īstenošana 
ekoloģiski jutīgos 
periodos 

  N/S  

Apstādināšana un 
minimālais vēja 
darbātrums — 
turbīnu 
ekspluatācijas laiki 

S   S 

Atbaidītāji — 
akustiski un vizuāli 
pasākumi 

N/S   S 

 

5.3.3.2 Mikroizvietojums — turbīnu izkārtojums un atrašanās vieta 

Ir būtiski gūt pilnvērtīgu izpratni par sikspārņu mītņu atrašanās vietu un izmantojumu, un sikspārņu lidojumiem  

visā vēja enerģijas projekta ietekmes zonā, lai turbīnas izvietotu pēc iespējas piemērotāk efektīvi mazinātu to 

ietekmi. To var panākt, izmantojot datus, kas vākti detalizētos atskaites apsekojumos, kuri veikti pietiekami 

agrīnā projekta izstrādes posmā, lai ietekmētu inženiertehnisko priekšizpēti un plānojumu (FEED). Vējturbīnas 

būtu jāizvieto ārpus teritorijām, kurās ir liela sikspārņu aktivitāte vai mītnes. Minimālie attālumi no mežu 

platībām un lineāriem elementiem (ko sikspārņi izmanto par pārvietošanās ceļiem) ir norādīti 

UNEP/EUROBATS vadlīnijās un dažās nacionālajās vadlīnijās88. 

                                                      

88 Piemēram, jaunākās AK vadlīnijas (2019), sk.: 
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5.3.3.3 Infrastruktūras plānojums — turbīnu skaits un tehniskās specifikācijas (t.sk. 
apgaismojums) 

Turbīnu augstums un spārnu garums ievērojami atšķiras. Mathew et al. (2016) norādīja, ka lielāks vējrata 

izmērs Lielbritānijas vējparkā palielina risku sikspārņiem: katrs spārna pagarinājums par vienu metru ir saistīts 

ar (jebkuras sugas) bojāejas iespējamības palielinājumu par aptuveni 18 % (95 % ticamības intervāli, 5 %–

32 %). Pastāv korelācija starp vējrata izmēru un masta augstumu, un vējrata izmērs ir galvenais noteicošais 

faktors.  Lai gan augstākas turbīnas ir saistītas ar lielāku bojāgājušo skaitu, visticamāk, tas ir tāpēc, ka šādām 

turbīnām ir lielāki vējrati.  Tādēļ masta saīsināšana, saglabājot vējrata izmēru, visticamāk, nesamazinās 

bojāgājušo skaitu.   

Iepriekš veikti pētījumi ir parādījuši, ka kopumā sikspārņi reaģē uz mākslīgu apgaismojumu nakts laikā atkarībā 

no emitētās gaismas krāsas un ka migrējoši sikspārņi jo īpaši izrāda gaismtieci89 uz zaļu gaismu. Pētījumi 

liecina, ka ir jābūt piesardzīgiem, izmantojot sarkanu aviācijas apgaismojumu, jo īpaši pie vējturbīnām, jo 

sarkanā gaisma var piesaistīt sikspārņus, kas rezultātā izraisītu augstāku sadursmes risku migrējošiem 

sikspārņiem. Savukārt sarkanas gaismas neizmantošana varētu samazināt bojāgājušo sikspārņu skaitu; tomēr 

šajā saistībā ir jāapsver iespējamas pretrunas ar aviācijas standartiem. 

5.3.3.4 Plānošana — būvniecības darbību neveikšana, samazināšana vai pakāpeniska 
īstenošana ekoloģiski jutīgos periodos 

UNEP/EUROBATS vadlīnijās par sikspārņiem un vējparku projektiem ir sniegti norādījumi par būvniecības 

darbību plānošanu: 

• jāizvairās no tuvuma izmantotām ziemošanas vai zīdīšanas mītnēm un gada laika, kad tās tiek izmantotas; 

• kopumā jāizvairās no diennakts un gada laika, kad sikspārņi aktīvi barojas un veic lidojumus; 

• darbības jāplāno tā, lai traucējumi nebūtu visā teritorijā vienlaikus; un/vai 

• darbības jāplāno tā, lai konkrētas traucējošās darbības vai būvniecība konkrētās projekta vietās notiktu 

laikā, kad sikspārņi pret traucējumiem ir pēc iespējas mazāk jutīgi.  

 

Lai šie pasākumi būtu efektīvi, ir svarīgi pilnvērtīgi izprast sikspārņu mītņu izvietojumu un izmantojumu, kā arī 

lidojumu aktivitāti visā vēja enerģijas projekta ietekmes zonā. 

5.3.3.5 Apstādināšana un minimālais vēja darbātrums — turbīnas darbības laika 
fāzēšana 

Parasti, ja vēja ātrums ir  mazāks par minimālo vēja darbātrumu (mazākais vēja ātrums, kādā turbīnas ražo 

elektroenerģiju), turbīnas griežas dīkgaitā. Turbīnu darbību var samazināt trīs veidos: a) iestatot vējrata 

spārnus karogstāvoklī (lai tās būtu paralēlas valdošajam vējam, tā faktiski samazinot to virsmas laukumu), 

b) palielinot minimālo vēja darbātrumu un c) izmantojot metodes, kas ļauj apstādināt spārnus mazāka vēja 

ātruma gadījumā90 (Rodrigues et al., 2015; Arnett, 2017). Kā liecina Eiropā un Ziemeļamerikā gūtie pierādījumi, 

vējagregātu apstādināšana vai minimālā vēja darbātruma palielināšana ir vienīgie pārbaudītie veidi, kā 

samazināt sikspārņu bojāeju (Rodrigues et al., 2015; Behr et al., 2017). 

Šīs metodes nesen atbalstīja Mathews et al. (2016), iesakot pēc iespējas ierobežot turbīnu spārnu griešanos 

apstākļos, kad vēja ātrums ir mazāks par minimālo darbātrumu. Tas nozīmē, ka laiku, kad turbīnas griežas 

mazā vēja ātrumā, var saīsināt bez jebkādiem elektroenerģijas ražošanas zaudējumiem. 

Vēja enerģijas projektā minimālais vēja darbātrums būtu jānosaka katrā gadījumā atsevišķi, jo sikspārņu 

aktivitāti ietekmē vēja ātrums un citi meteoroloģiskie mainīgie rādītāji, turklāt tā var būtiski mainīties atkarībā 

no sugas, gada, teritorijas, valsts un reģiona. Lai šie pasākumi būtu efektīvi, ir būtiski, lai vēja enerģijas projektā 

                                                      

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf. 
Scottish Natural Heritage (2019). Sikspārņi un sauszemes vējturbīnas: apsekojums, novērtējums un ietekmes 
mazināšana. 
89 Organisma kustība gaismas avota virzienā vai prom no tā. 
90 Priekšroka tiek dota vējrata spārnu iestatīšanai karogstāvoklī; bremzēšanu (spārnu pilnīgu apstādināšanu) izmanto 
ārkārtas situācijās, taču atkārtota bremzēšana sabojātu turbīnu. 

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
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vēja darbātruma minimālās robežvērtības pamatā būtu sīki izstrādāti atskaites apsekojuma dati, kas savākti 

saskaņā ar jaunākajām labas prakses vadlīnijām (t. i., UNEP/EUROBATS vadlīnijām). Tādēļ sikspārņu 

aktivitātes dati ir jāvāc paralēli mainīgajiem vides rādītājiem, no kuriem svarīgākais ir vēja ātrums. 

Pētnieki Vācijā (Behr et al., 2018) ir izstrādājuši bezmaksas programmatūru (ProBat 6.191), lai aprēķinātu 

vējparku darbības apstādināšanas algoritmus. Šī lietotne ir aprakstīta turpmāk 5-2. gadījuma analīzeē. Tā 

paredz, ka sikspārņu aktivitātes datiem, kas reģistrēti ekspluatācijā esošu turbīnu gondolas augstumā, ir 

jāaptver pietiekami ilgs periods, t. sk.  galvenais periods, kurā sikspārņi ir ļoti aktīvi. Lietotne aprēķina 

konkrētās turbīnas minimālo vēja darbātrumu, lai līdz noteiktam līmenim samazinātu mirstību, un piedāvā 

iespēju aplēst apstādināšanas radītos ieņēmumu zaudējumus. 

ASV izmantots radars, kas ierosina turbīnu apstādināšanu, ja tuvumā parādās putni, jo īpaši lieli plēsējputni. 

Sikspārņiem šāda pieeja nav izrādījusies tik piemērota.  Tomēr kāda projekta ietvaros ASV rietumos ir uzstādīti 

infrasarkanie sensori pie sikspārņu mītnes alas ieejas, lai brīdinātu, kad sikspārņi vakarā pamet alu. Projektā 

sākotnēji izmantoja radaru, lai teritorijā novērtētu apdraudējumu gan putniem, gan sikspārņiem, taču tagad 

tajā pilnīgi paļaujas uz infrasarkanajiem sensoriem, lai noteiktu, kad katru nakti apstādināt vējturbīnas92. Šis ir 

risinājums, kas prasa mazas izmaksas un resursus un kas atrisina jautājumu par alu mainīgo apdzīvotību. 

5-2. gadījuma analīze. RENEBAT II un RENEBAT III/ProBat 

Apstādināšanas programmatūra dažreiz izmanto tikai vēja ātrumu vai vēja ātrumu un citus mainīgos rādītājus. RENEBAT 

projektā datus ievāca gan bojāgājušo sikspārņu meklēšanas operācijās, gan gondolas augstumā mērot sikspārņu 

akustisko aktivitāti , lai testētu  iepriekš identificētu augsta riska turbīnu apstādināšanas algoritmus . Sešpadsmit turbīnas 

tika darbinātas ar apstādināšanas programmām un bez tām (secīgi mainot katru nedēļu 14 nedēļu garumā). Mērķis bija 

samazināt mirstību, pateicoties turbīnu apstādināšanai, (“sikspārņiem nekaitīga” ekspluatācija) līdz 0,012 bojāgājušajiem 

uz katru turbīnu naktī (kas atbilst diviem bojāgājušajiem uz katru turbīnu gadā). “Sikspārņiem nekaitīga” ekspluatācija 

ietvēra arī histerēzi93 0,5 ms-1 apmērā nolūkā samazināt turbīnas komponentu nolietošanos, samazinot turbīnas 

iedarbināšanas un apstādināšanas reižu skaitu. 

 

Izmēģinājuma laikā katru dienu tika pārmeklēta teritorija zem turbīnām, lai atrastu kritušos dzīvniekus, un gondolas 

augstumā tika nepārtraukti reģistrēta akustiskā aktivitāte. Kopā septiņu nedēļu “normālas” ekspluatācijas laikā tika atrasts 

21 bojā gājis sikspārnis, savukārt trīs bojā gājuši sikspārņi tika atrasti to septiņu nedēļu laikā, kad vējturbīnas darbojās 

“sikspārņiem nekaitīgā” režīmā. Vidējais sadursmes rādītājs, ko aprēķināja, pamatojoties uz atrastajiem bojāgājušajiem 

(koriģēts, ņemot vērā maitēdāju aktivitāti un meklētāju efektivitāti), bija 0,064 bojā gājuši sikspārņi naktī uz katru 

vējturbīnu “normālas” ekspluatācijas naktīs un 0,010 — “sikspārņiem nekaitīgas” ekspluatācijas naktīs. Tādējādi 

faktiskais mirstības rādītājs “sikspārņiem nekaitīgas” ekspluatācijas laikā tikai nedaudz atšķīrās no mērķvērtības, kas ir 

0,012 bojā gājuši sikspārņi naktī uz katru vējturbīnu. Faktisko saražotā enerģijas apjoma zudumu aprēķināja “sikspārņiem 

nekaitīgas” ekspluatācijas laikā; tāpat aprēķināja paredzamos zudumus “normālas” ekspluatācijas laikā, ja turbīnas bija 

darbojušās “sikspārņiem nekaitīgā” režīmā: rezultāts bija zudumi vidēji 2,1 % no vējturbīnas gadā saražotā enerģijas 

apjoma 2012. gadā. Tā kā izmēģinājumam izraudzītās vējturbīnas bija saistītas ar izteikti augstu sadursmes risku, nejauši 

izraudzītas vējturbīnu datu kopas vērtība bija zemāka (70 turbīnas iekļautas izlasē 2008. gadā): vidēji 1,8 %. Ja 

neizmantoja histerēzi, šī vērtība samazinājās līdz 1,4 %. Tādējādi statistiskie modeļi spēja prognozēt izlasē iekļauto 

vējturbīnu mirstības rādītājus ar lielu precizitāti, un tika pierādīts, ka “sikspārņiem nekaitīgi” apstādināšanas algoritmi ar 

lielu precizitāti samazina atlikušo sadursmes risku līdz iepriekš noteiktai vērtībai. 

   

Programmatūra (ProBat) tagad ir pieejama izmantošanai visā Vācijas teritorijā, un dažās federālajās zemēs tā ir obligāta. 

Tā ņem vērā reģionālās variācijas, zināmā mēra ietver sugu atšķirīgo sadursmes risku94 un var pieņemt trīs atšķirīgus 

sikspārņu detektora datu modeļus. Būtu jāpārbauda tās piemērotība/precizitāte citās Eiropas teritorijās (un attiecībā uz 

daudzveidīgākām sugām un sikspārņu aktivitātes datiem). Turklāt turbīnas un vējrati, uz kuriem sistēmu testēja, bija 

samērā mazi salīdzinājumā ar jauno turbīnu parastajiem izmēriem, tādēļ būtu jāverificē arī piemērotība lielākām iekārtām. 

                                                      

91 http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml. 
92 Pētījums par infrasarkanās tehnoloģijas izmantošanu sikspārņu mītņu aktīvai pārvaldībai tika prezentēts Dabas 
asociācijas Rietumu nodaļas gada sanāksmē (2019. gada februārī), un tā kopsavilkums ir sniegts šeit: 
https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/. 
93 Tas nozīmē, ka “sikspārņiem nekaitīgs” minimālais vēja darbātrums (piemēram, 5 ms-1), samazinājās zem 5 ms-1, 
rotori apstājās un atsāka griezties tikai tad, kad vēja ātrums pārsniedza 5,5 ms-1. 
94 Natūza sikspārņu (P. nathusii) aktivitāte vairākos aspektos  (aktivitātes sadalījums naktī un gada griezumā un 
aktivitātes un vēja ātruma korelācija) atšķīrās no citām sikspārņu sugām, ko, pēc Weber et al. (2018) domām, 
(visticamāk) noteica migrēšanas uzvedība. 

http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml
https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/
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Avots: Behr et al., 2015, 2018; Weber et al., 2018 

 

5.3.3.6 Atbaidītāji — akustiskie pasākumi 

Ultraskaņu izmanto kā ietekmes mazināšanas instrumentu, lai atbaidītu sikspārņus no turbīnām un tādējādi 

samazinātu mirstību95. Arnett et al. (2013) pētījums sniedz pierādījumus, ka platjoslas ultraskaņas 

pārraidīšana var samazināt sikspārņu bojāeju, jo atbaida sikspārņus no tuvošanās skaņas avotiem. Minētajā 

pētījumā aplūkoto ultraskaņas atbaidītāju efektivitāti ierobežoja attālums un teritorija, kurā ultraskaņu var 

pārraidīt, ko daļēji nosaka tas, ka ultraskaņas izplatīšanās strauji pavājinās mitros apstākļos.  

Kopš tā laika ASV ir izstrādāti efektīvāki atbaidītāji, kas drīz būs komerciāli pieejami (sk. 5-3. gadījuma 

analīzei). 

5-3. gadījuma analīze. Ultraskaņas akustisko ierīču (UAI) izmantošana, lai atbaidītu sikspārņus 

Starptautiskās sikspārņu aizsardzības organizācijas vēja enerģijas grupa sadarbībā ar Teksasas Štata Universitāti veica 

pētījumu, lai testētu uz vējturbīnām uzstādītu UAI efektivitāti. Funkcionalitātes pamatā ir pieņēmums, ka UAI “nobloķē” 

sikspārņu eholokāciju vai padara gaisa telpu turbīnas apkārtnē akustiski nepatīkamu, tādējādi atbaidot sikspārņus no 

iespējami bīstamiem rotējošiem turbīnas spārniem. UAI emitē skaļu, augstas frekvences troksni, kas pārklājas ar 

signāliem, kurus sikspārņi izmanto naviģēšanai un medījuma notveršanai. 

 

Duke Energy vējparks Teksasas dienvidos ietver 255 vējturbīnas (Vestas V-110, 2 megavati), kuru spārni iestatīti 

karogstāvoklī  līdz brīdim, kad vēja ātrums sasniedz tehniskajā specifikācijā norādīto minimālo vēja darbātrumu (3,5 m/s). 

Katru nakti veica sešpadsmit vējturbīnu monitoringu: astoņas kontroles un astoņas testa turbīnas, kuras katru nakti 

izraudzījās nejauši.  Bojāgājušos meklēja 100 metru rādiusā laikā no 31. jūlija līdz 30. oktobrim 2017. un 2018. gadā. 

 

2017. gadā tika atrasti 303 nesen bojā gājuši indivīdi no septiņām sugām (78 % bija Tadarida brasiliensis). Gandrīz 

divreiz vairāk kritušo dzīvnieku atrada kontroles teritorijās (65 % kontroles; 35 % — testa). Situācija bija līdzīga 

2018. gadā: 325 nesen bojā gājuši indivīdi no piecām sugām (77 % bija Tadarida brasiliensis). Kritušo dzīvnieku 

sadalījums bija līdzīgs: 68 % — kontroles; 32 % — testa. Apvienojot rezultātus, atklājās, ka UAI ir statistiski liela ietekme 

uz sikspārņu mirstību, proti, par 50 % samazinās kopējais bojāgājušo skaits. 

 

Konkrētu sugu analīze parādīja, ka dažu sugu mirstība ievērojami samazinājās , piemēram, Tadarida brasiliensis (54 % 

samazinājums) un Lasiurus cinereus (78 % samazinājums) gadījumā. Tomēr citas sugas, šķiet, nereaģēja tādā pašā 

veidā.  Ir vajadzīgi turpmāki pētījumi, lai uzlabotu efektivitāti attiecībā uz konkrētām sugām. Tāpat būtu jāpārbauda tās 

piemērotība/precizitāte citās pasaules daļās, piemēram, Eiropā, un attiecībā uz daudzveidīgākām sugām un sikspārņu 

aktivitātes datiem. 

Papildu informācija ir pieejama turpmāk norādītajās tīmekļa vietnēs vai pēc pieprasījuma no NRG Systems96: 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic;      

https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems;     

https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-

54-percent-at-texas-wind-energy-facility/.     

 

Akustiskie atbaidītāji ir ietverti kā iespējams instruments, bet joprojām pastāv bažas par to efektivitāti un 

izmantošanu. Tie varētu lieti noderēt konkrētās vietās un konkrētām sugām, bet pētījumi joprojām ir agrīnā 

posmā, un vēl nav skaidrs, vai tie praksē var pietiekami samazināt mirstību. Turklāt tiem varētu būt nevēlamas 

sekas (piemēram, sākumā tie var piesaistīt dzīvniekus), kas ierobežotu to lietderību.  Tāpat būtu jānovērtē šo 

atbaidītāju radītie traucējumi. 

Rūpes sagādā arī tas,  ka atbaidītājiem ir vajadzīga regulāra apkope un testēšana, lai nodrošinātu, ka nav 

nepilnību, un pārliecinātos par atbaidītāju spēju  izmaksefektīvi aizsargāt visu vējrata vēziena laukumu. Kā 

minēts gadījuma analīzē, ne visas sugas reaģē uz atbaidītājiem. Turklāt šobrīd nav izpratnes par ietekmi uz 

                                                      

95 http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents. 
96 NRG Systems ir viedu tehnoloģiju izstrādātājs un ražotājs dažādiem vēja, saules un meteoroloģiskajiem lietojumiem. 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic
https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents
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pārējiem savvaļas dzīvniekiem un augiem. Visu minēto iemeslu dēļ ir vajadzīgi turpmāki pētījumi, pirms 

akustisko atbaidītāju izmantošana varētu kļūt par ierastu praksi. 

5.4 Putni 

5.4.1 Ievads 

Vēja enerģijas projektu iespējamā ietekme uz putniem ir plaši pētīta gan ES, gan ārpus tās. Rezultātā ir 

izstrādātas daudzas nacionāli norāžu dokumenti attiecībā uz putniem un vēja enerģijas projektiem, kur 

izklāstītas piemērotas metodes atskaites datu vākšanai.  

Atskaites dati būtiskuma novērtēšanai būtu jāvāc, izmantojot standarta metodes (Bissy et al., 2000) vai 

nacionālos ieteikumus, ja tās ir labākās pieejamās metodes. Apsekojumu metožu vispusīgu pārskatu ir 

publicējis Smallwood (2017). Atskaites apsekojumu piemēru kopsavilkums ir sniegts 5-10. ierāmējums.ā. 

Dažos gadījumos metodes var kombinēt, lai precīzi aprakstītu atskaites apstākļus. Piemēram, kādā vēja 

enerģijas projektā pelikānu sadursmes riska novērtējuma pamatā bija gan radara, gan tiešie novērojumi no 

izdevīgiem skatpunktiem (5-4. gadījuma analīze.).  

5-10. ierāmējums. Sauszemes atskaites apsekojumu piemēri attiecībā uz putniem 

• Apsekojumi izdevīgos skatpunktos — sugas, lidošanas uzvedības, virziena un augstuma apzināšanai. 

• Transektu apsekojumi — sugas un sadalījuma apzināšanai un skaitliskuma aplēsēm. Šie apsekojumi var būt vispārīgi 

un/vai vērsti uz konkrētām sugām vai sugu grupām, piemēram, plēsīgajiem putniem vai nakts sugām. 

• Netieša skaitīšana — putnu aktivitāti var novērtēt netieši, piemēram, skaitot putnu mēslus. 

• Infrasarkanie attēli un termoattēli — lai apzinātu aktivitāti naktī. 

• Izsekošanas tehnoloģija — radiotelemetrijas un izsekošanas satelītsistēmas dati var nodrošināt putnu aktivitātes, 

lidošanas uzvedības, virziena un augstuma novērtējumu. Tie ir daudz precīzāki nekā vizuāli novērojumi (5-7. gadījuma 

analīze). 

• Radari — radaru sistēmu izmantošana, lai aplēstu putnu skaitliskumu un lidošanas virzienu un augstumu, jo īpaši tad, 

ja teritorijā, visticamāk, ir daudz migrējošo putnu. Izmanto kopā ar vizuāliem novērojumiem, lai noteiktu sugas. 

 
 
 

5-4. gadījuma analīze. Radaru un tiešu novērojumu apvienošana, lai aplēstu pelikānu sadursmes 
risku ierosinātā vējparkā Cape West piekrastē Dienvidāfrikā 

Problēma 

Ja  liela vējparka atrašanās vieta ir slikti izvēlēta, tam ir kaitīga ietekme uz vietējām putnu populācijām, tādēļ ir 

nepieciešama īpaša modelēšana, lai prognozētu būtisku ietekmi. Neprecīzi trīsdimensiju lidojumu dati nereti rada 

nepareizus pirmsbūvniecības novērtējumus par putnu sadursmes risku vēja enerģijas projektos. Tiešo novērojumu dati 

liecināja, ka sārtais pelikāns (Pelecanus onocrotalus) regulāri lido cauri teritorijai, kurā ierosināts īstenot vēja enerģijas 

projektu, un ka lidojums, iespējams, ir vējrata vēziena augstumā. Provizorisks riska modelis, kura pamatā bija sākotnējie 

novērojumi, atklāja, ka sārtos pelikānus apdraud būtisks sadursmes risks. 

 

Pieeja un secinājumi 

Lai kvantificētu sārto pelikānu lidojumus plānotā vējparka tuvumā Cape West piekrastē Dienvidāfrikā, tika izmantota 

radara metode un novērojumos pamatotas metodes, un sadursmes risku ar turbīnām modelēja dažādos scenārijos. 

Modeļu rezultātus izskatīja kopā ar iepriekšzināmajiem demogrāfiskajiem datiem, lai novērtētu vējparka iespējamu 

ietekmi uz pelikānu populāciju un izpētītu ietekmes mazināšanas iespējas. Tika reģistrēta apjomīga sārto pelikānu kustība 

cauri vējparka teritorijai, un tā notika laikā, kad netālu esošajās kolonijas sākās vairošanās cikls un attiecīgi lidojumi uz 

barošanās vietām aptuveni 50 km attālumā. Pelikāni ir pakļauti sadursmes riskam ar vidējo rādītāju 2,02 augsta riska 

lidojumi.h-1 (Jenkins, 2018). Pelikānu ceļus apzīmēja kā augsta riska lidojumus, ja tie ietvēra punktus jebkuras plānotās 

turbīnas buferētā vējrata vēzienā (BRS). Risks izpaudās tikai diennakts gaišajā laikā, un visaugstākais risks pastāvēja 

dienas vidū un spēcīga ziemeļrietumu vēja laikā, turklāt 82 % augsta riska lidojumu bija vērsti tikai uz piecām no 

ierosinātajām 35 turbīnu atrašanās vietām. Prognozētie vidējie mirstības rādītāji (22 bojāgājušie putni gadā, 95 % 

ticamība, vidējais putnu un spārnu ātrums un izvairīšanās 95 % gadījumu) bija ilgtnespējīgi, jo nozīmēja, ka pelikānu 

populācijas pieauguma līkne bija negatīva. Modeļi liecināja, ka piecu augstākā riska turbīnu izņemšana no projekta vai 

tāda apstādināšanas režīma piemērošana, kad aktīvākajos lidojumu laikos aptur vismaz minētās turbīnas, varētu 

teorētiski samazināt ietekmi līdz pieņemamam līmenim. Lai gan Jenkins (2018) analīzē izmantoja lielu apjomu ļoti 

kvalitatīvu datu, tomēr sadursmes riska modeli joprojām negatīvi ietekmēja nepārbaudīti pieņēmumi par to, cik bieži 

pelikāniem izdodas izvairīties no sadursmes, un neskaidrības par pelikānu populācijas pašreizējo dinamiku.  
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Turpmāk 5-3. attēls. ir parādīti sārto pelikānu ceļi, ko radars reģistrējis visā pētījuma periodā un kas atzīmēti projekta 

pašreizējā izvietojuma kartē; augsta riska lidojumi (tie, kas šķērso BRS) ir iekrāsoti sarkani, un turbīnu krāsu kodi atbilst 

prognozētajam sadursmes riskam. Ierosinātajā vēja enerģijas projektā tika kopā izsekoti 407 sārto pelikānu bari, kopā 

4539 putni. Aptuveni 80 % pelikānu lidoja tieši cauri vēja enerģijas projekta teritorijai. Radaru izmantošana izteikti 

palielināja šo datu telpisko izšķirtspēju un rezultātā ļāva iegūt pamatotākus statistiskos datus. Šos datus var uzskatīt par 

daudz precīzākiem, un tie ir izklāstīti ar daudz lielāku ticamību salīdzinājumā ar novērojumu datiem. 

 

 
5-3. attēls. Pelikānu lidojumu ceļi, ko reģistrējis radars visā projekta periodā 

Avots: Jenkins et al. (2018) 

   

5.4.2 Ietekmes veidi 

5.4.2.1 Galvenie ietekmes veidi 

Vēja enerģijas projektu ietekme uz putniem ir plaši aplūkota (Langston un Pullen, 2003; Perrow, 2017), un 

kopsavilkums ir sniegts 5-11. ierāmējums.ā. Saikne starp šo ietekmi un projekta dzīves ciklu uzsvērta 

5-8. tabulaā. Katrs ietekmes veids var skart indivīdu izdzīvošanas rādītājus un reproduktīvos rezultātus, 

tādējādi izmainot populācijas demogrāfiskos parametrus, kā rezultātā var izmērāmi izmainīties populācijas 

lielums. 

5-11. ierāmējums. Ietekmes uz putniem veidi, ko parasti aplūko vēja enerģijas plāna vai projekta 
novērtējumā 

• Sadursme — letāla mijiedarbība starp lidojošiem putniem un vējturbīnu konstrukcijām. 

• Iztraucējumi un izstumšana — putnu uzvedības izmaiņas var faktiski izraisīt dzīvotnes izzušanu un potenciāli pasliktināt 

vairošanās rezultātus (Dahl et al., 2012), taču tikai dažos pētījumos ir novērtēta tās ietekme uz populāciju. Izstumšana 

var būt izmērāma 200 m attālumā no turbīnām, bet dažu sugu gadījumā šis attālums var sasniegt pat vairāk nekā 

800 m  (Hötker, 2017; Marques et al., 2019). Maza izmēra un izolētu turbīnu gadījumā izstumšanas efekts var būt retāk 

sastopams (Minderman et al., 2012). 
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• Barjerefekts — nepieejama teritorija, kā rezultātā palielinās lidojuma attālums, lai apietu šķērsli, un palielinās putna 

enerģijas patēriņš. 

• Dzīvotnes zudums un degradācija — putnu izmantotās dzīvotnes likvidēšana, sadrumstalošana vai degradēšana. Ir 

pierādījumi, ka šāds dzīvotnes zudums un degradācija var izraisīt izmērāmas izmaiņas populācijā (Pearce-Higgins et 

al., 2012, Steinborn et al., 2011). 

• Netieša ietekme — piemēram, medījuma skaitliskuma un pieejamības izmaiņas var būt tiešas vai dzīvotņu izmaiņu 

izraisītas. Tas var būt gan pozitīvi (Lindeboom et al., 2011), gan negatīvi (Harwood et al., 2017), taču trūkst pierādījumu 

par ietekmi uz putnu populāciju. Vējturbīnās bojāgājušie putni var piesaistīt citas putnu sugas (maitēdājus, plēsīgos 

putnus). 

 

5-8. tabula. Saikne starp ietekmes veidiem uz putniem un sauszemes vēja enerģijas projektu dzīves ciklu 

Ietekmes veidi Projekta posms 
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Dzīvotnes zudums vai 
degradācija 

 X X X X 

Iztraucējumi un izstumšana X X X X X 

Dzīvotnes 
sadrumstalošanās 

 X X X  

Sadursme   X X  

Barjerefekts  X X X  

Netieša ietekme X X X X X 

 

5.4.2.2 Būtiskuma novērtēšana 

Vēja enerģijas projektu iespējamu būtisku ietekmi uz putniem parasti novērtē divu posmu procesā, kas ietver 

putnu mirstības apjoma kvantitatīvo noteikšanu, pēc kuras veic populācijas izmaiņu novērtējumu, ņemot vērā 

konkrētās teritorijas aizsardzības mērķus. 

Ietekmes būtiskumu var noteikt bioloģiskie, vides un plāna vai projekta izstrādes faktori. Turpmāk 

5-12. ierāmējumsā ir norādīti faktori, ko parasti ņem vērā gan atskaites datu vākšanas metožu izstrādē, gan 

būtiskuma novērtējumā saistībā ar vēja enerģijas projektiem un putniem. 

5-12. ierāmējums. Faktori, kas nosaka atskaites datu vākšanu un būtiskuma novērtēšanu 

Visi ietekmes veidi 

• Ilgmūžīgas, lēnas mainības, k tipa izlases sugas, piemēram, lieli plēsīgie putni un jūras putni, ir jutīgāki salīdzinājumā 

ar mazām, īsāka mūža, r tipa izlases sugām, piemēram, zvirbuļveidīgiem. 

• Mazas un apdraudētas populācijas (piemēram, I pielikuma sugas) ir neaizsargātākas pret papildu mirstības cēloņiem 

salīdzinājumā ar populācijām, kuras ir stabilas vai pieaugošas. 

• Var secināt, ka tādu īpašu aizsargājamu teritoriju tuvums, kuras noteiktas šādu sugu klātbūtnes dēļ, ir svarīgs ietekmes 

faktors (Marx, 2018). 

 

Sadursme 

• Putnu morfoloģija (piemēram, ķermeņa lielums, spārnu lielums un forma) un uzvedība (piemēram, planēšana)97. 

• Skaitliskums un sezonalitāte, piemēram, vietās, kur ir liels skaits sugu, piemēram, mitrājos un migrācijas drūzmēšanās 

vietās. 

                                                      

97 Piemēram, maitu lijas parasti ir statiski planējoši plēsīgie putni, kuru acis atrodas apakšpusē, lai pārmeklētu teritoriju 
un uzietu kritušos putnus/dzīvniekus; maitu lijas neskatās apkārt, tādēļ ir pakļautas sadursmes riskam. 
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• Kustība — putni rezidenti ir pakļauti lielākam riskam nekā aktīvi migrējošie. 

• Izvairīšanās uzvedība un uzvedība, kuras rezultātā putni ilgstoši uzturas turbīnu tuvumā. 

• Lidojuma ātrums (kas noteikti ietekmē sadursmes risku). 

• Lidojuma augstums (risks ieskriet spārnos). 

• Nakts lidojumu aktivitāte (lielāks risks nakts laikā). 

• Lidojumi sliktos laika apstākļos (lielāks risks miglas laikā). 

• Turbīnu izmērs (nereti saistīts ar jaudu (MW)), vējturbīnas vējrata diametrs (vēziena laukums — riska zona), 

izvietojums un vēja enerģijas projekta konfigurācija (Thaxter et al., 2017). 

• Infrastruktūras apgaismojums. 

• Topogrāfija, piemēram, teritorijas augstienēs un grēdas aizvēja pusē attiecībā pret valdošo vēju (de Lucas un Perrow, 

2017). 

 

Iztraucējumi un izstumšana 

• Turbīnas augstums un vējturbīnas vējrata diametrs (vēziena laukums — riska zona). 

• Topogrāfija un ainavas atklātums. 

• Jutīgums pret iztraucējumiem būtiski atšķiras gan dažādās taksonomiskajās grupās, gan vienas grupas ietvaros. 

Piemēram, daži plēsīgie putni ir īpaši jutīgi, savukārt citi mazāk. Tāpat ir iespējams, ka īpaši jutīgi (arī pret sadursmēm) 

ir daži naktī migrējoši zvirbuļveidīgie. 

• Sezonalitāte — sauszemes vēja enerģijas projektu gadījumā labāka izvairīšanās no vējturbīnām ir novērota sezonā, 

kad nenotiek vairošanās (Villegas-Patraca et al., 2012, Hötker, 2017). 

 

Barjerefekts 

• Sezonalitāte — enerģijas patēriņa pieaugums saistībā ar vēja enerģijas projekta atkārtotu aplidošanu, ko veic ligzdojoši 

putni no ligzdas uz barošanās vietām un atpakaļ, var būt lielāks nekā enerģijas patēriņa pieaugums, kas saistīts ar 

barjerefektu migrējošiem putniem, kuri aplido vēja enerģijas projektu. 

• Plāna un/vai projekta kumulatīvā ietekme — viens vēja enerģijas projekts, visticamāk, neradīs būtisku enerģijas 

patēriņa papildu pieaugumu putniem barjerefekta dēļ. 

 

Dzīvotnes zudums vai degradācija 

• Sugas elastība dzīvotņu izmantošanā un spējā reaģēt uz izmaiņām dzīvotnes apstākļos. 

• Plāna vai projekta ietekmes lielums un sarežģītība. 

 

Netieša ietekme 

• Dzīvotņu un plēsīgo putnu sugu jutīgums un neaizsargātība pret vēja enerģijas projektu darbībām. 

 

Turpmāk 5-5. gadījuma analīze ir aprakstīts piemērs, kā piemēro būtiskuma robežvērtību un kādā telpiskajā 

mērogā tas notiek Flandrijas reģionā (Beļģija). 

Pamatīgāka būtiskuma noteikšanas pieeja ietver matemātisku modeļu izmantošanu, lai aplēstu mirstību, kā 

arī prognozētu populācijas mēroga izmaiņas laika gaitā. Tomēr atsevišķu projektu līmenī modelēšanu ir grūtāk 

piemērot. Turklāt modelēšanā vienmēr vajadzīga piesardzīga interpretācija, jo modeļi ir realitātes 

vienkāršojums. Ir ieteicams pārbaudīt modeļus, novērtējot faktisko ietekmi realitātē.  

Pieejas, ko bieži izmanto, lai aplēstu putnu mirstību un noteiktu būtiskumu, ir aplūkojuši Laranjeiro et al. (2018), 

un to kopsavilkums ir sniegts 5-9. tabulaā. Novērtējuma vajadzībām var kombinēt vairāk par divām pieejām, 

piemēram, sadursmes riska modeli (CRM) var izmantot, lai aplēstu putnu mirstību, kam pēc tam var piemērot 

populācijas dzīvotspējas analīzi (PDA), lai novērtētu papildu mirstības iespējamās sekas populācijā. Nav 

nekāda iemesla, kādēļ nevarētu izmantot arī citas turpmāk norādītās pieejas, ja vien tās ir loģiski vai empīriski 

pamatotas. 

No iespējamiem būtiskas ietekmes veidiem uz putniem parasti sīkāk novērtē tikai dzīvotnes zudumu un 

degradāciju mirstību sadursmes dēļ un iztumšanu un iztraucējumus.  

Dzīvotnes izzušanas novērtējuma pamatā ir zudusī vai degradētā platība (sk. 5.2. nodaļu). Būtiskumu 

dzīvotnes zudumam, ko izraisījusi vai nu tieši izzušana, vai tādi netieši faktori kā iztraucējumi un izstumšana, 

var noteikt, novērtējot sugu elastīgumu attiecībā uz dzīvotnes izmantošanu (vai konkrētu dzīvotņu 

apdzīvotājus), kas ir pirmais rādītājs, kurš liecina par mirstības iespējamību.  
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Lai kvantificētu  putnu sadursmes risku, izmanto sadursmes riska modeļus (CRM)98, kurus parametrizē, 

izmantojot turbīnu tehniskās specifikācijas, putnu morfoloģiju un putnu lidošanas aktivitātes mainīgos 

rādītājus. CRM, piemēram, Banda modelis (Band, 2007 un 2012), nodrošina aplēsi par putnu sadursmju 

iespējamo skaitu potenciālajā vējparkā, pieņemot, ka putni neko nedarīs, lai izvairītos no sadursmes ar 

vējturbīnām. Lai iegūtu reālistiskas riska aplēses, sadursmes riska modelēšanu pēc tam koriģē, izmantojot 

izvairīšanās rādītājus, lai ņemtu vērā putnu reakciju uz vējparkiem. Tomēr praksē tās ietver arī kļūdu un 

mainīgumu ne tikai saistībā ar izvairīšanās uzvedību, bet arī izmantotajiem datiem un pašu modeli (Cook et 

al., 2014).  

Lai gan ir daži empīriski iegūti izvairīšanās rādītāji (Perrow, 2017), norisinās plašas debates par to, kā Banda 

modelī piemērot empīriski iegūtus izvairīšanās rādītājus. Atšķirības starp modelētām prognozēm un 

novērotiem sadursmes rādītājiem (de Lucas et al., 2008, Ferrer et al., 2011) liecina par nepieciešamību ievērot 

piesardzību, kad tiek interpretēti CRM rezultāti, un nepieciešamību sadursmes riska modeļos iekļaut bioloģiski 

reālistiskus putnu uzvedības parametrus. 

Ir zināms, ka tiek radīts barjerefekts (Hötker, 2017), un tas ir jāņem vērā, novērtējot būtisku ietekmi. Tomēr ir 

maz pierādījumu par izmērāmu ietekmi, lai gan dažu kumulatīvu scenāriju gadījumā tas varētu radīt ietekmi 

populācijas mērogā (Masden et al., 2009). 

5-9. tabula. Putnu mirstības novērtēšanā izmantotās pieejas99 

Pieeja 
Dzīvotnes zudums 
vai degradācija 

Sadursme 
Iztraucējumi un 
izstumšana 

Barjerefekts 

Sadursmes riska 
modeļi (CRM) 

 
X 

  

Sugu sadalījuma 
modeļi (SDM) 

 
X 

  

Ar indivīdu saistīti 
modeļi (IBM) 

 
X X X 

Ar populāciju 
saistīti modeļi 

X X X X 

Indeksu modeļi100 X X X X 

 

5-5. gadījuma analīze. Būtiskuma novērtējuma pieeja saistībā ar putniem un vēja enerģiju Flandrijā 
(Beļģija) 

Gada mirstība ir pašreizējā aplēstā mirstība no dabiskiem un antropogēniem cēloņiem (bez papildu mirstības saistībā ar 

plānotiem vējparkiem vai elektrolīnijām), ko parasti aprēķina, pamatojoties uz literatūras avotos norādītajiem mirstības 

rādītājiem (piemēram, fakti par putniem BTO101 tīmekļa vietnē) un informāciju par novērtēto sugu reģionālo/vietējo 

populāciju lielumu. 

 

Lai noteiktu mirstības iespējamu būtisku ietekmi uz sugu populācijām, sugām, kuras faktiski varētu tikt skartas, piemēro 

gada mirstības koeficientu 1 % apmērā, ja: 

 

 sugai ir lokāla (apakšreģionāla) populācija, kas ir nozīmīga Flandrijas reģiona līmenī (t. i., > 2 % no kopējās 

reģionālās populācijas), un 

 ir pietiekams daudzums kvantitatīvu datu par sugas populācijas lielumu.  

 

Sugām ar lielu skaitliskumu un labvēlīgu aizsardzības statusu robežvērtība var būt līdz 5 %. 

 

Šīs robežvērtības piemēro apakšreģiona mērogā, kas Flandrijā nozīmē, ka: 

                                                      

98 Sk. Willmott et al. (2012), Grünkorn et al., 2016, Masden un Cook (2016) un Smales (2017) pārskatu par modeļu 
veidiem. 
99 Sk. Laranjeiro et al. (2018) pārskatu, kurā sniegti konkrēti piemēri. 
100 Var noderēt gadījumā, ja dati ir ierobežoti (Laranjeiro et al., 2018), lai veiktu riska izvērtējumā pamatotu novērtējumu. 
101 British Trust for Ornithology, sk. https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts. 
 

https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts
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• ziemojošiem ūdensputniem un kaijām, ja vien reģionālā mērogā nav pieejami uzticami dati, kumulatīvo ietekmi novērtē 

apakšreģiona mērogā un, konkrētāk, apakšpopulāciju līmenī; šīs apakšpopulācijas apakšreģiona (vietējā) mērogā ir 

noteiktas, pamatojoties uz “ekoloģiski savienotām teritorijām” (sk. 5-4. attēls); 

• ligzdojošiem putniem kumulatīvo ietekmi arī novērtē apakšreģiona mērogā vai, ja vajadzīgs, vietējā mērogā (t.  i., 

Natura 2000 teritorijā); 

• migrējošiem putniem kumulatīvo ietekmi novērtē apakšreģiona lidošanas ceļa mērogā (aplēstā populācija, kas migrē 

šajā lidošanas ceļā). 

 

Izņēmumi ietver gadījumus, kad nav pieejams pietiekami daudz datu, lai kvantitatīvi novērtētu ietekmi, t. i., dažām putnu 

sugām un gandrīz visām sikspārņu sugām. Šajos gadījumos veic kvalitatīvāku novērtējumu, ja iespējams, pamatojoties 

arī uz (pieejamajiem) kvantitatīvajiem datiem, kā arī ekspertu viedokli. Citi izņēmumi ietver gadījumus, kad izmanto sīkāk 

izstrādātu ietekmes uz populāciju modeli ar atšķirīgu rezultātu, bet līdz šim Flandrijā tas nav ticis izmantots.   

 
5-4. attēls. Apakšreģiona (vietējā) mērogā noteiktas ziemojošu ūdensputnu un kaiju apakšpopulācijas  

Avots: Everaert J. (2017) 

 

Ar populāciju saistītu modeļu izmantošanu ietekmes būtiskuma novērtēšanā ir aplūkojuši Green et al. (2016), 

O'Brien et al. (2017) un Smales (2017). Aizvien biežāk tiek izmantota populācijas dzīvotspējas analīze (PDA), 

jo scenāriji “ar” plānu un projektu un “bez” tiem ļauj veikt novērtējumu, kas atbilst gan starptautiskās ietekmes 

novērtējumu paraugprakses principiem (Brownlie un Treweek, 2018), gan nepieciešamībai ņemt vērā Putnu 

direktīvā noteikto populāciju uzturēšanas vai atjaunošanas mērķi. Piemēram, Jenkins et al. (2018) izmantoja 

Leslie matricas populācijas modeli, kas ir PDA pamatā, lai novērtētu sadursmes izraisītas mirstības sekas 

ligzdojošu pelikānu populācijā. PDA modeļu gadījumā populācijas un demogrāfiskās vērtības ir jāiegūst no 

ilgtermiņa datu kopām par aplūkotajām sugām. Ja šādi dati nav pieejami, varētu būt piemēroti citi modeļi, 

piemēram, iespējama bioloģiska izzušana (PBR) (Smales, 2017). Alternatīvi varētu izmantot integrēto 

populācijas modelēšanu (IPM), lai aplēstu demogrāfiskos parametrus no citiem datu avotiem, tostarp no 

apsekojumu datiem, un šos iegūtos parametrus var izmantot PDA (Smales, 2017). Sīkāku pārskatu par PDA 

ir snieguši Schaub un Abadi (2011). 

Ir būtiski veikt monitoringu, lai pārliecinātos, vai zinātniskais pamatojums, kas ir pamatā novērtējuma 

secinājumiem, joprojām ir attiecināms arī ilgtermiņā. Monitoringa nepieciešamība un vispārējās pieejas ir 

aplūkotas 6. nodaļā. Putnu gadījumā monitorings parasti ir koncentrēts uz sadursmes risku un izpratni par to, 

vai CRM prognozes atbilst realitātei. Šajā nolūkā ir jāmeklē un jāidentificē no sadursmēm ar vējturbīnām 

bojāgājušie putni un tad jāaplēš sadursmju kopējais skaits. Huso et al. (2017) ir sagatavojuši pārskatu par 

statistiskās analīzes principiem, kurus piemēro sadursmju izraisītas mirstības aplēšanai, pamatojoties uz 

bojāgājušo putnu meklēšanu. Sadursmju izraisītas mirstības aplēsēs ir jāņem vērā statistiskā kļūda, ko rada 
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atšķirība starp pārmeklēto teritoriju un kopējo teritoriju, kurā varētu atrasties kritušie putni, meklētāju 

efektivitāte un maitēdāju aktivitāte.  Metodiski norādījumi par bojāgājušo meklēšanu ir sniegti valstu 

pamatnostādnēs (sk. piemēram, Atienza et al., 2014, Spānija). Vairāki avoti piedāvā rīkus sadursmju izraisītas 

mirstības aplēšanai, piemēram, R-package carcass (Korner-Nievergelt et al., 2015) un GenEst (Generalized 

Estimator) (Simonis et al., 2018). GenEst kopsavilkums ir sniegts 5-6. gadījuma analīzeē. 

5-6. gadījuma analīze. GenEst — rīks sadursmju izraisītas mirstības novērtēšanai vēja enerģijas 
projektos 

Problēma 

Sadursmes riska kvantificēšana, kurā izmanto bojāgājušo meklēšanas metodes, ir sarežģīta laika un telpas ziņā, tādēļ ir 

vajadzīga zināma statistiska modelēšana, lai gūtu pilnīgu izpratni par risku, ko sikspārņiem un putniem rada vēja enerģijas 

projekta infrastruktūra. Tomēr nereti atšķiras šajās pieejās vērā ņemtie faktori, tādēļ dažādu teritoriju dati gandrīz nav 

salīdzināmi.  

 

Risinājums 

GenEst ir vispārīgs mirstības aplēsējs, kas aprēķina bojāgājušo putnu un sikspārņu skaitu vējparkos, ja bojāgājušo 

atrašana nav pilnvērtīga. Programmatūra ir pieejama statistiskajā pakotnē “R” vai kā grafiskā lietotājsaskarne (GUI) un 

tādējādi ir viegli izmantojama tiem, kuriem varētu nebūt pieredzes darbā ar statistiku, sarežģītām matemātiskām 

darbībām vai datorprogrammēšanu.    

Praktiskie/tehniskie apsvērumi 

Bojāgājušo atrašanas dati vēja enerģijas projektos nav pilnvērtīgi un neprecīzi atspoguļo situācija, turklāt tie ir atkarīgi no 

vairākiem šaura mēroga faktoriem (piemēram, plēsīgo putnu/zvēru uzbrukumiem, klimata un kritušā ķermeņa masas). 

Lai šo pieeju varētu efektīvi izmantot, vispirms ir nepieciešama neliela apmācība vai nu GUI, vai R programmēšanas 

pamatsintaksē, tomēr apgūstamās zināšanas ir stipri mazākas salīdzinājumā ar manuālu modeļa aprēķināšanu.  

 

Priekšrocības 

GenEst programmatūra ir pieejama R vai kā GUE, tādēļ ļauj viegli piekļūt tiem, kuriem varētu nebūt pieredze darbā ar 

statistiku, sarežģītām matemātiskām darbībām vai datorprogrammēšanu. Saskaņā ar visu R pakotņu standartu ir 

saglabāti norādījumi, kas ir brīvi pieejami vispusīgajā R arhīva tīklā (CRAN) (Dalthorp et al., 2019). Atklātā pirmkoda 

programmatūra un izstrādātais modelis (Dalthorp et al., 2018) ļauj savstarpēji salīdzināt to projektu rezultātus, kuros 

izmantots viens un tas pats rīks, tādēļ ir pieejama plašāka informācija. 

Avots:  

Dalthorp, 2019, un Dalthorp, 2018.  

 

 

5-7. gadījuma analīze. Klinšu ērgļa (Aquila chrysaetos) izstumšanas efekta apzināšana ar GPS 
izsekošanu Francijā 

Francijas Centrālajā masīvā uzturas neliela klinšu ērgļu populācija, ko varētu ietekmēt vējparku attīstīšana. Tikai veikts 

pētījums, lai novērtētu ietekmes novērtējumos parasti piemēroto metožu uzticamību un izstrādātu jaunas metodes. Šā 

pētījuma mērķis bija arī papildināt zināšanas par šo ietekmi. Lai sasniegtu minētos mērķus, diviem no klinšu ērgļiem no 

šīs sugas populācijas piestiprināja GPS izsekošanas ierīces laikā no 2014. gada līdz 2015. gadam (atskaites periods) un 

laikā no 2016. gada līdz 2017. gadam (pēc vējparku izbūves). Pētījums parādīja, ka pretēji ietekmes novērtējumos 

izdarītajiem secinājumiem suga vairs neizmantoja lielu daļu dzīvotnes pēc tam, kad putnu medīšanas dzīvotnes 

pamatteritorijā izbūvēja divus vējparkus (5-5. attēls.).  
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5-5. attēls. Klinšu ērgļu izstumšana vējparku izbūves rezultātā Francijas Centrālā masīva (attēlā pa kreisi parādīta 
situācija 2015. gadā, kad ērgļu teritorijā vēl nebija izbūvēti abi vējparki; attēlā pa kreisi parādīta situācija 2016. gadā, kad 
abi vējparki bija izbūvēti)   

 

Pētījums arī apstiprina klinšu ērgļu jutīgumu pret sadursmes risku, ko rada vējturbīnas. Lai gan, vispārinot pētījuma 

konstatējumus, kuru pamatā ir viena ērgļu pāra GPS monitorings, ir jāievēro piesardzība, šis gadījuma parāda ērgļu 

teritorijā esošo trīs vējparku būtisko ietekmi uz to, kā ērgļi izvēlas savus iecienītos ceļus un medību teritorijas. Vējparki 

samazina to dzīvotni (mazāka dzīvotnes teritorija +/- 450 ha apmērā) un ietekmē kustību starp teritorijām. 

Avots: Itty (2018). 

 

Turpmāk 5-13. ierāmējumsā ir apkopotas neskaidrības un problēmas, ar kurām saskārās, veicot novērtējumu 

par iespējamu būtisku ietekmi uz putniem, un kuru risināšanai var būt nepieciešamība vākt papildu atskaites 

datus vai piemērot piesardzības principu. 

5-13. ierāmējums. Galvenās problēmas saistībā ar ietekmes uz putniem būtiskuma novērtēšanu 

Sadursme 

• Zināšanas par faktoriem, kas saistīti ar sadursmes risku, piemēram, zināšanas par barošanās un teritoriālās uzvedības 

un vēja un topogrāfijas mijiedarbību, parasti attiecas uz konkrētu teritoriju un pamatojas tikai uz samērā bieži 

sastopamām sugām (Watson et al., 2018). 

• Skaitliskums un sezonalitāte, piemēram, tādās teritorijās ar lielu skaitu jutīgu sugu kā mitrāji un migrācijas drūzmēšanās 

vietu gadījumā, kur ir liels populācijas blīvums vai dzīvotnes piemērotība (Heuck et al., 2019). 

 

Iztraucējumi un izstumšana 

• Izmērāmas izmaiņas sugas populācijā nereti atšķiras dažādās projektu teritorijās.  

• Ir maz empīrisku datu, kas atbalstītu indeksu modeļu prognozes. Sk. 5-7. gadījuma analīzei ar empīriskiem 

pierādījumiem, pamatojoties uz GPS izsekošanas metodēm.  

 

Barjerefekts 



 

Vadlīnijas par vēja enerģijas projektiem un ES dabas aizsardzības tiesību aktiem 111  

• Empīriskie dati ir ierobežoti, jo iepriekš veiktajos pētījumos ir izmantotas nepiemērotas metodikas, nav diferencēts 

barjerefekts un izstumšanas efekts , kā arī radaru metodēm piemīt trūkumi, piemēram, saistībā ar sugas identificēšanu. 

• Ir maz empīrisku datu par ligzdojošiem putniem, jo iepriekšējos pētījumos uzmanība tikusi pievērsta migrējošiem 

putniem. 

• Joprojām nav izpētīts kumulatīvais barjerefekts uz lielu attālumu migrantiem, kas savā migrācijas ceļā izvairās no 

vairākiem šķēršļiem. 

 

Dzīvotnes zudums vai degradācija 

• Ir maz empīrisku datu, kas pamatotu apdraudējuma apzināšanu vai indeksu modeļu prognozes. 

 

Netieša ietekme 

• Ir maz empīrisku datu par plēsīgo putnu sugu jutīgumu un neaizsargātību, kā arī par nozīmīgumu saistībā ar konkrēto 

putnu sugu izdzīvošanu un reproduktīvajiem rezultātiem. 

 

Turpmāk 5-14. ierāmējumsā ir sniegti vairāki svarīgi ieteikumi attiecībā uz būtiskas ietekmes uz putniem 

novērtēšanu. 

5-14. ierāmējums. Galvenie ieteikumi saistībā ar ietekmes uz putniem būtiskuma novērtēšanu 

• Nosakiet skaidrus būtiskuma kritērijus, kuru pamatā ir attiecīgie putnu aizsardzības mērķi un kuri saistīti ar konkrēto 

kontekstu (katrs gadījums atsevišķi) un ir zinātniski pamatoti.  

• Nodrošiniet pienācīgā apjomā datu pieejamību, jo īpaši saistībā ar putnu mirstību un attiecīgajām sekām populācijās, 

lai nodrošinātu informāciju plāna novērtējumiem un sīki izstrādātiem konkrēta projekta apsekojumiem un 

novērtējumam. 

• Ieguldiet pētījumos, lai novērstu zināšanu iztrūkumus, kas norādīti 5-13. ierāmējumsā. 

• Lai uzlabotu pierādījumu bāzi, izmantojiet pēcizbūves monitoringa ziņojumus, kas ir arvien plašāk pieejami. 

 

5.4.3 Iespējami ietekmes mazināšanas pasākumi  

5.4.3.1 Ievads 

Nākamajās iedaļās ir aplūkoti iespējami ietekmes mazināšanas pasākumi, kas ir ierosināti vai piemēroti, lai 

samazinātu sauszemes vēja enerģijas projektu ietekmi uz putniem. Būtu jāņem vērā šo pasākumu 

ierobežojumi, jo īpaši tad, ja vējturbīnas uzstāda teritorijās ar augstu putnu faunas vērtību un ja pastāv liela 

nenoteiktība par to, vai kāds no norādītajiem pasākumiem būs efektīvs. Vējparku un to saistītās infrastruktūras 

atbilstīga izvietošana (makroizvietojums) ir loģiskākais ietekmes mazināšanas pasākums, kas ļauj izvairīties 

no negatīvas ietekmes uz putniem un savvaļas augiem un dzīvniekiem kopumā. 

5.4.3.2 Mikroizvietojums — turbīnu izkārtojums un atrašanās vieta 

Turbīnu mikroizvietojuma mērķis ir novērst vai samazināt sadursmes risku, izstumšanu un barjerefektu. 

Mikroizvietojums, kura pamatā ir praktiskā apsekojuma atskaites dati vai ekspluatācijas monitoringa dati, ir 

process, kurš paredz turbīnu izvietošanu teritorijās, kas ir piemērotas izvēršanai ar zemu vides apdraudējuma 

risku. Mikroizvietojuma lēmumu pieņemšanā nereti izmanto ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (ĢIS) 

pieejas102, vai nu kartējot, piemēram, putnu dzīvotņu izmantojumu un kustības, vai kartējot atmosfēriskos un 

topogrāfiskos elementus, piemēram, siltās gaisa plūsmas un orogrāfiskās vertikālās gaisa plūsmas, par kurām 

ir zināms, ka tās ietekmē sadursmes risku. 

Vairāki pētījumi ir parādījuši sadursmes riska nevienmērīgu sadalījumu vējparku starpā, proti, nelielam skaitam 

turbīnu varbūt nesamērīgi liela ietekme (sk. arī 5-5. gadījuma analīzei). Turbīnām, kas saistītas ar konkrētām 

ģeogrāfiskām pazīmēm, piemēram, kalnu korēm, mēdz būt lielāka ietekme. Tomēr turbīnas konfigurācijas 

ietekme, visticamāk, būs attiecināma tieši uz konkrēto teritoriju un sugu. Migrējošiem putniem varētu palīdzēt 

                                                      

102 Sk., piemēram: Inovatīvi ietekmes mazināšanas rīki putnu sadursmēm ar vējturbīnām (INTACT) 
(https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT). 

https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT
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lielāki attālumi turbīnu starpā, kas izveido lidojumu koridorus, vai turbīnu izvietošana atsevišķās nošķirtās 

kopās (May, 2017). Mikroizvietojuma efektivitāti šobrīd nepamato empīriski pierādījumi, bet to pamato 

prognostiskā modelēšana (Arnett un May, 2016).  

5.4.3.3 Infrastruktūras plānojums — turbīnu skaits un tehniskās specifikācijas (ietverot 
apgaismojumu) 

Infrastruktūras plānojuma mērķis ir samazināt sadursmes risku, bet tas var ietekmēt arī izstumšanu un 

barjerefektu. 

Izmantojot praktiskā apsekojuma atskaites datus vai ekspluatācijas monitoringa datus ar prognostisko 

modelēšanu, piemēram, sadursmes riska modeļus (CRM), ir iespējams izpētīt turbīnu skaita un plānojuma 

ietekmi, lai noteiktu galīgo plānojumu, ko varētu uzskatīt par plānojumu ar zemu vides apdraudējuma risku. 

Kopumā mazāks skaits lielāku turbīnu, kas izvietotas tālāk cita no citas, varētu būt vēlamāks risinājums nekā 

daudzas, blīvi izvietotas mazākas turbīnas (May, 2017). Turbīnu plānojuma efektivitāti pamato daži empīriski 

pierādījumi (piemēram, Loss et al., 2013), taču vējrata diametra (sadursmes riska loga) palielināšanas un 

vējrata ātruma samazināšanas ietekme spēj samazināt sadursmes risku tikai starpposma kombinācijā. Lai gan 

šāds plānojums (t. i., mazāks skaits lielāku turbīnu) var samazināt sadursmes risku lielākajai daļai vietējo sugu, 

lielāks apdraudējums varētu būt sugām, kuras lido lielākā augstumā, piemēram, sezonālas migrācijas laikā. 

Tam vēl ir jānodrošina pierādījumi. 

Vējturbīnu apgaismojums, šķiet, nepalielina sadursmes risku sikspārņiem vai migrējošiem 

dziedātājputniem103.  

Attiecībā uz ligzdojošu putnu iztraucēšanu — ja pārējie nosacījumi ir vienādi, augstākām turbīnām ir mazāka 

ietekme uz ligzdojošiem putniem. Turbīnām ar garākiem spārniem ir lielāka negatīva ietekme (Miao et al., 

2019). 

5.4.3.4 Plānošana — Darbību neveikšana, samazināšana vai fāzēšana ekoloģiski jutīgos 
periodos 

Plānošanas mērķis ir novērst vai samazināt iztraucējumus un putnu izstumšanu konkrētos kritiskos periodos. 

Visvairāk plānošana var noderēt būvniecības, energoatjaunināšanas un dezekspluatācijas, nevis 

ekspluatācijas laikā. Plānošana nozīmē, ka darbības ekoloģiski jutīgos periodos tiek vai nu apturētas, vai 

samazinātas. Tāpat ir iespējams darbības īstenot pakāpeniski, lai tās turpinātos, bet tikai mazāk jutīgās vietās. 

Tas iespējams, izmantojot pašreizējās ekoloģiskās zināšanas par sugām, kuru klātbūtne iespējama vēja 

enerģijas projektā, praktiskā apsekojuma atskaites datus un ekspluatācijas monitoringa datus. 

Darbības, kas var radīt traucējumus, bieži veic periodos, kad jutīgas un neaizsargātas sugas neatrodas 

teritorijā, piemēram, lai izvairītos no ūdensputnu satraukšanas ziemā, kad putna enerģijas patēriņš 

iztraucējumu paciešanai ir visaugstākais, vai izvairītos no vairošanās sezonas, kad pastāv visaugstākais 

aktīvas ligzdas sabojāšanas, iznīcināšanas vai iztraucēšanas risks. 

5.4.3.5 Traucējumu samazināšana — alternatīvas būvniecības metodes un šķēršļi 

Alternatīvu būvniecības metožu un šķēršļu izmantošanas mērķis ir novērst vai samazināt iztraucējumus un 

izstumšanu. Principā šādi pasākumi īstenošanas gadījumā, visticamāk, būs efektīvi, lai gan par to ir maz 

publicētu pierādījumu.  

Būtu jāapsver visi pasākumi, kas novērš vai samazina troksni vai vizuālus stimulus, par kuriem ir zināms vai 

aizdomas, ka tie izmaina putnu sugas uzvedību. Tas ietver pasākumus, kas var samazināt iespējami 

traucējošas darbības trokšņa emisiju, samazināt jutīga recipienta uztverto troksni vai aizsegt vizuālus stimulus, 

piemēram, cilvēku klātbūtni. 

Alternatīvu būvniecības metožu efektivitāte ir jāizskata katrā gadījumā atsevišķi un jāpamato ar predikatīvu 

trokšņa modelēšanu. Piemēram, pāļu dzīšana vai radīt traucējumus putniem, taču nemetāla “uztupa” 

                                                      

103 https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/. 

https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/
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izmantošana starp veseri un virzītāju (Lielbritānijas Standartu institūts, 2013) var pietiekami samazināt trokšņa 

līmeni pie recipienta un tādējādi novērst vai samazināt iespējamu būtisku ietekmi. Citas metodes varētu 

novērst dzīšanas biedējošo troksni, izmantojot vibrāciju, lai iedzītu vai ieskrūvētu pāļus zemē (nepārtraukta 

virzība). 

Akustisku barjeru efektivitāte ir atkarīga no barjeras materiāla, atrašanās vietas, izmēra un formas. Barjerai 

būtu jāsamazina trokšņa līmenis aiz tās, ko sauc par “ēnas zonu”. Tai jābūt pietiekami augstai un garai, lai 

maksimāli palielinātu ēnas zonu un lai ietvertu receptoru uzturēšanās vietu. Jo tuvāk barjera atrodas trokšņa 

avotam, jo mazākai tai ir jābūt. Tādi materiāli kā minerālvate, kokšķiedra, stiklšķiedra un betons ar caurumiem 

vai dažādu materiālu maisījums var uzlabot barjeras trokšņa slāpēšanas spēju (Pigasse un Kragh, 2011). 

Akustisku barjeru efektivitātes novērtējuma pamatā ir jābūt predikatīvai trokšņa modelēšanai. 

Ir bijuši arī gadījumi, kad ir izmantoti aizsegi, lai apslēptu cilvēku klātbūtni un slāpētu troksni ekoloģiski jutīgās 

teritorijās, jo īpaši saistībā ar ūdensputniem, un šādus pasākumus uzskata par efektīviem (Cutts et al., 2009). 

5.4.3.6 Apstādināšana — turbīnas darbības laika fāzēšana 

Lai gan vējturbīnu apturēšana nenovērš sadursmes nakts migrācijas laikā (galvenokārt tranzīta putniem), 

īslaicīga apstādināšana varētu būt efektīvs veids, kā novērst vai samazināt sadursmes risku, jo īpaši ekoloģiski 

jutīgos periodos.  

Daudzi no ierosinātajiem pasākumiem ir vērsti uz vējparku darbības pielāgošanu, piemēram, turbīnu īslaicīga 

apturēšana, kad putni ir to tuvumā. Īslaicīga apturēšana pēc pieprasījuma ir ieviesta nelielā skaitā vējparku 

(sk. 5-8. gadījuma analīzei un 5-9. gadījuma analīze). Tehniķi izmanto gan cilvēkus novērotājus, gan putnu 

radaru (Tome et al. 2011 un 2017), gan dažreiz video (Collier et al., 2011), lai prognozētu iespējamas 

sadursmes, un tad īslaicīgi aptur turbīnas. Dažos gadījumos izmanto video atklāšanas sistēmu DtBird®104. 

DtBird® ir automātiska putnu monitoringa un/vai mirstības mazināšanas sistēma izmantošanai sauszemes un 

atkrastes vējturbīnu teritorijās. Šī sistēma automātiski atklāj putnus un var patstāvīgi veikt divas darbības, lai 

mazinātu putnu sadursmes risku: aktīvas brīdinājuma skaņas un/vai apturēt vējturbīnu.  

Apturēšana pēc pieprasījuma var būt efektīva un radīt minimālus kopējās enerģijas ražošanas zaudējumus. 

Tomēr tās īstenošanai nepieciešami prasmīgi un rūpīgi tehniķi, tādēļ to var būt grūti uzturēt, un tās izmaksas 

ilgtermiņā var būt lielas. Apturēšana pēc pieprasījuma visefektīvāk (un izmaksu ziņā vispieņemamāk) darbojas, 

ja tā nepieciešama tikai ierobežotā un paredzamā laikposmā, piemēram, konkrētos periodos vairošanās vai 

migrācijas sezonā (piemēram, galvenajās migrācijas dienās). Lai ievērotu piesardzību, par labu praksi uzskata  

vēja enerģijas projekta izmaksu modelī iekļaut arī potenciālo apstādināšanu, lai tiktu ņemti vērā gan finanšu, 

gan biodaudzveidības riski, vienlaikus saglabājot projekta ekonomisko dzīvotspēju. Apturēšanas pēc 

pieprasījuma efektivitāte, ja to izmanto visu gadu, nav zināma. Visticamāk, to būtu gan grūti koordinēt, gan 

panākt tās ekonomisko dzīvotspēju. Teritorijās, kas izmanto apturēšanu pēc pieprasījuma, ir jābūt stingriem 

monitoringa protokoliem, lai nodrošinātu sadursmju novēršanu. 

“Apturēšanu pēc pieprasījuma” parasti izmanto sugu kopumam, kam draud lielāks risks, vai gadījumā, ja ir 

bažas par sugas aizsardzības statusu. To reti paredz visu putnu sadursmju novēršanai. Par šo sugu kopumu 

ir svarīgi vienoties sadarbībā ar kvalificētiem un pieredzējušiem ekologiem. 

Ņemot vērā šos nosacījumus un ierobežojumus, pagaidām nav vispārējas vienprātības par šā pasākuma 

efektivitāti. Vācijā šādus pasākumus piemēro tikai atsevišķos gadījumos (kā izmēģinājumus). Pagaidām tos 

neuzskata par ierastu vai labu praksi. Lai uzlabotu efektivitāti, praktisko piemērojamību un uzticamību, ir 

vajadzīgi papildu pētījumi par putnu radaru un video izmantošanu atklāšanas sistēmās, kā arī to 

pilnveidojumiem. Pašlaik sistēmām nav pietiekamas praktiskās piemērojamības (piemēram, lai nekļūdīgāk 

atklātu mērķa sugas)105. Nesenā pētījumā (Everaert, 2018) konstatēja, ka pieejamie informācijas avoti, ko 

izmanto putnu migrācijas intensitātes prognozēšanā, noder, lai uzlabotu militāro gaisa spēku drošību, bet nav 

pietiekami uzticami, lai pārvaldītu vējturbīnu “apturēšanu pēc pieprasījuma” putnu migrācijas laikā. Nākotnē 

situācija varētu uzlaboties, ja tiks izstrādāti labāki un vietējiem apstākļiem pielāgoti prognožu modeļi, kuros 

                                                      

104 https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf. 
105 Sk. arī https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-
war-ein-voller-erfolg/. 

https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf
https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
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izmanto meteoroloģiskos un vietējo putnu radarus. Kā parādīts 5-8. gadījuma analīze un 5-9. gadījuma 

analīzeē, “apturēšanas pēc pieprasījuma” pasākumu īstenošanai ir vajadzīgi papildu cilvēki novērotāji.  

Vēl viens “apturēšanas pēc pieprasījuma” izmantošanas gadījums ir aprakstīts 5-10. gadījuma analīzeē. Tas 

ir saistīts ar konkrētām lauksaimniecības darbībām, kas vējparku tuvumā var piesaistīt plēsīgos putnus.  

Ņemot vērā iespējamo ietekmi uz vēja enerģijas projekta ekonomisko dzīvotspēju, šādus “apturēšanas pēc 

pieprasījuma” pasākumus varētu uzskatīt par galējo iespēju, ko izmanto pēc tam, kad visas pārējās 

alternatīvas ir izskatītas.   

5-8. gadījuma analīze. Novērotāja atbalstīta apturēšana pēc pieprasījuma (Tarifa, Spānija) 

Laikā no 2008. gada līdz 2009. gadam 10 vējparkiem, kas kopā sastāv no 244 turbīnām, tika veikta ikdienas novērošana, 

lai dokumentētu baltgalvas grifa (Gyps fulvus) mirstību sadursmes rezultātā. Kad grifu pamanīja lidojam trajektorijā, kurā 

potenciāli varētu notikt sadursme ar turbīnas vējrata spārniem , vai kad vējparkā vai tā tuvumā redzēja lidojam grifu baru, 

novērotājs sazinājās ar vējparka vadības biroju, lai izslēgtu attiecīgās turbīnas. Turbīnas apstādināšanai bija vajadzīgs 

ne vairāk kā trīs minūtes.  

 

Tika veiktas 4408 turbīnu apstādināšanas, un apstādināšana pēc pieprasījuma samazināja baltgalvas grifu mirstību par 

50 %, enerģijas ražošanu samazinot tikai par 0,7 %. Vidēji apturēšana kopā ilga sešas stundas un 20 minūtes katrai 

turbīnai gadā, bet vidējais apturēšanas ilgums bija nedaudz vairāk par 22 minūtēm. 

Avots: de Lucas et al. (2012) 

 

5-9. gadījuma analīze. Radara atbalstīta apturēšana pēc pieprasījuma, Barão de São João vējparks, 
Portugāle 

E.ON106 Barão de São João 50 MW vējparkā, kas atrodas migrācijas ceļā, izmantoja radara atbalstītas apturēšanas 

(RASOD) protokolu, pamatojoties uz iepriekš noteiktu kritēriju kopumu. 

 

Lai veiktu migrējošu putnu lidošanas aktivitātes monitoringu, izmantoja monitoringa komandu, kas veica novērojumus no 

izdevīgiem skatpunktiem. Reāllaika radara dati nodrošināja monitoringa komandas koordinatoram kvalitatīvāku 

informāciju, uz kuras pamata sākt apturēšanu. Laika gaitā monitoringa komandas pieredze pozitīvi ietekmēja RASOD 

pieejas efektivitāti: vidējais laiks, kas bija vajadzīgs apturēšanai pēc rīkojuma saņemšanas, samazinājās par 91 %, un 

vidējās gada ekvivalentās apturēšanas stundas samazinājās par 86 % laikā no 2010. gada līdz 2014. gadam. 

 

Turbīnu spārnus varēja imobilizēt aptuveni 15 sekunžu laikā pēc apturēšanas sākšanas, izmantojot “uzraudzības 

kontroles un datu iegūšanas” (SCADA) sistēmu, lai nodrošinātu reāllaika piekļuvi atsevišķām vējturbīnām un vējparkiem 

un to pārvaldību. Turklāt turbīnu griešanos atsāka bez nepieciešamības sazināties ar ekspluatācijas darbiniekiem.  

 

Apturēšanas protokola piemērošanas laikā netika reģistrēta neviena sadursme ar migrējošiem planējošiem putniem. 

Piecu gadu pētījuma pēdējā gadā kopējais ekvivalentais apturēšanas periods atbilda 0,2 % no pieejamā gada ekvivalentā 

laika un vairāk nekā 40 % no ekvivalentajiem apturēšanas periodiem radīja nebūtiskus enerģijas zudumus maza vēja 

ātruma dēļ. 

Avots: Tomé, 2017. 

 

5-10. gadījuma analīze. Apturēšana labības kulšanas laikā Vācijā 

Vējturbīnu darbības apturēšana var noderēt laikā, kad lauksaimnieki kuļ labību vai ar laukus. Tas tā ir tādēļ, ka atkarībā 

no teritorijas un plēsīgo putnu sugām daudzi plēsīgie putni medī platībās kulšanas laikā un pēc tam, jo tārpi un citi mazi 

(miruši) dzīvnieki (piemēram, peles) kļūst pieejamāki.  

 

                                                      

106 E.ON ir Eiropas elektroenerģijas ražotājs, kas atrodas Esenē, Vācijā. 
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Tomēr pieredze ir parādījusi, ka no loģistikas perspektīvas šā pasākuma piemērošana ir samērā sarežģīta. Ir vajadzīga 

aktīva attieksme no lauksaimnieku puses, lai viņi informētu vējparka operatoru par lauksaimniecības darbībām, un tas 

ne vienmēr tā notiek. 

 

 

Avots: Seminārs par sauszemes vēja un saules enerģijas projektu ietekmi uz sugām un dzīvotnēm, kuras aizsargā Putnu 

direktīva un Dzīvotņu direktīva, norisinājās Darmštatē, Vācijā, 2018. gada 14. decembrī (Avots: Ubbo Mammen –

https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-

rotmilan/. 

 

5.4.3.7 Akustiski un vizuāli atbaidītāji 

Atbaidītāju izmantošanas mērķis ir samazināt sadursmes risku. Pierādījumu par šādu metožu efektivitāti 

joprojām ir maz, un to efektivitāte, visticamāk, ir atkarīga no konkrētas teritorijas un sugas. 

Atbaidītāji parasti ir ierīces, kas rada dzirdamus vai vizuālus stimulus vai nu pastāvīgi, vai laiku pa laikam, vai 

arī tad, kad to rosina putnu atklāšanas sistēma (piemēram, DtBird®, sk. 5.4.3.6. nodaļu). Uz turbīnu torņiem 

un spārniem var izmantot arī pasīvus atbaidītājus, piemēram, zīmējumus, lai gan ir vietas ES, kur tie nav 

atļauti. Francijā, piemēram, vējturbīnām jābūt vienmērīgi baltām vai gaiši pelēkām.   

Vizuāli un audio signāli ir testēti kā veids putnu brīdināšanai par turbīnām un atbaidīšanai no tām. Pasākumi 

ietver vējrata spārnu nokrāsošanu, lai tie būtu pamanāmāki, pulsējošas gaismas izmantošanu, lai atbaidītu 

naktī migrējošos putnus, un audio atbaidītāju, piemēram, signalizācijas un brīdinājuma skaņas, kā arī zemas 

frekvences infraskaņas, uzstādīšanu. Nesen pētnieki Francijā izmēģināja vizuālu elementu secību, kas rada 

optisku ilūziju par gailošām acīm, lai atbaidītu plēsīgos putnus no lidostas skrejceļa. Ir ierosināts, ka šis 

pasākums varētu noderēt arī vējparkos, taču tas nav vēl pārbaudīts (Hausberger et al., 2018). 

5-11. gadījuma analīze. Nokrāsotu turbīnas spārnu un torņu labāka pamanāmība Smøla vējparkā, 
Norvēģijā 

Pētniecības projektā Norvēģijā (2014) Smøla vējparkā, kurā bija četras turbīnas, viens vējrata spārns tika nokrāsots 

melns, lai konstatētu, vai, palielinot spārnu pamanāmību putniem, būtu iespējams samazināt mirstību. Turklāt desmit 

turbīnu pamatnes tika nokrāsotas melnas līdz 10 m virs zemes 2014. un 2015. gada vasarā. Pētījuma rezultāti vēl nav 

publicēti, bet pirmie konstatējumi liecināja, ka pēc šīm vizuālajām izmaiņām ir samazinājusies mirstība baltirbēm 

(Lagopus lagopus) — sugai, kuru visbiežāk atrod mirušu zem turbīnām. Pētījumi turpinās. 

 

https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
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Avots:  

• Plēsīgie putni un vēja enerģija: gadījumu analīzes no visas pasaules. Autori: Watson, 2018 

• Fotoattēls: Espen Lie Dahl 

 

5-12. gadījuma analīze. Automātiskas sadursmju novēršanas sistēmas izmantošana, lai samazinātu 
sadursmju ietekmi uz pelikāniem (Pelecanus crispus un Pelecanus onocrotalus) Prespas parkā, 
Grieķijā 

Vējparks (aptuveni 29 MW) atrodas blakus Prespas ezeram Grieķijā, kas ir teritorija, kura ietver divas Natura 2000 

teritorijas, kā arī Ramsaras mitrāju.  

 

Tā kā šeit plašākā teritorijā atrodas 20 % no pasaules Dalmācijas pelikānu (Pelecanus crispus) un sārto pelikānu 

(Pelecanus onocrotalus) populācijas un īpaši tāpēc, ka pelikāni izmanto vējparku teritorijas kā ceļus uz citiem mitrājiem, 

2013. gadā uzstādīja automātisku putnu sadursmes sadursmju novēršanas sistēmu. Sistēma izmanto augstas 

precizitātes kameras, lai noteiktu teritorijā lidojušus pelikānus, un, ja putni lido sadursmes riska zonā, aktivizē brīdinošas 

skaņas, lai atbaidītu pelikānus, un/vai uz laiku aptur vējturbīnas.  

 

Monitoringa periodā netika konstatēta neviena sadursme, tādēļ automātisko sadursmju novēršanas sistēmu atz ina par 

efektīvu pasākumu. 

Avots: WindEurope (2017)  

 

5.4.3.8 Dzīvotņu apsaimniekošana — sugu aizvilināšana un aizbiedēšana prom no 
turbīnām 

Dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumu mērķis ir samazināt sadursmes risku. Parasti šādi pasākumi ietver 

apsaimniekošanas režīma (atrašanās vieta un laiks) piemērošanu, lai samazinātu medījuma pieejamību, kā 

arī dzīvotnes izveidi vai uzlabošanu, lai aizvilinātu putnus prom no turbīnām. Par efektīvu pasākumu uzskata 

arī papildu barības nodrošināšanu. 
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Šādi pasākumi, kuru pārskatu ir sagatavojuši Gartman et al. (2016), ir jāizsver, atsaucoties uz konkrēto 

teritoriju un sugu. Ir zināms, ka efektīvi tiek izmantota dzīvotņu apsaimniekošana, lai izmainītu medījuma 

skaitliskumu un samazinātu sadursmes, lai gan šīs informācijas pamatā ir samērā mazs publicētu gadījumu 

skaits (sk., piemēram, 5-13. gadījuma analīze).  

Scottish Natural Heritage (2016) uzskata, ka lielākajā daļā gadījumu nevajadzētu paļauties uz dzīvotņu 

apsaimniekošanu, lai aizvilinātu tādus putnus kā purva pūce un lauku lija prom no turbīnām, jo pastāv liela 

neskaidrība par to, vai pasākumi būs efektīvi. Aizvilinošas barības nodrošināšanas efektivitāte un ekoloģiskās 

sekas ir jāizskata katrā gadījumā atsevišķi. 

5-13. gadījuma analīze. Dzīvotņu apsaimniekošana, lai novērstu stepes piekūna (Falco naumanni) 
sadursmes risku, Spānija 

Trīs vēja enerģijas projektos (Cerro del Palo, Cerro Calderón un La Muela), kas sastāv no 99 turbīnām, veica 

ekspluatācijas monitoringu, lai noteiktu mainīgos rādītājus, kas saistīti ar stepes piekūna (Falco naumanni) mirstību 

sadursmes rezultātā. Pamatojoties uz iegūto informāciju, īstenoja ietekmes mazināšanas pasākumu, lai novērstu un 

samazinātu sadursmes. Pie turbīnām ar augstiem sadursmes izraisītas mirstības rādītājiem augsni ap turbīnas pamatni 

nedaudz uzara, lai samazinātu veģetācijas daudzumu un attiecīgi iespējamo medījumu, galvenokārt taisnspārņu, 

skaitliskumu. Dzīvotnes apsaimniekošanas divu gadu monitoringa laikā uzartās augsnes vietās netika reģistrēta neviena 

sadursme. Pasākums ir viegla un nedārga procedūra, kas ievērojami un efektīvi samazina stepes piekūna mirstību 

sadursmes rezultātā. 

Avots: Pescador, 2019. 

 

5.5 Citas sugas 

5.5.1 Ievads 

Ir bijis samērā maz pētījumu par sauszemes vēja enerģijas projektu iespējamo ietekmi uz sugām, kas nav 

putni un sikspārņi. Komisijas pamatnostādņu par stingri aizsargājamām sugām II pielikumā ir iekļauts 

vispusīgs saraksts ar ES aizsargājamām sugām, kuras norādītas Dzīvotņu direktīvas II, IV un V pielikumā. 

Jāatgādina, ka Dzīvotņu direktīvas IV pielikumā norādīto sugu vairošanās un atpūtas vietas ir aizsargājamas 

pret iztraucējumiem. Ja tiek prognozēti šādi iztraucējumi, var piemērot atbilstīgu izņēmumu, ja ir izpildīti tā 

piemērošanas nosacījumi. Novērtējot ietekmes būtiskumu, īpaša uzmanība būtu jāpievērš tiešām un netiešām 

izmaiņām dzīvotņu daudzumā un kvalitātē. 

Ievērojami lielāka ir neskaidrība par vēja enerģijas projektu un saistītās infrastruktūras ietekmi uz sugām, kas 

nav putni un sikspārņi. Gadījumos, kad ES aizsargājamās sugas nav putni un sikspārņi, iespējamo būtisko 

ietekmi ir svarīgi noteikt, pamatojoties uz vispusīgu pārskatu par labāko pieejamo zinātnisko informāciju 

attiecībā uz konkrēto sugu vai sugu grupu.  

Ja situācija ir neskaidra, tad saskaņā ar piesardzības principu novērtējumā par to, kas notiks ar teritoriju plāna 

vai projekta īstenošanas gadījumā, ir jāņem vērā attiecīgās dzīvotnes vai sugas “labvēlīga aizsardzības 

statusa saglabāšana vai atjaunošana”107.  

Šajā nodaļā ir apkopota pašreizējā izpratne par sauszemes vēja enerģijas projektu iespējamo ietekmi uz 

sugām, kas nav putni un sikspārņi. 

5.5.2 Ietekmes veidi 

5.5.2.1 Zīdītāji 

Zviedrijas Vides aizsardzības aģentūras (Helldin et al., 2012) veiktajā pētījumā par zīdītājiem un vēja enerģijas 

projektiem netika gūti lieli pierādījumi par būtisku ietekmi. Tomēr tika reģistrēts, ka lielie plēsēji un nagaiņi 

ievērojami ilgu laiku izvairās no attiecīgās teritorijas (Helldin et al., 2017).  Lai gan būtiskam riskam visvairāk 

                                                      

107 Tiesas 2013. gada 11. aprīļa spriedums Sweetman u. c., C-258/11, ECLI:EU:C:2012:743, [2012] Judikatūras Krājums 
(Vispārējais Krājums), 50. punkts. 
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ir pakļautas sugas, kam vajadzīgas plašas netraucētas dzīvotnes, var tikt ietekmētas arī pret traucējumiem 

tolerantas sugas, ja netraucētajās dzīvotņu daļās mainās apstākļi (Helldin et al., 2017).  

Citi pētījumi parādīja, ka āpši (Meles meles) Apvienotajā Karalistē saskaras ar paaugstinātu stresa līmeni, ko 

izraisa vējturbīnu troksnis (Agnew, 2016). Lai noskaidrotu, vai āpši ir pakļauti fizioloģiskam stresam, tika pētīts 

viņu apmatojuma kortizola līmenis. To āpšu apmatojuma kortizola līmenis, kas mitinās mazāk nekā 1 km 

attālumā no vējparka, bija par 264 % augstāks nekā āpšiem, kuri mitinās vairāk nekā 10 km attālumā no 

vējparka. Āpšiem, kuri mitinās 2009. un 2012. gadā ekspluatācijā nodotu vējparku tuvumā, netika atrastas 

nekādas kortizola līmeņa atšķirības, kas liecina, ka šie dzīvnieki nepierod pie turbīnu radītā traucējuma. 

Augstāks kortizola līmenis var ietekmēt skarto āpšu imūnsistēmu, kā rezultātā var paaugstināties infekcijas un 

saslimšanas risks āpšu populācijā. 

Łopucki (2018) nenovēroja nekādu negatīvu ietekmi uz Eiropas kāmja (Cricetus cricetus) telpisko sadalījumu 

vējparkos Polijā. Łopucki, R. un Mróz, I. (2016) neatklāja nekādu vēja enerģijas projektu ietekmi uz mazo 

zīdītāju sugu daudzveidību un skaitliskumu. Attiecībā uz lielākiem zīdītājiem Costa et al. (2017) norāda, ka 

Portugāles vēja enerģijas projektos tika reģistrēts, ka pelēkais vilks (Canis lupus) izstumšanas rezultātā savu 

migu pārvietojis līdz pat 2,5 km attālumā. Autori arī novēroja zemākus vairošanās rādītājus būvniecības un 

pirmo ekspluatācijas gadu laikā.  

Łopucki et al. (2017) atklāja, ka gan Eiropas stirna, gan Eiropas zaķis (Lepus europaeus) izvairījās no vēja 

enerģijas projekta teritorijas un ka dzīvotne tika mazāk izmantota līdz pat 700 m attālumā. Sugām, kuru īpatņi 

paļaujas uz dzirdi, lai saklausītu plēsējus, šīs izstumšanas iemesls varētu būt tas, ka sadzirdēšana ir 

apgrūtināta, jo īpaši tad, ja ir paaugstināts plēsonības spiediens. Tika novērots, ka rudā lapsa (Vulpes vulpes) 

apmeklē vēja enerģijas projektu teritoriju retāk — iespējams, tāpēc, ka bija mazāks medījumu (Eiropas zaķa) 

skaits un sliktāka dzirdamība medīšanas laikā. Rudās lapsas, visticamāk, izmanto pievedceļus un uzmeklē 

ekspluatācijā esošu turbīnu nogalināto putnu atliekas. 

Daži no apsvērumiem saistībā ar ietekmi uz zīdītājiem ir izklāstīti 5-15. ierāmējumsā. 

5-15. ierāmējums. Apsvērumi par ietekmi uz zīdītājiem (pielāgots no Helldin et al., 2012) 

• Iztraucējumi būvniecības laikā var būt īslaicīgi. 

• Ietekmes būtiskums, visticamāk, ir atkarīgs no dzīvotnes pieejamības un traucējumu līmeņa plašākā apkārtnē. 

• Ir novērota izvairīšanās no plašām teritorijām, kurās atrodas saistītā infrastruktūra, piemēram, pārvades līnijas. 

• Ir novērota lielāku plēsīgo dzīvnieku patvēruma vietu izstumšana. 

• Jauni pievedceļi var atvieglot īpatņu pārvietošanos (bet attiecīgi pakļauj tos saskarsmei ar ceļu satiksmes transportu). 

• Būtiska ietekme ir iespējama attālākās augšzemēs, kuras šobrīd ir nepieejamas un kuru pieejamības uzlabošana 

atpūtai, medīšanai un izklaidei, visticamāk, nozīmēs cilvēku un satiksmes intensīvāku plūsmu. 

• Nevar izdarīt pieņēmumus par sugu pierašanu, jo tas ir atkarīgs no sugu, dzimumu, vecuma, indivīda, gadalaika, 

traucējuma veida variācijām un no tā, cik regulārs un paredzams ir traucējums. 

• Ietekmes būtiskums, visticamāk, būs tieši proporcionāls vēja enerģijas projekta lielumam. 

• Daudzu mazu ietekmes aspektu kopums var būt būtisks visas populācijas līmenī. 

 

5.5.2.2 Abinieki un rāpuļi 

Pētījumā par vēja enerģijas projektu ietekmi uz rāpuļiem un abiniekiem (herpetofaunu) tika konstatēts, ka ir 

maz publicētu pierādījumu (Lovich et al., 2018). Tika konstatēts, ka vēja enerģijas projekta teritorijā notiekošās 

darbības izraisa rāpuļu nejaušu bojāeju, bet ilgtermiņā tie tiek izstumti no teritorijām ar lielāko turbīnu 

koncentrāciju (tuksneša bruņurupucis Gopherus agassizii).  

Vidusjūras bruņurupuci (Testudo graeca), kas saskaņā ar IUCN Sarkano grāmatu ir atzīts par jutīgu sugu, 

varētu ietekmēt dzīvotnes izzušana un sadrumstalošanās pievedceļu tuvumā vējparku būvniecības dēļ 

Dienvidaustrumeiropā, jo īpaši gadījumos, kad vējparkus izbūvē klinšainās vai stepes dzīvotnēs. Sk. arī 

5-1. gadījuma analīze.. gadījuma analīzi.   

Portugālē veiktie pētījumi ar modeļiem un simulācijām, pamatojoties uz empīriskiem datiem, parāda, ka jau 

pēc divu lielu monopāļa turbīnu uzstādīšanas mugurkaulnieku sugu skaitliskais daudzums (ietverot rāpuļus un 

abiniekus) samazinājās gandrīz par 20 %. Tomēr var rasties netieša ietekme, ja vēja enerģijas projekta 
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rezultātā samazinās to sugu skaitliskums, kas medī rāpuļus un abiniekus, — par to liecina rāpuļu blīvuma 

pieaugums un uzvedības, fizioloģijas un morfoloģijas izmaiņas vēja enerģijas projektā Indijā (Thaker et al., 

2018). 

5.5.2.3 Bezmugurkaulnieki, augi un ūdens organismi 

Vēja enerģijas projekti var radīt būtisku ietekmi uz šīm grupām, jo īpaši dzīvotņu izzušanas, degradācijas un 

sadrumstalošanās rezultātā. Šajā saistībā būtiska ir arī informācija, kas aplūkota iepriekš attiecībā uz 

sauszemes dzīvotnēm (5.2. nodaļa). 

O’Connor (2017) pētījumā ir norādīts, ka ūdens organismi var tikt ietekmēti, tomēr šo ietekmi ir iespējams 

efektīvi samazināt. Būtisku ietekmi, visticamāk, radītu vēja enerģijas projekta būvniecība, jo īpaši tad, ja 

turbīnas atrodas 50 m attālumā no ūdens dzīvotnēm. Tādēļ iespējamas būtiskas ietekmes novērtējumā ir 

jāņem vērā vismaz izmaiņas apkārtējā dzīvotnē, izmaiņas hidroloģijā, nogulšņu nodrošinājums un uzkrāšanās, 

troksnis un vibrācijas, kā arī invazīvu svešzemju sugu klātbūtne vai iespējama ievazāšana.      

Visticamāk, visbūtiskāko ietekmi uz bezmugurkaulniekiem radīs dzīvotņu un to dzīvesvietas substrāta 

izzušana, degradācija un sadrumstalošanās. Ir pieejams tikai nedaudz empīrisku datu par ietekmi uz 

kukaiņiem un citiem bezmugurkaulniekiem. Long et al. (2011) novēroja kukaiņu skaitliskuma izmaiņas atkarībā 

no turbīnas krāsas, un Foo et al. (2017) atklāja, ka monitoringa gados kukaiņu kopienas saglabājās diezgan 

pastāvīgas. Lai gan vējturbīnas piesaista kukaiņus, piemēram, zvīņspārņu kārtas kukaiņus (tauriņus un 

naktstauriņus), un tādējādi varētu tikt pakļauti sadursmes riskam barību meklējošie sikspārņi, šobrīd nav 

pieejami pierādījumi tam, ka vēja enerģijas projekti apdraudētu kukaiņu populācijas. 

Visbūtiskāko ietekmi uz augiem rada to augsnes substrāta izzušana, degradācija un sadrumstalošanās. 

II un IV pielikumā norādītos aizsargājamos augus, kas nav iekļauti 1. pielikumā par aizsargājamiem dzīvotņu 

veidiem, aizsargā sugu aizsardzības režīms, kas aprakstīts 2.2.4. nodaļā. 

Lai gan dažos pētījumos ir iegūti pierādījumi par vējparka izraisītām mikroklimata izmaiņām, nav ziņu par 

izrietošu ietekmi uz augu reproduktivitāti, fizioloģiju vai morfoloģiju. 

5.5.3 Iespējami ietekmes mazināšanas pasākumi  

Kā norādīts saistībā ar dzīvotnēm, stratēģiskā plānošana vēja enerģijas projektu pienācīgai izvietošanai ir 

efektīvākais veids, kā nepieļaut negatīvu ietekmi uz sugām. Pēc tam būtu rūpīgi jāapsver ar atsevišķām 

turbīnām saistītās infrastruktūras izvietošana, lai samazinātu ietekmes apmēru. 

Lai novērstu vai samazinātu to, ka autotransports nejauši sabrauc mazus zīdītājus, rāpuļus un abiniekus, 

lietderīgi būtu ierobežot pievedceļu pieejamību. Varētu samazināt arī pievedceļu platumu, jo apkopes 

darbībām nav vajadzīgi tikpat plati ceļi.  

Dzīvotņu apsaimniekošana varētu būt vēl viens pasākums, kas piemērots aizsargājamu sugu (zīdītāju, rāpuļu, 

abinieku, augu) populācijām.   

5.6 Dezekspluatācija un energoatjaunināšana  

5.6.1 Dezekspluatācija 

Dezekspluatācija ir būvniecībai pretēja darbība, kuras laikā tiek demontēta visa vēja enerģijas projekta 

infrastruktūra vai tās daļa un skartā zeme tiek atjaunota tādā stāvoklī, kādu nosaka valsts kompetentā iestāde. 

Dezekspluatāciju var veikt arī atsevišķām turbīnām vai turbīnu grupām, lai samazinātu pastāvošu ietekmi 

adaptīvās apsaimniekošanas plāna (sk. 7. nodaļu) ietvaros vai saistībā ar kompetentās iestādes veikto 

pārbaudi. 

Ja turbīnas nav komerciālā mērogā ražojušas elektroenerģiju 12 secīgus mēnešus, par labu praksi ir 

uzskatāma to dezekspluatācija un teritorijas atjaunošana pirmsbūvniecības stāvoklī.  

Putnu un sikspārņu sugu gadījumā dezekspluatācija var būt efektīvs pasākums sadursmes riska 

samazināšanai (Gartman et al., 2016). Ja monitoringā atklājas, ka viena vai vairākas turbīnas rada 
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neparedzētu, bet būtisku ietekmi, valsts kompetentās iestādes pārbaudei būtu jāietver arī iespēja 

dezekspluatēt vai pārvietot šīs turbīnas. 

5.6.2 Energoatjaunināšana 

Energoatjaunināšana ir saistīta ar pastāvošo turbīnu demontāžu un jaunu turbīnu izbūvi — tās parasti ir 

lielākas un ar lielāku jaudu. Tādēļ energoatjaunināšanas projekti parasti paredz mazāku skaitu turbīnu nekā 

sākotnējais vēja enerģijas projekts, un šīs turbīnas izbūvē vai nu uz esošajiem, vai jauniem pamatiem. 

Samazinot turbīnu skaitu, ir iespējams samazināt izstumšanas ietekmi. Lai nodrošinātu, ka projekts rada zemu 

ekoloģisko risku, var izpētīt, kādas iespējas sniedz atrašanās vietas mikroizvietojums  un kāda ir infrastruktūras 

konstrukcijas ietekme (sk. 5-14. gadījuma analīzi). 

Energoatjaunināšanas iekārtas nereti spēj nodrošināt lielāku enerģijas jaudu pie mazāka vēja. Lai gan tas ļauj 

samazināt bojā gājušo putnu skaitu vēja enerģijas iekārtās, kurās vēsturiski ir augstāki sadursmes radītāji, tas 

var palielināt sadursmes risku sikspārņiem lielāka turbīnas vējrata vēziena laukuma dēļ (Gartman et al. 

(2016)). Tāpat tas var mainīt vējagregātu apstādināšanas stratēģiju ekonomisko pamatojumu. Tādēļ 

energoatjaunināšana būtu jāanalizē katrā gadījumā atsevišķi, proti, par konkrētu teritoriju un sugām.   

Datus par sikspārņiem, kas vākti vējagregāta gondolas augstumā no esošām turbīnām, var izmantot, lai 

noteiktu iespējamo mirstības risku un pēc vajadzības izstrādātu vējagregātu apstādināšanas programmas. Tā 

kā aizstājējturbīnas parasti izvieto uz jauniem pamatiem, lēmumā par jaunajām atrašanās vietām būtu jāņem 

vērā ekspluatācijas laikā savāktie monitoringa dati.  

Tāpat ir jāapsver ietekme, ko rada aviācijas apgaismojuma izmantošana. Tā kā energoatjaunināšanas 

gadījumā turbīnu augstums parasti palielinās, varētu būt nepieciešams lielāku skaitu turbīnu aprīkot ar turbīnas 

apgaismojumu. Lai gan turbīnas apgaismojuma ietekme uz putniem, šķiet, ir ierobežota, gaismas krāsa var 

piesaistīt sikspārņus, galu galā izraisot lielāku migrējošu sikspārņu sadursmes risku ar vējturbīnām. 

5-14. gadījuma analīzē ir aprakstīts, kā ir izmantoti monitoringa dati, lai modelētu dažādus 

energoatjaunināšanas scenārijus un samazinātu riskus jūras ērgļiem Norvēģijā. 5-15. gadījuma analīzē ir 

aprakstīta vējparka energoatjaunināšana Zēbrigē, Beļģijā. 

5-14. gadījuma analīze: Sadursmes riska samazināšana jūras ērgļiem (Haliaeetus albicilla), veicot 
Smøla vējparka energoatjaunināšanu Norvēģijā 

Jūras ērglis (Haliaeetus albicilla) ir atzīts par sugu, kuru visvairāk apdraud ekspluatācijā esošas turbīnas Smøla vējparkā, 

jo tās gan iztraucē putnus, gan palielina sadursmju dēļ izraisītas mirstības rādītājus. 

Ekspluatācijā esošajā vējparkā (68 2–2,3 MW turbīnas) tika veikts monitorings, lai izsekotu sugas reproduktīvos 

rezultātus un ligzdu atrašanās vietas, ērgļu nakšņošanas vietas un lidošanas aktivitāti, tostarp arī izmantojot Merlin putnu 

radaru. Monitoringa datus izmantoja energoatjaunināšanas projekta izstrādē un ietekmes novērtējumā. 

 

Pamatojoties uz monitoringa datiem, tika izstrādāta jūras ērgļa ievainojamības karte, lai noteiktu, kuros apgabalos jūras 

ērglis ir visapdraudētākais un kuros — vismazāk apdraudēts. Sadursmes riska modelēšanā konstatēja, ka no diviem 

ierosinātājiem energoatjaunināšanas projektiem 30 5 MW turbīnu scenārija (sk. 5-6. attēls) iespējamais sadursmes risks 

ir 32 % no pašreizējā ekspluatācijā esošā vējparka riska. Gaidāms, ka 50 3 MW turbīnu scenārija sadursmes risks būtu 

aptuveni 71 % no pašreizējā ekspluatācijā esošā vējparka riska. 

 

Sadursmes riska atšķirības starp abiem energoatjaunināšanas scenārijiem un starp energoatjaunināšanas scenārijiem 

un pašreizējo ekspluatācijā esošā vējparku tika skaidrotas ar turbīnu skaita samazināšanu un atsevišķu turbīnu labāku 

izvietojumu.  
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5-6. attēls. Jūras ērgļa relatīvā jutīguma karte Smøla vējparkā (5 MW izvietojums), kas izstrādāta, salīdzinot šādus datu 
avotus: ligzdošanas vietu, putnēnu izšķilšanos, lidošanas aktivitāti un sadursmes risku. Sarkanā ēnojuma intensitāte 
parāda jutīguma pakāpi; tumši sarkanais nozīmē augstu jutīgumu. 

 

Lai gan ziņojumu novērtējumos izmantotie dati bija ļoti pamatoti, joprojām pastāv neliela nenoteiktība, tādēļ autori atzīst, 

ka nav iespējams precīzi prognozēt vējparka ietekmi pēc energoatjaunināšanas. Tāpēc autori iesaka izmantot adaptīvās 

pārvaldības plānu (sk. arī 7. nodaļu). Adaptīvā pārvaldība paredz iespēju pielāgot telplaicisko konfliktu līmeni 

energoatjauninātajā vējparkā, t. i., to, kur, kad un kādā mērā var rasties konflikts starp putniem un turbīnām jaunajā 

vējparkā. Tas ļauj attīstītājiem īstenot ietekmes mazināšanas pasākumus riskantās turbīnu atrašanās vietās un/vai 

konkrētos gada periodos (piemēram, vējrata spārnu nokrāsošanu kontrastējošās krāsās, ekspluatācijas pielāgojumu 

ieviešanu un video brīdināšanas sistēmu izmantošanu). 

Avots: Dahl, E.L., et al. (2015)  

 

5-15. gadījuma analīze: Zīriņu sadursmes riska samazināšana, veicot vējparka energoatjaunināšanu 
Zēbrigē, Beļģijā. 

Lineārs, 1986. gādā izveidots vējparks ar 24 turbīnām (10/12/2 vējturbīnas ar attiecīgi 200/400/600 kW, ar asīm attiecīgi 

23/34/55 metru augstumā un ar vējrata diametriem attiecīgi 22,5/34/48 metru apmērā) Zēbriges ostā radīja smagu 

sadursmes risku upes zīriņa (Sterna hirundo), cekulzīriņa (Sterna sanvicensis) un mazā zīriņa (Sterna albifrons) 

kolonijām, kurām netālu no vējparka Natura 2000 teritorijā atrodas vairošanās vieta (Everaert & Stienen 2007, Everaert 

2008).  
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Vecā vējparka rezultātu monitorings parādīja, ka zīriņi pēc barības lido no 0 līdz 50 metru augstumā un ka lielākā daļa 

lidojumu ir no 0 līdz 15 metru augstumā. Monitoringa laikā tika veikta lidojuma augstuma sadalījuma rūpīga analīze.  

 

Saistībā ar vējparka energoatjaunināšanas projektu veiktajā novērtējumā konstatēja, ka ir gaidāms, ka jaunajam 

vējparkam nebūs nekādas būtiskas ietekmes, pieņemot, ka nākotnē nemainīsies lidojuma augstuma sadalījums 

lidojumiem pēc barības. Palielinot vējturbīnu augstumu un ierobežojot vējturbīnu skaitu jaunā vējparka projektā, tiktu 

samazināts putnu sadursmes risks. 

 

Šā vējparka energoatjaunināšanas rezultātā Zēbriges ostā tika uzstādītas lielākas turbīnas, bet mazākā skaitā. 

2009. gadā tika uzstādītas 10 jaunas vējturbīnas (850 kW) ar lielāku attālumu to starpā. Jauno turbīnu ass augstums ir 

65 metri un vējrata diametrs — 52 metri. Vējturbīnu spārnu apakšējais augstums ir palielināts no 11 līdz 20,5 metriem 

vecajā vējparkā līdz 39 metriem energoatjauninātajā vējparkā. Līdzšinējais monitorings ir parādījis, kas tas ir samazinājis 

sadursmes ietekmi salīdzinājumā ar sākotnējo situāciju, pirms vējparka energoatjaunināšanas. 

Avots: 

Everaert J., (2007). Adviesnota INBO.A.2007.164. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.  

Everaert J., (2007). Adviesnota INBO.A.2007.84. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 

Everaert  J.  un  Stienen  E.  (2007).   

Everaert  J.  (2008).   
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6. ATKRASTES PROJEKTI: IESPĒJAMĀ IETEKME 

6.1 Ievads 

Šajā nodaļā ir aplūkots, kādā veidā vēja enerģijas projekti atkrastē varētu ietekmēt ar Dzīvotņu direktīvu un 

Putnu direktīvu aizsargātās dzīvotnes un sugas. Šo abu direktīvu darbības jomas ir precizētas 2.2.1. nodaļā, 

savukārt būtiskuma novērtēšanas koncepcijas skaidrojums ir sniegts 3.1. nodaļā.  

Šīs nodaļas mērķis ir attīstītājiem, NVO, konsultantiem un valstu kompetentajām iestādēm sniegt pārskatu par 

iespējamo ietekmi uz dažādām ES aizsargājamo dzīvotņu un sugu grupām. Šī iespējamā ietekme būtu jāņem 

vērā, izstrādājot vai pārskatot atkrastes vēja enerģijas plānu vai projektu. Tomēr, tā kā iespējama būtiska 

ietekme vienmēr ir jānosaka katrā gadījumā atsevišķi, vēja enerģijas projekta reālā ietekme uz aizsargājamām 

sugām un dzīvotnēm būs ļoti atšķirīga.  

Atkrastes vēja enerģijas projekti var radīt ietekmi vienā vai vairākos vēja enerģijas projekta attīstības 

galvenajos posmos, kas kopumā ir pieci:  

• pirmsbūvniecības posms (piemēram, meteoroloģiskie pētījumi, nogulu stabilitātes izpēte un jūras gultnes 

sagatavošana); 

• būvniecības posms (piemēram, materiālu transportēšana ar kuģiem un monopāļa108 pamatu, turbīnu, tīkla 

savienojuma kabeļu, fiksētu/peldošu turbīnu u. c. būvniecība);  

• ekspluatācijas posms (t. sk. apkope);  

• energoatjaunināšanas posms (turbīnu skaita, tipa un/vai konfigurācijas izmaiņas esošā vējparkā);  

• dezekspluatācijas posms (vējparka vai atsevišķu turbīnu novākšana).  

 

Novērtējot ietekmes būtiskumu, ir svarīgi paturēt prātā, ka ietekmi var radīt visa projekta iedarbība kopumā 

(tostarp saistītā infrastruktūra, piemēram, tīkla kabeļi) un pat aspekti, kas attiecas uz atkrastes projektu 

sauszemes daļu (piemēram, sagatavošanas darbi iziešanai krastā un pārvadei piekrastē). 

Dzīvotnes un sugas var tikt pakļautas pastāvīgai vai pagaidu ietekmei. Ietekmi var radīt darbības, kas tiek 

veiktas Natura 2000 teritorijā vai ārpus tās robežām. Mobilām sugām, piemēram, jūras zīdītājiem vai jūras 

putniem, kas barojas lielā attālumā no vairošanās vietas, ietekme var skart atsevišķus īpatņus tālu prom no 

Natura 2000 teritorijām. Būtisku ietekmi var radīt pats plāns vai projekts, un tā var realizēties dažādos projekta 

dzīves cikla posmos. Plānu un projektu kombinācija var radīt kumulatīvu ietekmi. Šī ietekme būs aizvien 

būtiskāka, jo tiek plānots palielināt atkrastes vēja enerģijas īpatsvaru, lai izpildītu atjaunojamo energoresursu 

enerģijas mērķrādītājus.  

Nākamajās apakšnodaļās ir aprakstīti galvenie ietekmes veidi lielākajām “recipientu” grupām109. Turpmāk 

6-1. tabula. ir sniegts pārskats. Dažos gadījumos ietekme var būt labvēlīga, piemēram, rodas jaunas dzīvotnes 

jeb t. s. rifu efekts (sk. 6-1. ierāmējums).  

6-1. ierāmējums. Atkrastes vējparku pamatu radītais rifu efekts. 

Rifu efekts ir viens no iespējamajiem veidiem, kā atkrastes vējparka pamati ietekmēs jūras bioloģisko daudzveidību. Īpaši 

liela nozīme tam ir jūras teritorijās, kurās nav klinšainas grunts, piemēram, lielā daļā Ziemeļjūras. Zemūdens konstrukcijas 

var darboties kā mākslīgi rifi, un uz pamatiem var izveidoties dažādu organismu kolonijas. Lai gan ir liecības par to, ka 

vējparku konstrukcijas, iespējams, izraisa bentisko organismu lielāku daudzveidību (Lindeboom et al., 2011) un 

komerciāli nozīmīgu zivju lielāku blīvumu (Reubens et al., 2013), tās var arī mainīt vietējo sugu sastāva un bioloģiskās 

struktūras iezīmes (Petersen & Malm, 2006). Izvērtējot dezekspluatācijas variantus, būtu jāņem vērā šī potenciāli 

labvēlīgā ietekme uz jūras bioloģisko daudzveidību. Fowler et al. (2018) uzsver iespējamo nelabvēlīgo ietekmi, tostarp 

uz jūras zīdītājiem, ko varētu radīt šo konstrukciju pilnīga izņemšana no jūras vides (kā tas pašreiz tiek prasīts saskaņā 

ar OSPAR Lēmumu 98/3; Jørgensen, 2012). Šo konstrukciju daļēja demontāža, iespējams, nodrošinātu, ka rifu dzīvotne 

turpina pastāvēt. Tomēr iespējamās biocenozes, kas varētu izveidoties uz vējparku konstrukcijām, ir rūpīgi jānovērtē, 

                                                      

108 Ir dažādu veidu vējturbīnu pamati. Visbiežāk izmanto monopāļa pamatus; tās ir diezgan vienkāršas konstrukcijas, kas 
izgatavotas no tieši jūras gultnē iestiprināta biezsienu tērauda cilindra. Citu veidu pamati var būt čaulpāļi — pamati ar 
režģa karkasu, kam ir trīs vai četri stiprinājuma punkti jūras gultnē — vai enkurtipa gravitācijas pamati. 
109 Galvenās recipientu grupas, piemēram, jūras putni, jūras zīdītāji un jūras dzīvotnes, kuras iespējami ietekmēs 
atkrastes vēja enerģijas projekti. 
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ņemot vērā vietas saglabāšanas mērķus, tostarp jānovērtē, kā tās ietekmē aizsargājamās sugas un dzīvotnes, jo īpaši 

tad, ja ienāk invazīvas svešzemju sugas, kuras varētu izveidoties uz jaunuzceltajām konstrukcijām. 

 
6-1. tabula. Pārskats par iespējamo ietekmi uz dažādām atkrastē mītošām recipientu grupām.  

Recipientu grupa Atkrastes vēja enerģijas projekta iespējamā ietekme 

Dzīvotnes Jūras dzīvotņu zudums 
Jūras dzīvotņu iztraucēšana un degradācija  
Nosmakšana, ko izraisa suspendētas nogulsnes, kuras izdalās no suspensijas  
Jaunu jūras dzīvotņu izveidošanās  
Fizikālu procesu izmaiņas, ko izraisa jauno konstrukciju klātbūtne  
Piesārņojuma noplūde vai agrākos laikos radušos piesārņotāju izkustināšana  

Zivis Elektromagnētiskie lauki  
Zemūdens trokšņa radītie iztraucējumi 
Rifu efekts 

Putni Dzīvotnes zudums un degradācija  
Iztraucēšana un izstumšana  
Sadursme  
Barjerefekts  
Netieša ietekme  
Piesaistīšana (piemēram, iespēja nosēsties, pārlaist nakti) 

Jūras zīdītāji Dzīvotnes zudums un degradācija  
Trokšņu radītie iztraucējumi un izstumšana (pāļu dzīšanas troksnis un 
kuģu/helikopteru radītais troksnis) 
Dzirdes vājināšanās (zemūdens trokšņa radīts kaitējums) 
Komunikācijas maskēšana  
Sadursme ar kuģošanas līdzekļiem 
Barjerefekts 
Zvejas noslodzes samazināšanās (nav zvejas zonu) 
Ūdens kvalitātes izmaiņas (piesārņotāji + atkritumi jūrā) 
Elektromagnētiskā lauka ietekme uz navigāciju 
Netieša ietekme  
Rifu efekts 

Sikspārņi Iztraucēšana un izstumšana  
Sadursme  
Barjerefekts  
Barotrauma  
Lidojumu koridoru vai guļasvietu izzušana vai pārvietošana  
Netieša ietekme  

Citas sugas Trokšņu radīti iztraucējumi un izstumšana  
Elektromagnētiskie lauki  
Siltumiedarbība 
Jaunu dzīvotņu izveidošanās  
Ūdens kvalitātes izmaiņas (piesārņotāji + atkritumi jūrā)  
Netieša ietekme 

 

Dažu ar atkrastes vēja enerģijas projektiem saistīto darbību būtība skaidri atšķiras no tām, ko veic sauszemes 

vēja enerģijas projektos. Atšķirība ir, piemēram, tā, ka jāizmanto kuģošanas līdzekļi, lai piekļūtu objektiem, kā 

arī tas, ka daži ietekmes mehānismi ir raksturīgi tikai ūdens videi, piemēram, zemūdens troksnis. Tomēr 

principi, pamatojoties uz kuriem izstrādā ietekmes mazināšanas pasākumus sauszemes vējparkiem, vienlīdz 

ir piemērojami arī atkrastes vējparkiem. Šie principi ir izklāstīti turpmākajos punktos. 

• Tiek piemērota “ietekmes mazināšanas hierarhija”, kas nozīmē, ka vispirms ir jāizvērtē un jāīsteno 

pasākumi, kas veicami, lai novērstu negatīvo ietekmi, un tikai pēc tam ir jāveic pasākumi, kas mazina 

negatīvo ietekmi. Laba prakse ir piemērot šos pasākumus jau no paša sākuma, pirms tiek izvērtēti attiecībā 

uz recipientu grupu veicamie pasākumi. 

• Labākais veids, kā mazināt negatīvo ietekmi uz ES aizsargājamajām dzīvotnēm un sugām, ir izvietot 

projektus tālāk prom no neaizsargātām dzīvotnēm un sugām (šo praksi sauc par “makroizvietojumu”). To 

vislabāk var panākt ar stratēģisko plānošanu administratīvajā, reģionālajā, nacionālajā vai pat 
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starptautiskajā līmenī, jo īpaši, izmantojot jūras telpiskos plānus, kas izstrādāti saskaņā ar Jūras telpiskās 

plānošanas direktīvu110.  

• Atkrastes vēja enerģijas projektos liela nozīme ir pārrobežu ietekmei ne tikai kumulatīvās iedarbības dēļ 

(piemēram, uz putnu migrāciju), bet arī tāpēc, ka daudzi vējparki ir izvietoti tuvu citu dalībvalstu Eiropas 

Ekonomikas zonas (EEZ) robežām (vai nākotnē tiks īstenoti pat pārrobežu projekti). Saskaņā ar Espo 

Konvenciju un Protokolu par stratēģisko vides novērtējumu (SEA protokols, Kijeva (Jendroska et al., 

2003111)), Konvencijas pusēm ir pienākums citai citu informēt par pārrobežu ietekmi un savā plānošanā ir 

ņemt vērā pārrobežu ietekmi. Izstrādājot jūras telpiskos plānus, dalībvalstīm ir jāsadarbojas savstarpēji un 

arī ar valstīm ārpus ES. 

• Monitorings nav ietekmes mazināšanas pasākums, bet ir nepieciešams, lai pārbaudītu, vai būtiskas 

ietekmes novēršanas vai mazināšanas pasākumi ir efektīvi. 

• Ietekmes mazināšanas pasākumus nedrīkst jaukt ar kompensācijas pasākumiem, kas paredzēti, lai 

kompensētu iespējamos plāna vai projekta radītos zaudējumus. Kompensācijas pasākumus var izvērtēt 

tikai saskaņā ar Dzīvotņu direktīvas 6. panta 4. punktā noteiktajiem kritērijiem. 

 

6.2 Dzīvotnes 

6.2.1 Ievads 

Desmit dzīvotņu veidi (vai dzīvotņu veida kompleksi), kas norādīti Dzīvotņu direktīvas I pielikumā, ziņošanas 

vajadzībām tiek uzskatīti par jūras dzīvotnēm, un divi no tiem — par prioritāriem dzīvotņu veidiem (apzīmēti ar 

*): 

• smilšu sēkļi, ko pastāvīgi sedz neliels daudzums jūras ūdens [1110]; 

• Posidonia audzes (Posidonion oceanicae)* [1120]; 

• grīvas ūdeņi [1130]; 

• purvāji un smilšu līdzenumi, ko nelielas plūdmaiņas gadījumā neklāj jūras ūdens [1140]; 

• piekrastes lagūnas* [1150]; 

• plašas seklūdens ietekas un līči [1160]; 

• rifi [1170]; 

• zemūdens struktūras, ko radījušas gāzu izplūdes [1180]; 

• Baltijas jūras boreālās šaurās ietekas [1650]; 

• pilnīgi vai daļēji zem ūdens esošas jūras alas [8330]. 

 

Minētie dzīvotņu veidi ietver piekrastes dzīvotnes, jūras seklūdens dzīvotnes un dziļāku atkrastes ūdeņu 

dzīvotnes (Eiropas Komisija, 2013). Tā kā atkrastes vēja enerģijas projektiem ir nepieciešama piekļuve 

sauszemei (“izvads krastā”), atkrastes projektu novērtēšanā ir jāizvērtē arī sauszemes dzīvotnes 

(sk. 5.2. nodaļu). Atskaites dati atbilstīga novērtējuma veikšanas vajadzībām ir jāvāc, izmantojot labākās 

pieejamās metodes. Atskaites apsekojumu metožu piemēru kopsavilkums ir sniegts 6-2. ierāmējums.. 

6-2. ierāmējums. Atskaites apsekojums attiecībā uz bentiskajām dzīvotnēm 

Visticamāk, būs vajadzīgi apsekojumi, lai vēja enerģijas projektu ietekmes zonā un arī atzīmētajā buferzonā ieskicētu 

I pielikuma dzīvotņu teritorijas. Dažos gadījumos nacionālā līmenī ir pieejami sīki izstrādāti norādījumi par atbilstīgām 

apsekojuma metodēm112. I pielikuma dzīvotņu apsekojumi var būt daļa no plašāka raksturlielumu apsekojuma, ko veic 

                                                      

110 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīva 2014/89/ES, ar ko izveido jūras telpiskās plānošanas 
satvaru; OV L 257, 28.8.2014., 135.–145. lpp. 
111 Jendroska, Jerzy & Stec, Stephen. (2003). The Kyiv Protocol on strategic environmental assessment (Kijevas 
Protokols par stratēģisko vides novērtējumu). 33. 105.–110. 
112 Sk., piemēram: “Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment (StUK 
4)” (Izmeklēšanas standarts par atkrastes vējturbīnu ietekmi uz jūras vidi (StUK 4)): 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-
offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6 un “Marine Monitoring Handbook” (Jūras 
monitoringa rokasgrāmata): http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download. 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download
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ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) nolūkā. Tādi informācijas avoti kā EMODnet113 var sniegt noderīgu informāciju par 

pieejamiem datiem attiecībā uz jūras gultnes dzīvotņu kartografēšanu plašākā mērogā. 

 

Ja dzīvotņu iezīmes nav nesen (ne senāk kā pirms 1–2 gadiem) kartētas ar augstu izšķirtspēju, parasti pirms projekta 

izstrādes ir jāveic sīki izstrādāti konkrēto vietu apsekojumi.  

 

Dzīvotņu klasifikācijas shēmas ir vērtīgs rīks atskaites apsekojumos attiecībā uz dzīvotnēm, kas atrodas zem plūdmaiņu 

līnijas vai plūdmaiņu zonā. Eiropas EUNIS sistēmā114 ir norādīti “biotopi”, kas definēti, pamatojoties uz raksturīgajām 

sugām un saistītajiem fizikālajiem raksturlielumiem, piemēram: i) uz kādas pamatnes tas veidojas; ii) kādā dziļumā to var 

atrast; iii) ar kādu veidu viļņiem un kādiem plūdmaiņas enerģijas nosacījumiem tas ir saistīts. Noderīgas vadlīnijas par 

biotopu noteikšanu ir sniegtas Parry (2015115). 

 

Apsekojuma metodes ir izklāstītas turpmākajos punktos. 

 

• Plūdmaiņu zonas dzīvotnes 

• Transekts, punktveida vai apgaitas apsekojumi, ko veic, ejot kājām vai braucot ar transportlīdzekli, piemēram, ar 

transportlīdzekli uz gaisa spilvena. 

• Attālināta satelītnovērošana, multispektrāla attālināta novērošana no gaisa, aerofotogrāfiju interpretēšana. 

 

• Dzīvotnes zem plūdmaiņu līnijas 

• Novērošana ar iegremdējamu videokameru, tauvā vilktu videokameru vai ar tālvadāmu aparātu. Iespējams arī veikt 

tiešu apsekojumu, izmantojot ūdenslīdējus. Svarīgs apsvērums ir redzamība, lai gan [video/foto] kameru sistēmas, 

kurām ir korpuss, kas der lietošanai saldūdenī, var nodrošināt attēlu ieguvi saduļķojuma apstākļos. 

• Paraugu ņemšana ar ekskavēšanas, serdes ņemšanas, bagarēšanas un/vai tralēšanas metodi. Sagraujošas 

metodes, jo īpaši tralēšana, iespējami jutīgās zonās ir rūpīgi jāplāno. 

• Apsekojuma plānu var optimizēt, izmantojot akustiskās zemes izšķiršanas sistēmas, piemēram, sānu skenēšanas 

hidrolokatorus vai daudzstaru eholotes. Šīs sistēmas būtu jāizmanto pirms tiešo novērojumu veikšanas un parauga 

ņemšanas. 

 

6.2.2 Ietekmes veidi 

6.2.2.1 Galvenie ietekmes veidi 

6-2. tabula. ir sniegts apkopojums par galvenajiem veidiem, kādos atkrastes vējparku attīstīšana ietekmē jūras 

dzīvotnes. Vairumā gadījumu norādītās sekas rada iespējami dažādu ietekmju kopums. Piemēram, dzīvotnes 

bojājumus vai iztraucējumus var izraisīt jebkura darbība, kas saistīta ar iedarbību uz jūras gultni. Piemēram: i) 

apsekojumiem izmantotais aprīkojums, piemēram, greiferi un serdeņi; ii) propelleru radīts izskalojums vai iii) 

jūras gultnes sagatavošana pirms pamatu un kabeļu ierīkošanas. Šādu veidu ietekme var radīt sekas, kas 

potenciāli aptver ļoti plašu teritoriju un kas var rasties jebkurā projekta dzīves cikla laikā un pēc tā beigām. 

Tomēr vislielākās bažas rada periodi, kas norādīti 6-2. tabulā uzskaitītajos posmos. 

6-2. tabula. Ietekmes veidi uz dzīvotnēm projekta dzīves cikla laikā atkrastes vēja enerģijas projektu gadījumā 

Galvenie ietekmes veidi Projekta posms 
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Dzīvotnes zudums 
(pastāvošās dzīvotnes 
zudums un aizstāšana ar citu 
dzīvotni, piemēram, tiek 

 X  X X 

                                                      

113 https://www.emodnet-seabedhabitats.eu. 
114 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification. 
115 http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf. 

https://www.emodnet-seabedhabitats.eu/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification
http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf
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pievienotas betona, tērauda 
vai akmens konstrukcijas) 

Dzīvotnes iztraucēšana un 
degradācija (tostarp i) nogulu 
penetrācija, abrāzija un  
kompresija, kā arī un ii) 
kabeļu izbūve) 

X X X X X 

Nosmakšana, ko izraisa 
suspendētas nogulsnes, 
kuras izdalās no suspensijas 

 X  X X 

Jaunas jūras dzīvotnes 
izveidošanās 

 X    

Fizikālu procesu izmaiņas, ko 
izraisa jauno konstrukciju 
klātbūtne 

 X X  X 

Piesārņojuma noplūde vai 
agrākos laikos radušos 
piesārņotāju izkustināšana 

 X X X X 

Netieša ietekme X X X X X 

  

I pielikumā norādītās dzīvotnes, kas ir iespējami neaizsargātas pret ietekmi, kuru izraisa atkrastes vēja 

enerģijas projekti, ir “smilšu sēkļi, ko pastāvīgi sedz neliels daudzums jūras ūdens” [1110], “rifi” [1170] un 

Posidonia audzes [1120]. Posidonia audzes apdraud to tieša fiziska iznīcināšana un nogulu izmaiņas 

hidrogrāfisko režīmu iespaidā (sk. Bray et al., 2016). Atkarībā no vējparka un saistītās elektroenerģijas 

nogādes infrastruktūras izvietojuma var tikt ietekmētas arī citas dzīvotnes vai dzīvotņu kompleksi. Šādas 

dzīvotnes un dzīvotņu kompleksi ir “grīvas ūdeņi” [1130], “purvāji un smilšu līdzenumi, ko nelielas plūdmaiņas 

gadījumā neklāj jūras ūdens” [1140], kā arī “plašas seklūdens ietekas un līči” [1160]. Dažas jūras dzīvotnes, 

jo īpaši “pilnīgi vai daļēji zem ūdens esošas jūras alas” [8330], atkrastes vēja enerģijas projekti, visticamāk, 

neietekmēs. 

Izstrādājot plānus un projektus, ir jāizvērtē, kuras dzīvotnes var tikt ietekmētas iecerēto darbību rezultātā, 

ņemot vērā 6-2. tabula. apkopotos ietekmes veidus. Lai gan ģeofizikālās un ģeotehniskās izpētes darbi, 

visticamāk, būtiski neietekmēs dzīvotnes, ir jāizvērtē, vai ģeotehniskie serdeņa urbumi vai citas darbības 

varētu izraisīt tiešu aizsargājamās dzīvotnes zudumu/iztraucējumu. Jāizvērtē arī energoatjaunināšanas 

darbības, jo šajā posmā var tikt īstenotas darbības, kuru sekas ir līdzīgas citos posmos veiktajām darbībām. 

Iespējams, energoatjaunināšanas darbību dēļ sākotnēji noteiktais radītās ietekmes periods var pat 

pagarināties. 

Dzīvotnes, kas atrodas plūdmaiņu zonā un zem plūdmaiņas līnijas, vēja enerģijas projekti var ietekmēt šādi: i) 

dzīvotnes zudums zem turbīnu un saistītās infrastruktūras pamatiem; ii) iztraucējumi, kurus rada nogulu 

dispersija/sedimentācija, kas var noklāt jūras gultni, mainot dzīvotņu fizikālo struktūru vai izraisot piesārņotāju 

izkustēšanos, un iii) pagaidu iztraucējumi, ko rada darbību iedarbība uz jūras gultni, piemēram, kad izmanto 

urbšanas platformu balstus116, kuģošanas līdzekļu enkurus utt. Ilgtermiņā dzīvotnes ietekmē jaunizveidoti 

mākslīgi pamati, kas var piesaistīt bentiskos un citus organismus (Wilhelmsson, 2010; Hiscock et al., 2002). 

Visbeidzot, I pielikumā norādītās dzīvotnes var ietekmēt tas, ka vairs netiek veiktas agrāk veiktās darbības, 

piemēram, zvejniecība. Tādējādi varētu atjaunoties bentiskās dzīvotnes, kas iepriekš tika būtiski degradētas 

grunts tralēšanas rezultātā. 

Vairums atkrastes vējparku un ar tiem saistīto kabeļu šobrīd ir izvietoti vietās, kur ir diezgan mīksta grunts 

(piemēram, smilšainā jūras gultnē, kuru veido smalkākas frakcijas nogulas un rupjāka grants, oļi utt. dažādās 

proporcijās). Tāpēc, veicot novērtējumus, lielākā uzmanība ir jāpievērš smilšu sēkļiem [1110] un rifiem [1170], 

jo tie ir vairāk pakļauti dzīvotņu zudumam. Galvenās bažas rada šo dzīvotņu tiešs zudums zem vējturbīnas 

pamatiem un saistītās infrastruktūras zonā. 

Cietu virsmu izveide zonā, kur dominē smilšainas nogulas, bieži vien izraisa bentisko biocenožu būtiskas 

izmaiņas (Meissner & Sordyl, 2006). Lai gan šīs izmaiņas var vērtēt pozitīvi, notikušās apstākļu izmaiņas var 

                                                      

116 Pārvietojama platforma, ko nostiprina jūras gultnē, izmantojot baržas tapveida enkuru sistēmas, sauktas par balstiem. 
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radīt būtisku ietekmi, ja esošās dzīvotnes ir aizsargājamas Natura 2000 teritorijā. Tehniskās konstrukcijas vai 

citas mākslīgas cietas pamatnes izraisa: i) nogulu struktūras neatgriezeniskas pārmaiņas; ii) jūras nogulu 

noblīvēšanos un iii) mīkstas gultnes dzīvotņu zudumu. Tāpēc cietas pamatnes mākslīga novietošana ne 

vienmēr ekoloģiski uzlabo jūras dzīvotnes. Novērtējumos ir jāņem vērā Natura 2000 teritoriju apstākļi un 

saglabāšanas mērķi un jāievēro piesardzība, ja informācija par patiesajiem vēsturiskajiem atskaites apstākļiem 

ir nepilnīga.  

Ir jāuzsver vēl viens aspekts, proti, fiksēto un peldošo vējturbīnu tehnoloģiju atšķirības, tostarp jūras gultnes 

raksturlielumi vietā, kur tiks izvietota viena no šīm tehnoloģijām. Dažkārt fiksēto vējturbīnu pamatu būvniecībā 

izmanto, piemēram, gruntssūcējus, un nav jāveic pāļu iedzīšana vai urbšana. Tas nozīmē, ka būtiskas 

ietekmes varbūtība ir zemāka salīdzinājumā ar gadījumiem, kad izmanto monopāļus vai citus pāļu pamatus. 

Peldošo vējturbīnu vējparki rada daudz mazāku iedarbības zonu dzīvotņu iznīcināšanas ziņā.  

6.2.2.2 Būtiskuma novērtēšana 

Būtiskumu lielā mērā nosaka tas, cik skaitliski liela dzīvotnes teritorija, visticamāk, tiks zaudēta, degradēta vai 

traucēta salīdzinājumā ar kopējo dzīvotnes teritoriju. Tāpēc ir labi jāsaprot dzīvotņu izvietojums, struktūra un 

funkcijas. 

Ietekmes būtiskumu var noteikt dažādi faktori: bioloģiskie faktori, vide, plānojums un projekta izstrādes plāns. 

6-3. ierāmējums. ir sniegti galvenie faktori, kas ņemti vērā būtiskuma novērtēšanā. 

6-3. ierāmējums. Būtiskuma novērtēšanas faktori 

Bioloģiskais faktors (Tillin et al., 2010): 

• pretestība (vai recipientu grupa var absorbēt iztraucējumus vai stresu bez tai raksturīgo pazīmju izmaiņām); 

• noturība (spēja atjaunoties);  

• jutīgums (iespēja, ka notiks izmaiņas, ja tiks izdarīts spiediens uz to raksturlielumu (recipientu), kas nosaka pretestības 

un noturības funkciju). 

 

Vides faktori 

• Grunts vai nogulu veids un morfoloģija 

• Ūdens kvalitāte un daudzums 

• Pastāvošās darbības, piemēram, dabas saglabāšanas darbības, kuru iespējamā traucēšana var izraisīt vides apstākļu 

izmaiņas. 

 

Plānojums vai projekta izstrādes plāns: 

• vējturbīnu skaits;  

• pamatu konstrukcija, jo īpaši aizņemtā platība; 

• aizsardzība pret izskalojumu un uzstādīšanas metodes, jo īpaši, ja veicamie darbi (piemēram, smilšu viļņu 

nolīdzināšana) ietver dzīvotnes likvidēšanu plašā teritorijā; 

• kabeļu skaits, garums un iegremdēšanas metode(-s) (un kabeļu aizsargapvalka izmantošana); 

• citas saistītās darbības (piemēram, prasība noenkurot peldlīdzekļus vai izmantot urbšanas platformas nostiprināšanas 

balstus, izurbtā vai izsmeltā materiāla deponēšanas vietas utt.); 

• būvdarbu ilgums un to teritoriālais mērogs; 

• dezekspluatācijas plāni — vai infrastruktūra (tostarp pamati un aizsargapvalks) tiks atstāta vai novākta. 

 

Ar pierādījumiem pamatots jūras jutības novērtējums (The Marine Evidence-based Sensitivity Assessment, 

MarESA) (Tyler-Walters et al., 2017)) ir metodika, kurā būtiskuma novērtēšanā izmanto pierādījumus un 

ekspertu slēdzienus. 6-3. tabula. ir apkopota MarESA pieeja attiecībā uz biotopiem, kas var atrasties 

I pielikumā norādīto veidu dzīvotnēs vai kas ir tām raksturīgi. Kopsavilkumā lielāka uzmanība ir pievērsta 

abrāzijai. Fiziski iztraucējumi vai nogulu vai klinšainu dzīvotņu substrāta virsmas abrāzija ietekmē tur mītošo 

epifloru un epifaunu. Abrāziju var izraisīt nogulu paraugu ņemšana, kuģošanas līdzekļu enkurošana vai nogulu 

kompresija ar urbšanas platformas baržas nostiprināšanas balstiem. MarESA novērtējuma procesa svarīga 

sastāvdaļa ir kritēriji (kvalitatīvie un kvantitatīvie). Tie raksturo spiedienu ietekmes stipruma, apmēra, ilguma 

un biežuma aspektā.  
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6-3. tabula. Jūras dzīvotņu jutība, pretestība un noturība pret abrāziju 

Dzīvotnes veids (biotopa piemērs) Pretestība Noturība Jutība 

Smilšu sēkļi, ko pastāvīgi sedz neliels 
daudzums jūras ūdens [1110] (sublitorāla 
smilts dažāda sāļuma ūdeņos)  

Zema Augsta Zema/vidēja117 

Posidonia audzes (Posidonion oceanicae) 
[1120] 

Vidēja Zema Vidēja 

Grīvas ūdeņi [1130] (Hediste diversicolor, 
Limecola balthica un Scrobicularia plana 
litorālās, smilšainās dubļainās piekrastēs) 

Vidēja Augsta Zema 

Purvāji un smilšu līdzenumi, ko nelielas 
plūdmaiņas gadījumā neklāj jūras ūdens 
[1140] (Zostera sp. audzes zemākā 
piekrastē vai infralitorālā tīrā vai dubļainā 
smiltī) 

Zema Vidēja Vidēja 

Piekrastes lagūnas* [1150] (Sublitorāli 
dubļi zema vai samazināta sāļuma ūdeņos 
(lagūnās)) 

Vidēja Augsta Zema 

Plašas seklūdens ietekas un līči [1160] 
(Arenicola marina infralitorālos dubļos) 

Augsta Augsta Nav jutīga 

Rifi — biogēnie vai geogēnie [1170] 
(Sabellaria spinulosa uz stabilām 
cirkalitorālām jauktām nogulām) 

Nav Zema/vidēja Vidēja/augsta 

* prioritāra dzīvotne 

Ja ir neskaidrība (par kādu iespējamo ietekmi vai vējparka projektēšanas parametriem), ir jāizdara sliktākā 

scenārija pieņēmumi. Piemēram, jūras gultnē iegremdētā kabeļa aizsardzība (piemēram, ar akmens 

uzbērumu) var būtiski palielināt ar kabeļa ierīkošanu saistīto ietekmi uz dzīvotnes zudumu. Tomēr aizsardzībai 

nepieciešamo akmeņu apjomu var aprēķināt tikai tad, kad ir zināms, vai kabelis ir veiksmīgi ieguldīts. Šīm 

aplēsēm ir jābūt iespējami precīzām un pamatotām ar atbilstīgu informāciju, piemēram, grunts apstākļu 

ģeotehniskās izpētes datiem. 

Turpmāk 6-4. ierāmējums. ir apkopotas neskaidrības un problēmas, ar kurām saskārās, veicot novērtējumu 

par iespējamu būtisku ietekmi uz atkrastes dzīvotnēm (un kuru risināšanai var būt nepieciešamība vākt papildu 

atskaites datus vai piemērot piesardzības principu). 

6-4. ierāmējums. Galvenās problēmas iespējamās būtiskās ietekmes uz atkrastes dzīvotnēm 
novērtēšanā 

Visi ietekmes veidi 

• Datu pieejamība, jo īpaši saistībā ar plaša mēroga dzīvotnes izvietojumu, lai veiktu: i) novērtējumus plāna līmenī vai ii) 

sīki izstrādātus apsekojumus un novērtējumus konkrētam projektam. 

• Trūkst datu par projekta konstruktīvajiem parametriem, proti, nav zināms kabeļa aizsardzībai nepieciešamo materiālu 

daudzums un kabeļa izvietojums. Dažkārt nav arī skaidrs, cik efektīva būs kabeļa aizsardzība, un nav zināmas kabeļa 

ieguldīšanas metodes, piemēram, vietās, kur jūras gultne ir dinamiska un kur pirms ieguldīšanas ir jālikvidē smilts viļņi. 

Ja ir jāveic korektīvi pasākumi, var rasties jauni riski I pielikuma dzīvotnēm, jo palielinās galvenie projektēšanas vides 

parametri. 

• Dažkārt trūkst informācijas par to, cik liela ir jau pastāvošā infrastruktūra, kas ietekmē I pielikuma dzīvotni. Piemēram, 

ja nav zināms, cik liela jūras gultnes platība ir nosegta ar akmeņu aizsargkrāvumu Natura 2000 teritorijā, ir grūti izdarīt 

pamatotu kumulatīvo novērtējumu. 

• Dzīvotņu mainīgums telpā un laikā. Jūras vide ir dinamiska. Piemēram, noteiktas dzīvotnes, piemēram, smilšu sēkļi 

[1110], var būt kustīgi, un biocenozes (piemēram, biogēnie rifi (1170 sastāvdaļa])) būtībā mainās līdz ar gadalaikiem. 

• Izpratne par dzīvotņu un saistīto sugu jutīgumu pret vēja enerģijas projekta darbībām, jo īpaši par to pretestību 

(toleranci) un noturību (spēju atjaunoties). Salīdzinoši maz ir paveikts, lai uzlabotu pierādījumu bāzi, pamatojoties uz 

pēcizbūves monitoringa ziņojumiem. 

 

                                                      

117 https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1. 
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en. 

https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en
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6.2.3 Ietekmes mazināšanas pasākumi  

Visefektīvākais veids, kā novērst iespējamās konfliktsituācijas saistībā ar Natura 2000 teritorijām un ES 

aizsargājamām sugām un dzīvotnēm, ir izraudzīties atbilstīgu vietu atkrastes vēja enerģijas projektu izveidei.  

Ietekmi uz jūras dzīvotnēm var mazināt, izvēloties vissaudzējošākās metodes darbu veikšanai, piemēram, 

kabeļu ieguldīšanai un jūras gultnes sagatavošanai. Piemēram, izrakto grunts materiālu izlaiž iespējami tuvāk 

jūras gultnei, izmantojot izlaides cauruļvadu, kas ļauj precīzāk novietot materiālu deponēšanas zonā un radīt 

mazāku suspendēto daļiņu līmeni nekā tad, ja materiālu izlaiž tuvāk ūdens virsmai. Izraugoties nogulšņu 

deponēšanas vietas, var: i) ņemt vērā jūras gultnes dzīvotnes jutīgo teritoriju tuvumu un ii) nodrošināt, ka 

materiāls tiek novietots atpakaļ, lai sekmētu nogulšņu transportēšanas ceļu pienācīgā teritoriālā mērogā, 

piemēram, uz smilšu sēkļiem. 

Dalībvalstīs un starptautiski ir plaši pieejami labas prakses piemēri, kā novērst ūdens piesārņojumu un 

kontrolēt invazīvas svešzemju sugas (piemēram, Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no 

kuģiem (MARPOL 73/78)). Tāpēc tie šeit netiek sīkāk aplūkoti.  

6-1. gadījuma analīze. ir aprakstīts, kādi pasākumi tika veikti, lai atjaunotu dzīvotni, kas tika degradēta, būvējot 

atkrastes vējparku Dānijā. Lai gan šis vējparks neatrodas Natura 2000 teritorijā, šī pieeja varētu attiekties arī 

uz Natura 2000 teritorijām, kas aizsargā I pielikumā norādītās rifu dzīvotnes. 

6-1. gadījuma analīze. Anholtes (Dānija) atkrastes vējparka būvniecības laikā degradētās dzīvotnes 
atjaunošana 

Lai uzbūvētu Anholtes atkrastes vējparku Dānijā, tika pārvietoti aptuveni 5000 lielu akmeņu svarā līdz 30 tonnām. Tā kā 

tie tika lielā apjomā pārvietoti izmantošanai ostas muliņu, krasta aizsardzības objektu un citu mākslīgu objektu izbūvei, 

klinšainie rifi Dānijā ir kļuvuši par retu dabisku elementu. Vienojoties ar Dānijas Dabas aģentūru, Anholtes atkrastes 

vējparka attīstītājs DONG Energy (tagad Ørsted) nevis vienkārši pārkārtoja šos dižakmeņus uz rifa, kur bija paredzēts 

uzstādīt vējparku, bet gan izmantoja šos akmeņus, lai vējparkā izveidotu aptuveni 28 mākslīgus rifus ar dažāda izmēra 

alām. Tādējādi pieauga bioloģiskā daudzveidība. Tādā veidā vējparks palīdzēja radīt optimālus vairošanās un dzīves 

apstākļus dzīvniekiem un augiem, jo īpaši tiem, kas nostiprinās uz cietām pamatnēm118. 

 

Šie pasākumi var būt īpaši labvēlīgi vietās, kur ir degradēta dabisko rifu dzīvotņu raksturīgā vide. Tā tas ir bijis Dānijā, 

kur plašas akmens rifu teritorijas, jo īpaši seklūdeņos (līdz 10 m dziļumam) un piekrastes zonā, tika iznīcinātas, jo muliņu, 

molu un citu objektu būvniecībai tika pārvietoti dižakmeņi un akmeņi (Dahl et al., 2015). 

 

Jānorāda, ka Anholtes vējparks neatradās Natura 2000 teritorijā un neskāra I pielikumā iekļautās rifu dzīvotnes. Tomēr 

šī pieeja parāda iespējamās metodes, kā atjaunot I pielikumā iekļautās rifu dzīvotnes un veicināt to labvēlīgu 

saglabāšanās stāvokli, kā to nosaka Dzīvotņu direktīva.  

 

6.3 Zivis 

6.3.1 Ietekmes veidi 

Vairums Dzīvotņu direktīvas II pielikumā norādīto zivju sugu ir uzskatāmas tikai par saldūdens zivīm. Ir dažas 

migrējošās sugas, piemēram, alozas (Alosa spp.) un nēģi, kas daļu sava dzīves cikla pavada jūrā un daļu — 

saldūdenī. Atlantijas lasis (Salmo salar) ir ietverts direktīvas jomā vienīgi tad, ja tas mīt saldūdenī. Direktīvas 

IV pielikumā ir norādītas tikai dažas zivju sugas, kas daļu sava dzīves cikla pavada jūrā, proti, Adrijas store un 

Eiropas store (attiecīgi Acipenser naccarrii un A. sturio). Direktīvas II un IV pielikumā ir iekļautas Coregonus 

oxyryhnchus upēs nārstojošas populācijas (zivis, kas migrē starp jūru un upēm) dažos Ziemeļjūras apgabalos, 

tomēr šīs sugas jūras vidē var neizdzīvot (Freyhof & Kottelat, 2008). 

Tā kā Natura 2000 teritorijas, kas paredzētas II pielikuma zivju sugām, pārsvarā atrodas iekšzemē vai grīvas 

ūdeņos, visticamāk, tās nepārklāsies ar atkrastes vējparkiem. Attiecībā uz šīm II pielikuma zivju sugām 

galvenā izvērtētā ietekme bija tā, kuras sekas ir izjūtamas lielākā attālumā, piemēram, zemūdens trokšņa 

radītieiztraucējumi un ūdens kvalitātes izmaiņas (piemēram, suspendēto nogulšņu dēļ). Elektromagnētiskie 

                                                      

118 http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf. 

http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf
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lauki (EML) no “nogādes” kabeļiem (nogādes kabeļi ir kabeļi, pa kuriem elektrību pārvada no vējparka uz 

krastu) arī ir iespējamais ietekmes veids, kas sīkāk ir aplūkots vadlīnijās Energopārvades infrastruktūra un ES 

dabas aizsardzības tiesību akti (Eiropas Komisija, 2018a). Ir konstatēts, ka stores spēj just EML, lai arī nav 

pietiekami labi izpētīta šīs ietekmes varbūtība un nozīmība (Boehlert & Gill, 2010). Migrējošās lašu dzimtas 

zivis arī spēj sajust EML, un ir jāizvērtē iespēja, ka tas var ietekmēt zivju mazuļu migrāciju un pieaugušo īpatņu 

atgriešanos (Gill et al., 2005). Tomēr ir diezgan liela neskaidrība par to, vai magnētiskajiem laukiem vai 

inducētajiem elektriskiem laukiem ir negatīva ietekme un vai šī ietekme var būt ekoloģiski nozīmīga. 

Var būt vajadzība izvērtēt zemūdens troksni, ja atkrastes vēja enerģijas projekts atrodas pietiekami tuvu 

noteiktai teritorijai piekrastes vai grīvas ūdeņos. Tas ir tāpēc, ka sekas var radīt vējparka būvniecības 

trokšņainākās darbības (piemēram, pāļu pamatu būvniecība un/vai nesprāgušas munīcijas (UXO) 

detonēšana). Popper et al. (2014) piedāvā sagrupēt sugas pēc to jutības pret zemūdens troksni, pamatojoties 

uz to, vai tām ir peldpūslis vai nav peldpūšļa. Tiek uzskatīts, ka zivis, kurām ir peldpūslis, tostarp Atlantijas 

lasis un alozu sugas, ir jutīgas pret skaņas spiedienu. Alozām peldpūslis ir tuvu ausīm, tāpēc tās relatīvi jutīgāk 

uztver troksni. Zivis, kurām nav peldpūšļa, piemēram, nēģi, jutīgi uztver tikai daļiņu kustību, bet ne skaņas 

spiedienu. 

Saskaņā ar Popper et al. (2014) jutīgākās sugas, piemēram, aloza, no trokšņa radītā iztraucējuma sekām var 

ciest pat “tūkstošiem metru” (t. i., kilometru) attālumā atšķirībā no tādām sugām kā lasis (simtiem metru)  vai 

nēģi, (desmitiem metru). Jāuzsver, ka šīs aplēses ir varbūtējas. Turklāt ir daži pierādījumi, ka reņģes, absolūti 

jūras sugas, kas ietilpst vienā ģintī ar alozām, var uztvert pāļu dzīšanas troksni līdz pat 80 km attālumā no 

trokšņa avota un šis troksnis tās var iztraucēt. (Thomsen et al., 2006). Bet kopumā gaidāms, ka iztraucējumu 

sekas būs izjūtamas daudz mazākos attālumos — ne liekālos par dažiem desmitiem kilometru. Piemēram, 

Boyle un New (2018) norādīja, ka pāļu dzīšanas troksnis varētu iztraucēt zivis līdz 15,4 km attālumā. Šie 

attālumi liek domāt, ka ir rūpīgi jāizvērtē trokšņa ietekme, ja pamatu pāļu izbūve vai citi trokšņaini darbi, 

piemēram, nesprāgušās munīcijas detonēšana, notiek desmitiem kilometru attālumā no alozām paredzētajām 

Natura 2000 teritorijām. 

Saskaņā ar Putnu direktīvu un Dzīvotņu direktīvu aizsargājamie jūras zīdītāji un zivjēdāji jūras putni ir atkarīgi 

no veselīgām zivju populācijām. Tāpēc, vērtējot atkrastes vēja enerģijas projektus, ir jāņem vērā iespējamā 

ietekme uz daudz plašāku sugu kopu, ne tikai uz Dzīvotņu direktīvas pielikumos norādītajām sugām. 

6.3.2 Iespējamie ietekmes mazināšanas pasākumi 

Nav pārāk lielas pieredzes attiecībā uz pasākumiem, kas veikti konkrēti II pielikumā iekļauto zivju sugu 

ietekmes novēršanai. Dažos gadījumos, lai novērstu iespējamo ietekmi uz lašu dzimtas zivīm to migrācijas 

laikā, tika izvērtēti sezonāli ierobežojumi pāļu dzīšanas darbiem. Tas ir piesardzības pasākums, kas veikts, 

ņemot vērā neskaidrību par iztraucējuma seku izplatības iespējamo attālumu. Ir vēl vairāki citi pāļu dzīšanas 

sezonālie ierobežojumi, kas paredzēti II pielikumā neiekļauto zivju sugu aizsardzībai to nārsta sezonā. Šie 

ierobežojumi ir vērsti galvenokārt uz komerciāli nozīmīgām sugām, piemēram, reņģēm, kas ir arī ļoti nozīmīgs 

barības avots citām ES aizsargājamām sugām, piemēram, jūras zīdītājiem. 

Gaidāms, ka ietekmes mazināšanas pasākumi zemūdens trokšņa līmeņa mazināšanai, kas tiek īstenoti 

attiecībā uz jūras zīdītājiem, efektīvi darbosies arī attiecībā uz zivīm. 

Lai kliedētu bažas par EML ietekmi, parasti kabeļus iegulda vismaz 1 metra dziļumā. EML samazinājumu 

panāk, kabeli ierokot vai pārklājot to ar aizsargmateriālu, piemēram, akmens uzbērumu, jo spēcīgākais lauks 

ir uz kabeļa virsmas. Lai gan ierakšana samazina EML stiprumu jūras ūdenī virs kabeļa, dažas sugas joprojām 

var izjust atlikušo magnētisko vai inducēto elektrisko lauku pat tad, ja kabelis ir ierakts lielākā dziļumā (Gill et 

al., 2009). 

6.4 Putni 

6.4.1 Ievads 

Gan ES, gan ārpus tās ir plaši pētīta putnu un atkrastes vēja enerģijas projektu mijiedarbība. Rezultātā ir 

izstrādātas daudzas nacionālās vadlīnijas attiecībā uz putniem un vēja enerģijas projektiem, kurās izklāstītas 

piemērotas metodes atskaites datu apkopošanai. E papildinājumā ir sniegts visaptverošs nacionālo vadlīniju 

saraksts. 
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Lai novērtētu ietekmes būtiskumu, ir jāvāc atskaites dati, izmantojot labākās pieejamās zinātniskās metodes 

(piemēram, Camphuysen et al., 2004; Maclean et al., 2009; Thaxter un Burton, 2009). Apsekojumu metožu 

vispusīgu pārskatu ir publicējis Smallwood (2017). Atskaites apsekojumu piemēru kopsavilkums ir sniegts 

6-5. ierāmējums.. Ņemot vērā putnu plašo raksturojumu, īpaši svarīgi ir stratēģiskie apsekojumi reģionālajā, 

valstu vai pat starptautiskajā mērogā, lai nodrošinātu atskaites informāciju par populācijas lielumu un lai šie 

dati ļautu novērtēt plānus un projektus bioloģiski nozīmīgā veidā. Šādu veidu apsekojumi ir īpaši svarīgi, kad 

tiek izvērtēta kumulatīvā iedarbība. Tomēr tie nemazina vajadzību veikt rūpīgus un mērķtiecīgi izstrādātus 

apsekojumus vietējā (vējparka) līmenī, lai iegūtu informāciju projekta novērtēšanai. 

6-5. ierāmējums. Atskaites apsekojumu piemēri attiecībā uz atkrastes putniem 

• Jūras putnu koloniju skaitīšana: veic, ja nav monitoringa datu par attiecīgo Natura 2000 teritoriju. 

• Ja nav pieejami jūras putnu koloniju skaitīšanas dati vai ja tie nav ticami ietekmes novērtējuma vajadzībām, ir jāveic 

jūras putnu koloniju skaitīšana, lai iegūtu attiecīgos atskaites datus. Ja iespējams, skaitīšana jāveic saskaņā ar metodi, 

ko izmanto tautas skaitīšanas sistēmai, lai nodrošinātu salīdzināmību. Skaitīšana ir jāveic ornitologiem, kam ir atbilstīga 

jūras putnu koloniju skaitīšanas pieredze, jo īpaši tad, ja skaitīšanu veic no laivām. Atkarībā no kolonijas lieluma un 

pieejamā personāla skaita putnu pilnīgai saskaitīšanai var būt nepieciešamas vairākas dienas. Skaitīšana ir jāveic 

dienas laikā (piemēram, no plkst. 7.00 līdz plkst. 17.00) un tādos mēnešos (piemēram, maijā–jūnijā), kuros visprecīzāk 

var konstatēt visu jūras putnu sugu klātbūtni un skaitliskumu. Naktsputnu sugām, kas ligzdo zem zemes vai klintīs, var 

būt nepieciešami specifiski apsekojumi. Metožu pārskatu sk. Bibby et al., 2000.  

• Apsekojumi no izdevīgiem skatpunktiem uz sauszemes, ja turbīnas atrodas ļoti tuvu krastam. 

• Apsekojumi no laivas (var izmantot, ja pārbrauciens līdz apsekojuma vietai nav pārāk garš) vai digitālie transekta 

apsekojumi no gaisa (digitālie vai video), lai noteiktu sugu skaitliskumu, izplatību jūrā un sugu lidojuma augstuma 

sadalījumu. Visas šīs metodes ne vienmēr ļauj saprast lidojuma augstumu, piesaistīšanas uzvedību (ko veic 

novērtējumā no laivas), sugu identifikāciju utt. 

• Putnu marķēšana, lai saprastu barošanās uzvedību vairošanās laikā un lai saprastu putnu pārvietošanos sezonā, kad 

nenotiek vairošanās. 

• Radars: radaru sistēmu izmantošana, lai aplēstu putnu plūsmu, blīvumu, lidošanas virzienu un augstumu, jo īpaši tad, 

ja teritorijā, visticamāk, ir daudz migrējošo putnu. Radari ir jāizmanto kopā ar vizuāliem novērojumiem, lai noteiktu 

sugas. Lai gan radaru var izmantot, lai automātiski reģistrētu šos datus ļoti lielās teritorijās, ietekmes novērtēšanai uz 

konkrētām sugām šie dati ir noderīgi tikai tad, ja tiek kalibrēti, izmantojot tiešu vizuālu novērošanu. Šā iemesla dēļ 

radari netiek plaši izmantoti, lai novērtētu atkrastes vēja enerģijas projektu ietekmi. Tomēr radari dažkārt var noderēt, 

ja datus nevar iegūt ar tiešu vizuālu novērojumu vai GPS izsekošanas metodi. 

 

6.4.2 Ietekmes veidi 

6.4.2.1 Galvenie ietekmes veidi 

Atkrastes vēja enerģijas projekti putnus ietekmē lielā mērā līdzīgi kā sauszemes vēja enerģijas projekti, lai gan 

atkrastes vēja enerģijas projektu kumulatīvā iedarbība varētu būt nozīmīgāka. Šie ietekmes veidi ir plaši 

aplūkoti (piemēram, Perrow, 2019), un to kopsavilkums ir sniegts 6-6. ierāmējums. Šo ietekmes veidu un 

projekta dzīves cikla savstarpējā saistība ir sniegta 6-4. tabula.. Katrs ietekmes veids var ietekmēt atsevišķa 

īpatņa izdzīvošanas un reproduktīvās iespējas. Tas var mainīt populācijas demogrāfiskos parametrus, kā 

rezultātā var izmērāmi mainīties populācijas lielums. 

6-6. ierāmējums . Ietekmes veidi uz putniem  

• Sadursme — lidojošu putnu letāla mijiedarbība ar vējturbīnu konstrukcijām. 

• Iztraucēšana un izstumšana  — ja putni izvairās uzturēties dzīvotnē, faktiski dzīvotne var pazust. Tomēr ir maz pētījumi, 

kuros vērtēts, vai tas var ietekmēt arī populāciju (Searle et al., 2014; Warwick-Evans et al., 2017; Garthe et al., 2015). 

• Barjerefekts — vējparks ir teritorija, kurai lidojoši putni nevar izlidot cauri, tāpēc tiem ir jānolido lielāki attālumi un 

jāpatērē vairāk enerģijas. 

• Dzīvotnes zudums un degradācija — tādas dzīvotnes likvidēšana vai sadrumstalošana, ko putni būtu izmantojuši. 

• Netieša ietekme — medījumu skaitliskuma un pieejamības izmaiņas var būt tiešas vai dzīvotņu izmaiņu izraisītas. Šīs 

izmaiņas var būt gan pozitīvas (Lindeboom et al., 2011), gan negatīvas (Harwood et al., 2017), taču trūkst pieradījumu 

par ietekmi uz putnu populāciju. 
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6-4. tabula. Ietekmes veidi uz putniem projekta dzīves cikla laikā atkrastes vēja enerģijas projektu gadījumā 

Ietekmes veidi Projekta posms 
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Dzīvotnes zudums un 
degradācija 

 X X X X 

Iztraucēšana un izstumšana X X X X X 

Sadursme   X X  

Barjerefekts  X X X  

Netieša ietekme X X X X X 

Piesaistīšana (piemēram, 
iespēja nosēsties, pārlaist 
nakti) 

  X X  

 

6.4.2.2 Būtiskuma novērtēšana 

Vēja enerģijas projektu iespējami būtisko ietekmi uz putniem parasti novērtē divos posmos. Pirmajā posmā 

skaitliski nosaka putnu mirstības apmēru. Pēc tam otrajā posmā novērtē populācijas izmaiņas, atsaucoties uz 

attiecīgās vietas saglabāšanas mērķiem. 

Ietekmes būtiskumu var ietekmēt vairāki faktori: bioloģiskie faktori; vide; plānojums un projekta izstrādes plāns. 

Turpmāk 6-7. ierāmējums. ir apkopoti faktori, ko parasti ņem vērā gan atskaites datu vākšanas metodēs, gan 

būtiskuma novērtējumā. 

6-7. ierāmējums. Faktori, kas nosaka atskaites datu vākšanas metodes un būtiskuma novērtējumu 
saistībā ar atkrastes vēja enerģijas projektiem un putniem 

Visi ietekmes veidi 

• Ilgmūžīgas, lēnas mainības (k izlases) sugas, piemēram, jūras putni, ir ievainojamāki salīdzinājumā ar mazām, 

īsāka mūža (r izlases) sugām, piemēram, zvirbuļveidīgiem. 

• Mazas un apdraudētas populācijas (piemēram, I pielikuma sugas) ir neaizsargātākas pret papildu mirstības 

cēloņiem salīdzinājumā ar populācijām, kuras ir stabilas vai pieaugošas. 

• Kumulatīvā ietekme. 

 

Sadursme 

• Putnu pārvietošanās daudzuma sezonālās svārstības.  

• Izvairīšanās uzvedība, kuras rezultātā sadursmju risks samazinās.  

• Piesaistīšanas uzvedība, kuras rezultātā sadursmju risks pieaug. 

• Lidojuma raksturlielumu, piemēram, ātruma, augstuma un virziena, diennakts svārstības. 

• Lidojuma ātrums. 

• Lidojuma augstums. 

• Lidojumi naktī (kas var palielināt sadursmes risku). 

• Turbīnas novietojums un vējparka izvietojums (t. i., attiecībā pret lidojuma ceļiem). 

 

Iztraucēšana un izstumšana 

• Vietējo putnu skaitliskums (piemēram, tādu sugu grupas kā nirējputni (gārgaļveidīgie) un jūras pīles (Garthe et al., 

2015)).  

• Sezonalitāte — sauszemes vēja enerģijas projektu gadījumā lielāka izvairīšanās no vējparkiem tika novērota 

sezonā, kad nenotiek vairošanās. 

 

Barjerefekts 

• Sezonalitāte — enerģijas patēriņa pieaugums saistībā ar vēja enerģijas projekta atkārtotu aplidošanu, ko veic 

ligzdojoši putni no ligzdas uz barošanās vietām un atpakaļ, var būt lielāks nekā enerģijas patēriņa pieaugums, kas 
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saistīts ar barjerefektu migrējošiem putniem, kuri aplido vēja enerģijas projektu. Tas ir ļoti atkarīgs no vējparka 

atrašanās vietas un lidošanas maršrutiem. 

 

Dzīvotnes zudums un degradācija 

• Sugas elastība dzīvotnes izmantošanā un spējā reaģēt uz izmaiņām dzīvotnes apstākļos. 

 

Netieša ietekme 

• Dzīvotņu un plēsīgo putnu sugu jutīgums un neaizsargātība pret vēja enerģijas projekta darbībām apvienojumā ar 

to, kādas sekas putniem rada dzīvotnes un plēsīgo sugu sastāva iespējamās izmaiņas. 

Avoti: 

Villegas-Patraca et al., 2012; Hötker, 2017; Peterson un Fox, 2007. 

 

Pieejas, ko parasti izmanto putnu mirstības aplēsēm un būtiskuma noteikšanai, ir aplūkotas Laranjeiro et al. 

(2018), un to kopsavilkums ir sniegts 5-9. tabula. Novērtējuma vajadzībām var apvienot vairākas pieejas. 

Piemēram, putnu mirstības aplēsēm var izmantot sadursmju riska modeli, un pēc tam šo aplēsi var izmantot 

populācijas dzīvotspējas analīzē, lai novērtētu iespējamās sekas, ko populācijai var radīt lielāka mirstība. 

Skotijā bieži izmanto populācijas modeļus (populācijas dzīvotspējas analīzi), kuros piemēro hipotētisku 

metriku.  

Ir būtiski veikt monitoringu, lai pārliecinātos, vai zinātniskais pamatojums, kas ir pamatā novērtējuma 

secinājumiem, joprojām ir attiecināms arī ilgtermiņā. Vajadzība monitoringā izmantot vispārējas pieejas ir 

aplūkotas 7. nodaļā. Putnu gadījumā monitoringā galvenā uzmanība parasti ir pievērsta sadursmes riskam un 

izpratnei par to, vai sadursmes riska modeļu prognozes atbilst realitātei.  

6-8. ierāmējums. ir apkopots, kādas neskaidrības un problēmas tika konstatētas, novērtējot ietekmes 

būtiskumu putniem. Šo neskaidrību novēršanai un problēmu risināšanai var būt jāvāc papildu atskaites dati 

vai jāpiemēro piesardzības princips. 

6-8. ierāmējums. Galvenās problēmas saistībā ar iespējamās būtiskās ietekmes uz putniem 
novērtēšanu 

Visi ietekmes veidi 

• Vispārējs attālums starp barošanās teritorijām un ligzdošanas vietām ir noteikts, pamatojoties uz maziem izlases 

paraugiem119. 

• Trūkst zināšanu, cik liela daļa putnu no tiem, kas vairojas īpaši aizsargājamās teritorijās (ĪAT), tur uzturas sezonā, 

kad nenotiek vairošanās120. 

• Jāsaprot plānu un projektu kumulatīvā iedarbība, jo īpaši tad, ja tos īsteno vairākās valstīs un tie ietekmē migrējošās 

sugas. 

 

Sadursme 

• Vispārējais lidojuma augstuma sadalījums ir noteikts, pamatojoties uz maziem paraugiem (sk. 6-2. gadījuma 

analīze.). 

• Izvairīšanās rādītāji ir noteikti, pamatojoties uz maziem izlasesparaugiem. 

• Lidojuma ātrumi ir noteikti, pamatojoties uz maziem izlases paraugiem. 

• Ir maz empīrisku datu par nakts lidojumu aktivitāti. 

 

Iztraucēšana un izstumšana 

                                                      

119 Sk., piemēram, “Combining habitat modelling and hotspot analysis to reveal the location of high-density seabird areas 
across the UK” (Dzīvotnes modelēšanas un karstā punkta analīzes apvienošana, lai noteiktu jūras putnu blīvi apdzīvotas 
teritorijas visā AK) (https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-
science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf). 
120 Sk., piemēram, “Non-breeding season populations of seabirds in UK waters: Population sizes for Biologically Defined 
Minimum Population Scales” (Jūras putnu populācijas AK ūdeņos sezonā, kad nenotiek vairošanās, — populācijas 
lielums bioloģiski noteiktu minimālo populācijas mērogu noteikšanai) 
(http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408). 

https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408
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• Ir maz empīrisku datu konkrēti pa sugām par izstumšanas rādītājiem un to, cik plašu teritoriju jūrā skar izstumšana. 

• Ir maz empīrisku datu, kas ļautu izdarīt indeksu modeļu prognozes. 

 

Barjerefekts 

• Ir maz empīrisku datu, jo: i) iepriekšējos pētījumos tika izmantota neatbilstīga metodika; ii) iepriekšējos pētījumos 

nav nošķirts barjerefekts no izstumšanas efekta, un iii) pastāv radaru metožu ierobežojumi (piemēram, nav 

iespējams noteikt sugu). 

• Ir maz empīrisku datu par ligzdojošiem putniem, jo iepriekšējos pētījumos uzmanība bija pievērsta migrējošiem 

putniem. 

• Joprojām nav izpētīts kumulatīvais barjerefekts uz lielā attālumā migrējošiem putniem, kas savā migrācijas ceļā 

izvairās no vairākiem šķēršļiem. 

 

Dzīvotnes zudums un degradācija 

• Ir maz empīrisku datu, kas ļautu apzināt draudus vai izdarīt indeksu modeļu prognozes. 

• Funkcionāli saistītu sauszemes vai jūras teritoriju apmērs ārpus ĪAT robežām, kas ir nepieciešams, lai saglabātu 

vai atjaunotu labvēlīgu saglabāšanās stāvokli sugām. 

 

Netieša ietekme 

• Ir maz empīrisku datu par plēsīgo putnu sugu jutīgumu un neaizsargātību, kā arī par nozīmīgumu saistībā ar 

konkrēto putnu sugu izdzīvošanu un reproduktīvajiem rezultātiem. 

 

6-2. gadījuma analīze. Jūras putnu lidojuma augstuma noteikšana ar LiDAR metodi 

Problēma 

Sadursmes riska aplēses aprēķina, modelējot sadursmes risku; parasti izmanto Banda modeli (Band, 2012). Banda 

modelī galvenais ievadāmais parametrs ir putnu lidošanas augstums. Pastāv vairākas putnu lidošanas augstuma 

mērīšanas vai aplēses metodes, taču ir maz vai vispār nav šo lidošanas augstumu apstiprinājumu (Thaxter et al., 2016). 

Tāpēc sadursmes rādītāju aplēses ir ļoti nenoteiktas un var gadīties, ka ir jāpiemēro pārmērīgi piesardzīgas novērtēšanas 

metodes. 

 

Risinājums 

Izmantojot jaunākās aerolāzerskenēšanas (LiDAR, gaismas lāzers) un digitālās aerofotografēšanas tehnoloģijas, ir 

iespējams iegūt precīzākas aplēses par to, kādā augstumā putni lido. 

 

Praktiskie/tehniskie apsvērumi 

Lai savāktu datus par jūras putnu lidošanas augstumu, ir nepieciešams lidaparāts, kas aprīkots ar atbilstīgu LiDAR 

skeneri, kurš ir sinhronizēts ar digitālo fotokameru. Tāpat kā tradicionālajos apsekojumos, kuros izmanto digitālo 

aerofotografēšanu vai kurus veic, pārvietojoties ar laivu, arī LiDAR apsekojumos galvenais faktors, kas ierobežo putnu 

lidošanas augstuma provizorisku noteikšanu naktī, ir vajadzība digitālajā attēlā apstiprināt putna esību un noteikt 

attiecīgās sugas. 

 

Priekšrocības 

Pretstatā citām pieejām ar LiDAR var ļoti precīzi izmērīt jūras putnu lidošanas augstumu, parasti ar precizitāti līdz vienam 

metram (Cook et al., 2018). Ar LiDAR veikto jūras putnu lidošanas augstuma mērījumu nenoteiktība ir daudz mazāka 

nekā ar citām tehnoloģijām veikto mērījumu nenoteiktība. Turklāt lidošanas augstumu nosaka attiecībā pret jūras līmeni, 

tādējādi tiek novērstas problēmas saistībā ar negatīviem lidojuma augstumiem, kādi var tikt reģistrēti, ja izmanto digitālās 

aerofotografēšanas apsekojumus, GPS tagus vai lāzera tālmērus (Cook et al., 2018). 

 

Trūkumi 

Apsekojums, kurā izmanto uz lidaparāta uzstādītu, ar digitālo fotokameru sinhronizētu LiDAR skeneru, šobrīd izmaksā 

daudz dārgāk nekā tradicionālie apsekojumi, kuros izmanto digitālo aerofotografēšanu.  

Galvenais faktors, kas ierobežo LiDAR jūras putnu lidošanas augstuma aplēses, ir tas, ka jūras ņirboņa var traucēt noteikt 

lidojošus putnus, kā rezultātā ir augsts kļūdaini pozitīvu rādījumu skaits. Cook et al. (2018) izmantoja 1–2 m virs jūras 

līmeņa kā zemāko robežvērtību. Tādējādi ar šo metodi izmantoto lidošanas augstumu sadalījums būs neobjektīvs 

attiecībā uz putniem, kas lido zemāk nekā 1–2 m augstumā virs jūras līmeņa. Šāds pārāk augsts novērtējums attiecībā 

uz to putnu īpatsvaru, kas lido lielākā augstumā, visticamāk, liks izdarīt piesardzīgu novērtējumu par sadursmes risku, lai 

gan uzskata, ka ir maz ticams, ka šis novērtējums būs pārāk piesardzīgs. 

Avots: Band, 2012; Cook, 2018; Thaxter, 2016. 
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6.4.3 Iespējamie ietekmes mazināšanas pasākumi  

6.4.3.1 Ievads 

Šajā nodaļā ir sniegts pārskats par iespējamiem ietekmes mazināšanas pasākumiem, kas ir ierosināti vai 

piemēroti saistībā ar atkrastes vēja enerģijas projektiem. Ir jāņem vērā šo pasākumu ierobežojumi, jo īpaši 

gadījumos, ja vējturbīnas ir uzstādītas vietās, kurās ir daudz putnu. Nav arī pilnīgi skaidrs, vai daži no 

norādītajiem pasākumiem būs efektīvi. Vējparku un to saistītās infrastruktūras atbilstīga izvietošana 

(makroizvietojums) ir loģiskākais ietekmes mazināšanas pasākums, kas ļauj izvairīties no negatīvas ietekmes 

uz putniem un dzīvo dabu kopumā. 

Tāpēc nākamajā nodaļā ir aprakstīti ietekmes mazināšanas pasākumi un tas, cik efektīvi tie novērš un 

samazina būtisku ietekmi uz putniem, kad ir pabeigta vēja enerģijas projekta atbilstīga makroizvietošana. 

6.4.3.2 Infrastruktūras plānojums — turbīnu skaits un tehniskās specifikācijas (tostarp 
apgaismojums) 

Šis pasākums ir aprakstīts 5.3.3.3. nodaļā (projekti uz sauszemes) un attiecas arī uz atkrastes vēja enerģijas 

projektiem. Infrastruktūras plānojums var samazināt sadursmes risku, bet tas var ietekmēt arī izstumšanas 

efektu un barjerefektu. 

Izmantojot lauka apsekojuma atskaites datus vai ar prognostisko modelēšanu (piemēram, sadursmes riska 

modeli) iegūtos ekspluatācijas monitoringa datus, var izpētīt turbīnu plānojuma un to skaita ietekmi. Tas var 

noderēt, kad tiek izstrādāts optimāls plānojums atbilstoši zemam ekoloģiskam riskam.  

Johnston et al. (2014) veiktā modelēšana statistiski parādīja, ka, palielinot rumbas augstumu un izmantojot 

mazāku skaitu, bet lielākas turbīnas, var efektīvi samazināt sadursmes risku. 

Burton et al. (2011) konstatēja, ka tiek piedāvāts daudz dažādu tehnoloģiju un metožu, lai mazinātu sadursmes 

ar putniem dažādās rūpniecības nozarēs, tomēr tikai pavisam nedaudzas tika plaši testētas sauszemes vai 

atkrastes vējparkos. No izskatītajiem pasākumiem tika noteikti tie, kas ar lielāko varbūtību samazinās 

sadursmes risku putniem, tostarp putnu pievilināšanai izmantojami torņi121. Tomēr tika konstatēts, ka šiem 

pievilināšanas torņiem, visticamāk, būtu ietekme vien teritorijās, kurās ir liela alku un nirējputnu koncentrācija. 

Saistībā ar putnu pievilināšanu ar gaismu literatūrā (Burton et al., 2011) pieejamie pierādījumi liecina, ka 

efektīvākie ietekmes mazināšanas pasākumi ir šādi: i) sarkanas vienmērīgi degošas gaismas (kas paredzētas 

gaisa kuģu un jūras kuģu brīdināšanai) aizstāt ar mirgojošām gaismām vai ii) izmantot zilas/zaļas vienmērīgi 

degošas brīdinājuma gaismas. Tomēr ir jāpārbauda, vai šos pasākumus drīkst piemērot saskaņā ar 

nacionālajiem un reģionālajiem noteikumiem.  

6.4.3.3 Plānošana — darbību neveikšana, samazināšana vai pakāpeniska īstenošana 
ekoloģiski jutīgos periodos 

Plānošanas mērķis ir novērst vai samazināt putnu iztraucēšanu un izstumšanu konkrētos kritiskos periodos. 

Visvairāk plānošana var noderēt būvniecības, energoatjaunināšanas un dezekspluatācijas, nevis 

ekspluatācijas posmā. Plānošana nozīmē, ka darbības ekoloģiski jutīgos periodos tiek vai nu apturētas, vai 

samazinātas. Plānošana dod arī iespēju darbības īstenot pakāpeniski, lai tās turpinātos, bet tikai mazāk jutīgās 

vietās. To var darīt, izmantojot: i) pastāvošās ekoloģiskās zināšanas par sugām, kuru klātbūtne iespējama vēja 

enerģijas projektā; ii) lauka apsekojuma atskaites datus vai iii) ekspluatācijas monitoringa datus. 

Pretstatā sauszemes vējparkiem šis pasākums droši vien ir mazāk piemērojams atkrastes vējparkiem. Nav 

zināms neviens piemērs, ka kādā atkrastes vējparkā būtu izmantots šis pasākums. Atkrastes vējparkos spēja 

plānot, lai izvairītos no ietekmes, ir ļoti ierobežota, galvenokārt būvniecības mēroga un iespējamā būvdarbu 

laika grafika dēļ. Būvniecības kuģošanas līdzekļu lielais potenciāls nozīmē arī to, ka vienīgais faktors, kas 

ierobežo atkrastes būvniecības darbus, lielākoties ir laika apstākļi. 

                                                      

121 Torņi, kas izvietoti pa vējparka perimetru, lai atturētu putnus no ielidošanas perimetra iekšienē, kā izklāstīts Larsen & 
Guillemette (2007). 



 

Vadlīnijas par vēja enerģijas projektiem un ES dabas aizsardzības tiesību aktiem 137  

6.4.3.4 Vējagregātu apstādināšana — turbīnas ekspluatācijas laika fāzēšana 

Līdzīgi kā sauszemes vēja enerģijas projektos vējagregātu apstādināšana var efektīvi novērst vai mazināt 

putnu sadursmes risku atkrastes vējparkos. 

Viens no pasākumiem, kas var palīdzēt mazināt putnu sadursmes riskus, ir turbīnu īslaicīga izslēgšana (Burton 

et al., 2011). Vācijas Vides ministrijas ieteikumi: i) īslaicīgi izslēgt turbīnas putnu masveida migrācijas laikā, lai 

mazinātu sadursmes risku (jo īpaši sliktu laika apstākļu un sliktas redzamības apstākļos), un ii) pagriezt rotora 

plakni prom no migrācijas virziena122. Lai īstenotu šos pasākumus, ir nepieciešami: i) labi migrācijas 

prognozēšanas modeļi un ii) apsekojumi par migrācijas intensitāti vējparku tiešā apkārtnē. 

Tomēr ir jāmodelē, kā dažādas un reālas izslēgšanas stratēģijas ietekmē jūras putnus. 

6.4.3.5 Akustiski un vizuāli atbaidītāji 

Atbaidītāju izmantošanas mērķis ir samazināt sadursmes risku.  

Atbaidītāji parasti ir ierīces, kas rada dzirdamus vai vizuālus stimulus vai nu pastāvīgi, vai laiku pa laikam, vai 

arī tad, kad to rosina putnu atklāšanas sistēma. Uz turbīnu torņiem un lāpstiņām var izmantot arī pasīvus 

atbaidītājus, piemēram, zīmējumus.  

Pierādījumu par šādu metožu efektivitāti joprojām ir maz, un to efektivitāte, visticamāk, ir atkarīga no konkrētas 

teritorijas un sugas.  

6.5 Jūras zīdītāji 

6.5.1 Ievads 

Šajā nodaļā sniegtā informācija attiecas uz jūras zīdītāju sugām, kuras norādītas Dzīvotņu direktīvas 

II un IV pielikumā (sk. 6-5. tabula.). II pielikumā ir iekļautas sugas, kuru dēļ ir jānosaka Natura 2000 teritorijas, 

un tāpēc šajās vadlīnijās tām ir pievērsta īpaša uzmanība saistībā ar pienācīgā novērtējuma veikšanu. Tomēr 

šajā nodaļā sniegtā informācija attiecas arī uz novērtējumiem, kas veicami saistībā ar IV pielikumā iekļautajām 

sugām, kuras saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu ir stingri aizsargājamas. E papildinājumā ir sniegts nacionālo 

vadlīniju saraksts attiecībā uz jūras zīdītājiem. 

6-5. tabula. Jūras zīdītāju (roņu un vaļveidīgo) sugas, kas iekļautas Dzīvotņu direktīvas II un IV pielikumā (J = jā; N = nē) 

Suga 
Vispārpieņemtais 
nosaukums 

II pielikums 
NATURA 2000 
teritorijas 

IV pielikums 
(stingri aizsargājamas) 

VAĻVEIDĪGIE    

Phocoena phocoena Cūkdelfīns J J 

Tursiops truncatus Afalīna J J 

Vaļveidīgie (visas citas 

sugas) 
Vaļi, delfīni un cūkdelfīni N J 

ROŅU DZIMTA    

Halichoerus grypus Pelēkais ronis J N 

Monachus monachus* Vidusjūras mūku ronis J J 

Pusa hispida botnica Baltijas pogainais ronis J N 

                                                      

122 https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-
power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html. 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html
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Pusa hispida saimensis*^ Saimā pogainais ronis J J 

Phoca vitulina Plankumainais ronis J N 

* Prioritāras sugas, par kuru saglabāšanu ES ir īpaši atbildīga, ņemot vērā šo sugu dabiskās izplatības areāla īpatsvaru 

to Eiropas dalībvalstu teritorijā, uz kurām attiecas Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgums. 

 

^ Saimā pogainie roņi dzīvo Saimā ezerā Somijā, tāpēc provizoriski neattiecas uz vēja enerģijas projektiem, kamēr 

netiek apdraudēta to dzīvotne. 

Ņemot vērā jūras zīdītāju lielo daudzveidību, ir svarīgi veikt stratēģiskos apsekojumus reģionālā, nacionālā vai 

pat starptautiskā mērogā, lai: i) iegūtu informāciju par atskaites populāciju lielumu un ii) šie dati ļautu novērtēt 

plānus un projektus bioloģiski nozīmīgā veidā, jo īpaši kumulatīvo iedarbību. Šie apsekojumi būtu jākoordinē 

nacionālā vai reģionālā līmenī, bet var būt vajadzība tos papildināt ar apsekojumiem plāna vai projekta līmenī, 

lai sniegtu augstākas izšķirtspējas lokālus datus.  

Atbilstoša, liela mēroga (starptautiska), ilgtermiņa jūras zīdītāju apsekošana ir, piemēram, SCANS 

programma123 (Mazie vaļveidīgie Eiropas Atlantijas ūdeņos un Ziemeļjūrā). Šo programmu atbalsta ES un 

Apvienotās Karalistes, Dānijas, Francijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Portugāles, Spānijas, Vācijas un Zviedrijas 

valdība. Šajā programmā par apsekošanas platformām izmanto virsūdens kuģus un lidaparātus. 

Atskaites dati atbilstīga novērtējuma veikšanas vajadzībām ir jāvāc, izmantojot labākās pieejamās metodes. 

Nav iespējams sniegt vienkāršu standartformu, ko varētu izmantot, lai veiktu atskaites apsekojumu vai 

monitoringu (vai tas būtu projekta līmenī veicams darbs, vai liela mēroga stratēģisks darbs), jo ir jāņem vērā 

daudzi parametri. Piemēram, jūras zīdītāju apsekojumus ne vienmēr varēs “pievienot” jūras putnu 

apsekojumiem neatkarīgi no tā, vai tie ir veicami no gaisa, vai uz ūdens. Macleod et al. (2010) norādīja, ka 

pašreizējās pieejas, šķiet, kopumā ir tādas, ka jūras zīdītāju apsekojumus pievieno apsekojumiem, kas tika 

pielāgoti jūras putniem. Viņi apgalvo, ka šāda problēmas risināšanas pieeja ir nepareiza, ja dispersija jūras 

putnu apsekojumos ir zemāka nekā dispersija jūras zīdītāju apsekojumos, kas gandrīz noteikti tā arī ir. 

Galvenās apsekojuma metodikas vadlīnijas ir sniegtas 6-9. ierāmējums.. 

6-9. ierāmējums. Informācija par jūras zīdītāju izplatību un  par apsekojuma metodiku vadlīnijas 

Liela mēroga starptautiski un reģionāli izplatības apsekojumi 

• SCANS apsekojumi tika veikti 1994. gadā (SCANS I), 2005.–2007. gadā (SCANS II) un 2016. gadā (SCANS III)124. 

• OSPAR Komisijas kopsavilkums125. 

• Skotijas austrumkrasta jūras zīdītāju akustiskais pētījums (ECOMMAS)126. 

• Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas (HELCOM jeb Helsinku Komisijas) Baltijas jūras zīdītāju monitorings127. 

• SAMBAH128 — Baltijas jūras cūkdelfīnu statiskais akustiskais monitorings: LIFE finansētais SAMBAH tika noslēgts 

2016. gadā un bija starptautisks projekts, kurā bija iesaistījušās visas ES valstis, kas atrodas pie Baltijas jūras. 

• ACCOBAMS, jo īpaši liela mēroga apsekojums, kas veikts 2018. gada vasarā129. 

 

Apsekojuma/monitoringa metodes 

• Noderīga informācija par alternatīvu apsekošanas metodiku priekšrocībām un trūkumiem ir sniegta Macleod et al. 

(2010)130. 

• Nav pārāk daudz norāžu par metodēm, kas izmantojamas jūras zīdītāju apsekošanai un monitoringam saistībā ar 

atkrastes vēja enerģijas projektiem. Nacionālas monitoringa programmas (un monitorings augstākā līmenī) 

nodrošina attiecīgo informāciju daudzām rūpniecības nozarēm un sugu saglabāšanas programmām. Šīs 

monitoringa programmas koordinē un bieži vien uzņemas vairākas aģentūras pēc rūpīgas plānošanas. Projekta 

līmenī jūras zīdītāju apsekojumi un monitorings varētu būt vizuāli apsekojumi un/vai akustiskās noteikšanas 

                                                      

123 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/. 
124 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/. 
125 https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-
8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf. 
126 http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas. 
127 http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals. 
128 www.sambah.org. 
129 http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/. 
130 https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf. 

https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals
http://www.sambah.org/
http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/
https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf
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metodes, kurās tiek izmantoti peldlīdzekļi vai lidaparāti. Jānodrošina, ka šīs metodes ir piemērotas attiecīgajām 

sugām un videi131. 

 

6.5.2 Ietekmes veidi 

6.5.2.1 Galvenie ietekmes veidi 

Jūras zīdītājus (roņus un vaļveidīgos) atkrastes vējparki var ietekmēt dažādos veidos. Līdz šim atkrastes vēja 

enerģijas projektos galvenā uzmanība tika pievērsta zemūdens trokšņa iedarbībai, jo īpaši troksnim , ko rada 

vējturbīnu pamatu dzīšana, piemēram, izmantojot: i) monopāļus un ii) čaulpāļus. Abu veidu pāļu dzīšana var 

radīt lielu impulstroksni. Tomēr katrā atsevišķā gadījumā ir jāizvērtē arī dažādas citas iespējamās iedarbības, 

un tās var kļūt svarīgas, jo laika gaitā uzlabojas zināšanas par to, cik būtiski tās ietekmē jūras zīdītājus. 

Attiecīgajos novērtējumos izvērtētie ietekmes veidi ir apkopoti 6-6. tabula.. Proti, attiecīgajos novērtējumus ir 

jānoskaidro, vai šie ietekmes veidi (vai citu veidu iedarbība) var ietekmēt atsevišķu jūras zīdītāju izdzīvošanas 

rādītājus un reproduktīvos rezultātus. Šis ir svarīgs apsvērums, jo atsevišķu īpatņu reproduktīvais rezultāts var 

mainīt populācijas demogrāfiskos parametrus, kā rezultātā var izmērojami mainīties populācijas lielums. 

6-6. tabula. Ietekmes veidi uz jūras zīdītājiem projekta dzīves cikla laikā atkrastes vēja enerģijas projektos (kuros izmanto 
tradicionālas fiksētas vējturbīnas)132 

Ietekmes veidi  Projekta posms 
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Dzīvotnes zudums un degradācija   X X X X 

Trokšņu radīti iztraucējumi un izstumšana   X X X X X 

Dzirdes vājināšanās (zemūdens trokšņa radīts kaitējums)  X X  X X 

Saziņas maskēšana  X X X X X 

Sadursme ar kuģošanas līdzekļiem  X X X X X 

Barjerefekts   X X X  

Zvejas noslodzes samazināšanās   X X X  

Ūdens kvalitātes izmaiņas (piesārņotāji)   X X X X 

Elektromagnētiskā lauka ietekme (EML) uz navigāciju    X X  

Netieša ietekme  X X X X X 

Rifu efekts    X X  

 

Dzīvotnes zudums  

Vienkārši runājot, var uzskatīt, ka atkrastes vējparka būvniecība Natura 2000 teritorijā rada dzīvotnes zudumu 

tādā apgabalā, kas ir vienāds vismaz ar jaunās infrastruktūras (tostarp vējturbīnu vai apakšstaciju pamatu, 

izskalojumu aizsardzības un kabeļu aizsardzības) iedarbības zonas laukumu. 

                                                      

131 Sk., piemēram: “Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment (StUK 
43)” (Izmeklēšanas standarts par atkrastes vējturbīnu ietekmi uz jūras vidi (StUK 4)): 
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-
offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6. 
132 Lai gan līdz šim nav gūta liela pieredze, gaidāms, ka peldošās vējturbīnas rada mazāku apdraudējumu attiecībā uz 
šādiem aspektiem: i) dzīvotnes zudumu un degradāciju; ii) zemūdens trokšņa radītajiem iztraucējumiem; iii) dzirdes 
vājināšanās un iv) saziņas maskēšanu. No otras puses, peldošo vējturbīnu “rifu efekts” būs daudz mazāks. 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Teorētiski dzīvotne varētu pazust arī gadījumā, ja vējparka teritorija kļūst par nozīmīgu zonu jūras zīdītājiem 

(piemēram, par barošanās vietu rifu efekta un/vai zvejas noslodzes vai kuģošanas samazināšanās dēļ) un šī 

priekšrocība tiek zaudēta pēc dezekspluatācijas. Tomēr vēl nav galīgu zinātnisku pierādījumu tam, ka vējparki 

patiešām piesaista jūras zīdītājus.  

Trokšņu radīti iztraucējumi un izstumšana  

Zemūdens trokšņa radītosiztraucējumus parasti izvērtē saistībā ar tādām darbībām kā pāļu dzīšana un 

nesprāgušas munīcijas detonēšana — abas šīs darbības var radīt pietiekamu troksni, lai dzīvnieki īslaicīgi tiktu 

izstumti uz citu vietu. Pāļu dzīšanas lielais troksnis iespējami ietekmē dzīvniekus plašā teritorijā (piemēram, 

Thomsen et al., 2006; Nedwell et al., 2007; Diederichs et al., 2008; Carstensen et al., 2006; Bergström et al., 

2014; Dähne et al., 2013). Brandt et al. (2011) bija izpētījuši cūkdelfīnu uzvedību, tiem reaģējot uz troksni, ko 

radījusi monopāļu pamatu iedzīšana jūras gultnē atkrastes vējparka Horns Rev II būvniecības laikā Ziemeļjūrā 

pie Dānijas krastiem. Tika konstatēts, ka pāļu dzīšana nepārprotami bija negatīvi ietekmējusi cūkdelfīnu 

akustisko aktivitāti, kas bija samazinājusies par 100 % pirmajā stundā pēc pāļu dzīšanas un saglabājās 

zemāka par normālo līmeni 24–72 stundas 2,6 km rādiusā no būvlaukuma. Šis zemākas akustiskās aktivitātes 

periods pakāpeniski samazinājās, pieaugot attālumam no pāļu dzīšanas vietas, un nekādas negatīvas sekas 

vairs netika konstatētas vidēji 17,8 km attālumā. Autori bija secinājuši, ka cūkdelfīnu aktivitāte un viņu 

iespējamais skaitliskums bija samazinājies vēl 5 mēnešus pēc būvniecības. 

Ziemeļjūrā pie Vācijas krastiem izbūvētajos vējparkos veiktie pētījumi liecināja, ka būtiski samazinās 

cūkdelfīnu parādīšanās pāļu dzīšanas vietas tuvumā (> 90 % samazinājums, kad trokšņu līmenis bija virs 

170 dB), un šīs sekas mazinās, pieaugot attālumam no pāļu dzīšanas vietas (25 % samazinājums, kad trokšņu 

līmenis bija robežās no 145 dB līdz 150 dB) (Brandt et al., 2016). 

Tiek saņemta arī informācija no padziļinātās monitoringa programmas, kas tika veikta Skotijā pie Beatrice 

atkrastes vējparka. Cūkdelfīnu aktivitātes monitorings pāļu dzīšanas laikā ir parādījis, ka cūkdelfīni bija izstumti 

prom no pāļu dzīšanas vietas apkārtnes un ir 50 % varbūtība, ka šāda reakcija tiks konstatēta aptuveni 7 km 

attālumā no darbības vietas (Graham et al., 2017). Monitorings arī ir parādījis, ka šī reakcija samazinājās 

būvniecības periodā un ka laikposmā starp pāļu dzīšanas darbiem cūkdelfīnu aktivitāte atjaunojās. 

Zviedrijas Vides aģentūra pievērš uzmanību neaizsargātajām Baltijas jūras cūkdelfīnu populācijām. Tā 

uzskata, ka uzvedības sekas, kas varētu tikt uztvertas kā maznozīmīgākas salīdzinājumā ar fiziskajām sekām, 

ir potenciāli nozīmīgas. Tas ir tāpēc, ka uzvedības sekas — tāpat kā fiziskās sekas — var būt letālas gan 

atsevišķu īpatņu līmenī, gan populācijas līmenī. Cūkdelfīnu aizbaidīšana prom no viņu primārajām dzīvotnēm 

rada kaitējuma risku, ko daļēji izraisa tas, ka samazinās enerģijas uzņemšana un palielinās stresa līmenis. 

Cūkdelfīniem ir ierobežotas spējas saglabāt enerģiju, un parasti viņi veic līdz pat 500 zivs ķeršanas 

mēģinājumiem stundā (Wisniewska et al., 2016). Tas nozīmē, ka viņi ir jutīgi pret iztraucējumiem un viņu 

izstumšana uz citām sekundārām dzīvotnēm uz vairākām nedēļām vai mēnešiem var radīt nopietnas sekas 

veselībai (Forney et al., 2017). Ja šīs sugas tiks padzītas no primārajām dzīvotnēm, būtiski pieaugs izmaksas, 

kas radīsies, lai nodrošinātu sugas izdzīvošanu un motivētu dzīvniekus palikt plānotā atkrastes vējparka 

teritorijā par spīti iztraucējumiem.  

Saistībā ar iespējamo būtisko ietekmi uz cūkdefīniem ir svarīgi pieminēt, ka vairums veikto apsekojumu tika 

īstenoti teritorijās, piemēram, Ziemeļjūrā, kurās apstākļi cūkdelfīniem ir daudz labvēlīgāki nekā Baltijas jūrā. 

Pētītajās Ziemeļjūras teritorijās parasti bija spēcīgas, daudzskaitlīgas cūkdelfīnu populācijas, proti, šie apstākļi 

ir pretēji tiem, kādi ir Baltijas jūrā. Tas nozīmē arī to, ka apsekojumu secinājumus ne vienmēr var pilnīgi 

piemērot attiecībā uz citām jūras teritorijām. Ļoti svarīgs ir vietējais konteksts. Baltijas jūras cūkdelfīnu 

populācija ir maza, un tai ir vājš saglabāšanās stāvoklis. Šo populāciju smagi ietekmē arī piezveja, vidi 

piesārņojošās toksiskās vielas un zemūdens troksnis, ko rada ar vēja enerģijas projektiem nesaistītas 

darbības. Toksisko vielu ziņā Baltijas jūra ir ievērojami vairāk piesārņota nekā, piemēram, Ziemeļjūra. Baltijas 

jūras piesārņojuma līmenis ir tāds, ka cūkdelfīnu mātītēm ir mazāka reproduktīvā spēja (Kesselring et al., 

2017). Visbeidzot, Baltijas jūrā ir mazāk kvalitatīvu, cūkdelfīniem derīgu dzīvotņu nekā Ziemeļjūrā. Tas nozīmē, 

ka cūkdelfīnu izstumšana no primārās dzīvotnes Baltijas jūrā var radīt smagākas sekas nekā izstumšana no 

primārās dzīvotnes Ziemeļjūrā.  

Jūras dzīvo dabu var ietekmēt ne tikai pāļu dzīšanas troksnis, bet arī pirmsbūvniecības posmā un 

ekspluatācijas posmā radītais troksnis. Lai izpētītu jūras vējparka būvniecības iespējas, bieži vien tiek veikta 

ģeofizikālā un ģeotehniskā izpēte. Šīs izpētes rada augstu trokšņa līmeni, kas var izraisīt: i) pastāvīgus vai 
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īslaicīgus dzirdes bojājumus; ii) bēgšanas/izvairīšanās sekas un iii) citas uzvedības sekas. Dažas eholotes 

darbojas frekvencēs, kas ir cūkdefīnu dzirdes diapazonā un var radīt iztraucēt sugas, kuru izdzīvošana ir ļoti 

atkarīga no akustiskās saziņas. Traucējumus var izraisīt arī pastāvīgais troksnis, ko rada regulārajā apkopē 

iesaistītie kuģošanas līdzekļi. 

Pāļu dzīšanas troksnis var izraisīt nopietnus fiziskus kaitējumus dažiem dzīvniekiem, tomēr tā ir pārejoša 

darbība, kas ilgst dažus mēnešus vējparka būvniecības laikā un pēc tam beidzas. Savukārt vējparka 

ekspluatācijā radītais troksnis ir daudz mazāks, taču tas turpinās šajā vietā gadiem ilgi. Tas varētu ietekmēt 

dažu sugu uzvedību, iespējams, izmainot ekosistēmas līdzsvaru šajā vietā. Vēl nav skaidri izprasts, kā 

atkrastes vējparku sākotnējais un ilgtermiņa troksnis ietekmē jūras dzīvi. Tomēr ir pilnīgi skaidrs, ka negatīvas 

sekas pastāv, lai gan nav precīzi zināmas to iedarbības robežas (proti, kad šīs sekas kļūst vairāk vai mazāk 

postošas) (Castell J. et al., 2009). 

Dzirdes vājināšanās 

Zemūdens troksnis, kuram jūras zīdītāji ir pakļauti, var radīt dzirdes bojājumus. Šis kaitējums var izpausties 

kā dzirdes sliekšņa izmaiņas vienā vai vairākās frekvencēs. Tomēr šāds kaitējums galu galā var radīt arī letālas 

sekas. Kaitējums, kas neizraisa letālu rezultātu, var ietekmēt īpatņu dzīvotspējas rādītājus (t. i., izdzīvošanas 

rādītāju un reproduktivitātes rādītāju), tāpēc tam ir iespējami nopietnas sekas. Dzirdes sliekšņa īslaicīga 

nobīde (TTS) šajās vadlīnijās tiek uzskatīta par galējiem uzvedības traucējumiem; dzirdes sliekšņa pastāvīga 

nobīde (PTS) tiek uzskatīta par kaitējuma apakšējo robežu. Ētisku apsvērumu dēļ empīriski netiek noteiktas 

PTS sākuma sliekšņa vērtības. Tās tiek noteiktas, ekstrapolējot TTS sākuma sliekšņa vērtības galvenajās 

attiecīgajās jūras zīdītāju funkcionālā dzirdes sugu grupās. Ritmiskam troksnim, piemēram, pāļu dzīšanas 

troksnim, NOAA (NMFS, 2018)133 ir noteikts, ka TTS sākuma slieksnis ir zemākais līmenis, kas pārsniedz 

dabiskās reģistrētās dzirdes jutīguma izmaiņas (6 dB), un tiek pieņemts, ka PTS rodas, kad īpatnis tiek 

pakļauts iedarbībai, kuras rezultātā TTS izraisa 40 dB vai vairāk, ko mēra aptuveni 4 minūtes pēc pakļaušanas 

iedarbībai. PTS sākuma sliekšņa vērtības izmantošana nenozīmē, ka visiem dzīvniekiem būs PTS; PTS 

sākuma sliekšņa vērtības izmanto, lai norādītu apakšējo robežu, zem kuras noteikti neradīsies PTS. PTS 

sākuma sliekšņa vērtība tāpēc ir piesardzīga norāde par to, cik daudz dzīvnieku ir pakļauti iespējamajam PTS 

riskam, nevis cik daudziem ir prognozēta faktiska PTS attīstība. Pāļu dzīšana un nesprāgušas munīcijas (UXO) 

detonēšana ir darbības, kas ģenerē pietiekami lielu enerģiju, lai rastos dzirdes vājināšanās risks. Svarīgi, ka 

novērtējumos tiek pienācīgi ņemtas vērā visas šīs darbības un ka netiek atstātas bez ievērības šo ietekmju 

iespējamās kumulatīvās sekas (piemēram, UXO detonēšana un pāļu dzīšana atsevišķos un dažādos 

projektos). 

Turpmāk izklāstītas vēl citas iespējamās sekas, kas ir jāizvērtē katrā atsevišķā gadījumā. 

Saziņas maskēšana 

David (2006) konstatēja, ka pāļu dzīšanas troksnis var maskēt afalīnu spēcīgus kliedzienus 10–15 km attālumā 

un vājus kliedzienus līdz pat 40 km. Delfīnu izstumšanas efekts (t. i., delfīni pārvietojas prom no pāļu dzīšanas 

vietas) var neitralizēt maskēšanas efektu būvdarbu laikā. Tomēr zemāka līmeņa trokšņi, piemēram, vējparka 

ekspluatācijas laikā, var ilgtermiņā radīt būtiskas sekas, ja pasliktinās dzīvnieku parastā uzvedība. 

Sadursme ar kuģošanas līdzekļiem 

CEFAS (2009) un Bailey et al. (2014) norāda, ka kuģošanas līdzekļu intensīva satiksme saistībā ar atkrastes 

projektiem palielina sadursmes risku, izraisot jūras zīdītāju traumas/bojāeju.  

Lielākā daļa analizēto gadījumu par jūras zīdītāju sadursmēm ar kuģošanas līdzekļiem nebija saistīti ar vēja 

enerģijas projektiem. Galvenokārt tie bija saistīti ar jūras satiksmi kuģošanas ceļos atklātajā jūrā un attiecās 

uz lielākām sugām, piemēram, kašalotiem un plātņvaļiem. Uzskata, ka letālas sadursmes galvenokārt notiek 

ar kuģiem, kas ir vismaz 80 m gari un kas pārvietojas vismaz ar 14 mezglu ātrumu (Laist et al., 2001).  

Kādā periodā bija radušās bažas, ka plēstas spirālveida brūces (“korķviļķa” brūces), kuras tika konstatētas AK 

un citos Eiropas ūdeņos bieži atrastajiem mirušiem plankumainajiem roņiem un pelēko roņu mazuļiem, varētu 

                                                      

133 https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-mammal-protection/marine-mammal-acoustic-technical-guidance. 
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būt radušās cilvēka darbības rezultātā, piemēram, sadursmēs ar grozāmu dzenskrūvi, kas tiek izmantota 

daudzos vējparkus apkalpojošos peldlīdzekļos (Bexton et al., 2012). Tomēr tagad pierādījumi liecina, ka šos 

ievainojumus, visticamāk, ir radījuši plēsonīgi pelēkie roņi (Brownlow et al., 2015). 

Peldlīdzekļu satiksmes slodzes pieaugumam saistībā ar atkrastes vējparka darbībām ir svarīga kumulatīvā 

ietekme. Īpaši svarīga tā ir jūrās, kurās jau ir intensīva kuģošana, piemēram, Vidusjūrā, Ziemeļjūrā vai Baltijas 

jūrā.  

Barjerefekts 

Barjerefekta koncepcijas pamatā ir pieņēmums, ka vējturbīnu esība un darbības ap vējparku varētu radīt 

pārvietošanās šķēršļus noteiktām jūras zīdītāju sugām. Tas varētu radīt ilgākas sekas nekā: i) 

īslaicīgiiztraucējumi būvniecības/dezekspluatācijas laikā vai ii) atsevišķi notikumi ekspluatācijas laikā, 

piemēram, apkopes darbi. Šķiet, nav liecību, ka būtu radīts kāds barjerefekts sugām, kas visbiežāk parādās 

pašreizējo atkrastes vējparku tuvumā (piemēram, cūkdelfīniem, plankumainajiem roņiem un pelēkajiem 

roņiem). Novērtējumos arī netika ņemta vērā iespēja, ka vienlaikus notiek vairāki pāļu dzīšanas darbi, kas 

apvienojumā rada pārvietošanās šķēršļus no vienas teritorijas uz citu (piemēram, Smart Wind, 2015). Tomēr 

nav informācijas par iespējamo barjerefektu arī attiecībā uz citām sugām, kuras varētu atrasties jauno projektu 

teritorijās, piemēram, Vidusjūrā (piemēram, jostvalis Balaenoptera physalus, kašalots Physeter 

macrocephalus un Kivjē knābjvalis Ziphius cavirostris).  

Ūdens kvalitāte (piesārņotāji) 

Jūras zīdītāji ir neaizsargāti pret toksiskiem piesārņotājiem, kas var uzkrāties organismā un tikt nodoti 

pēcnācējiem ar mātes pienu (Bustamante et al., 2007). Tagad vairs netiek izmantoti nozīmīgākie piesārņotāji, 

kas uzkrājas organismā, un minētās sekas lielā mērā ir izraisījušas agrākajos gados notikušās noplūdes. 

Tomēr taukos šķīstošie hlororganiskie savienojumi, piemēram, rūpnieciskie polihlorbifenili (PCB), var tikt 

uzņemti ar barību un, iespējams, pazemināt reproduktīvo spēju un vājināt imūnsistēmu. 

Attīstot jebkuru atkrastes vējparku, ir jāizmanto dažādas ķīmiskās vielas, piemēram, dīzeļdegvielas dzinēju 

smērvielas, smēreļļas, hidrauliskie šķidrumi un pretapaugšanas savienojumi (savienojumi, kas novērš aļģu 

apaugumu uz jūras infrastruktūras).  

Ūdens kvalitāti var mainīt arī suspendēto nogulšņu izkustināšana. Tomēr jūras zīdītāji nav ļoti jutīgi pret 

suspendētajām nogulsnēm, turklāt parasti tās rada ierobežotu ietekmi telpā un laikā, tāpēc kopumā šī ietekme 

ir maza (piemēram, Bergström et al., 2014). 

Elektromagnētiskais lauks 

Ekspluatācijas laikā rūpnieciskā standarta maiņstrāvas (AC) un augstsprieguma līdzstrāvas sistēmas (HVDC) 

kabeļi, kas pārvada elektrību, emitē EML, kas savukārt inducē elektriskos laukus jūras vidē. Gill et al. (2005) 

izteica pieņēmumu, ka šī parādība varētu ietekmēt vaļveidīgo sugu jutīgumu pret magnētisko lauku, kas tiek 

saistīts ar viņu spēju noteikt virzienu. Nav pierādījumu tam, ka šāda ietekme praksē ir, un šobrīd netiek 

uzskatīts, ka EML būtiski ietekmē vaļveidīgos. 

Rifu efekts 

Rifu efekts var rasties, kad jūras ūdeņos tiek izvietotas jaunas konstrukcijas. Uz šiem mākslīgajiem “rifiem” 

veidojas aļģu, jūras augu utt. kolonijas (sugas sāk apdzīvot konstrukcijas), radot rifu efektu, kā rezultātā 

apkārtnē mainās dabiskās dzīvotnes, tostarp organismi, kas kalpo par medījumu, un to uzvedība. Šīs izmaiņas 

var: i) radīt labvēlīgas sekas, jo samazinās nozveja, un ii) var palielināties zivju (kas kalpo par barību) bari 

(sk. arī 6-1. ierāmējumu).  

Pastāv iespēja, ka vējparku ekspluatācija pozitīvi ietekmē jūras zīdītājus un zivis, jo: i) līdz ar jaunas, cietas 

pamatnes (pamatu un izskalojuma aizsardzības) ierīkošanu tiek iegūta jauna dzīvotne, un/vai ii) mazinās/ir 

liegta zvejniecība (piemēram, Bergström et al., 2014; Raoux et al., 2017; Scheidat et al., 2011). Tomēr pašreiz 

nav stingras pārliecības, vai šāda ietekme pastāv un cik liela ir tās nozīme. Proti, ilgtermiņa pētījumā (Teilmann 

un Carstensen, 2012), kas tika veikts 2001.–2012. gadā vienā no agrākajiem atkrastes vējparkiem (Nīstedā 

Dānijas ūdeņos Baltijas jūras rietumu daļā), bija ziņots, ka cūkdelfīnu eholokācijas aktivitāte (kā norāde par 
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cūkdelfīnu klātbūtni) ir būtiski samazinājusies vējparka zonā salīdzinājumā ar atskaites līmeni un nav pilnīgi 

atjaunojusies līdz 2012. gadam. Eholokācijas aktivitātes vējparka zonā pakāpeniski pieauga, kas varētu 

liecināt, ka veidojas rifu efekts, bet vēl nav pamata pieņēmumam, ka šis efekts ir nozīmīgs. Savukārt Scheidat 

et al. (2011) ziņoja, ka ir spilgti izteikts un būtisks cūkdefīnu akustiskās aktivitātes pieaugums vēja enerģijas 

projektā Egmondā pie jūras [Egmond aan Zee] Nīderlandē. Autori norādīja uz šo atšķirību ar Nīstedas 

rezultātiem. Viņi uzskatīja, ka Egmondas pie jūras vēja enerģijas projekta izveide, visticamāk, jūras zīdītājiem 

kopumā ir bijusi pozitīva (jo tādi faktori kā lielāka barības pieejamība un/vai patvēruma vieta atsver turbīnu vai 

apkalpes kuģu radīto zemūdens troksni). Tomēr viņi uzsvēra, ka šie rezultāti ir jāvispārina piesardzīgi un nav 

nekritiski jāattiecina uz citiem vēja enerģijas projektiem citās dzīvotnēs. Tas ir tāpēc, ka dažādos apstākļos 

pozitīvo un negatīvo faktoru līdzsvars var atšķirties. To, vai atkrastes vējparka izveide dod labumu jūras 

zīdītājiem, var noteikt tikai ilgtermiņa pētījumā, ideālā gadījumā ietverot atskaites apsekojumus. Tomēr ir 

svarīgi to noteikt, plānojot projekta energoatjaunināšanu vai dezekspluatāciju tā dzīves cikla beigās. 

Pēc dezekspluatācijas ir līdzsvaroti jāizvērtē, kādas priekšrocības un trūkumus rada tas, ja uz vietas tiek 

atstāta infrastruktūra, piemēram, vējturbīnu pamatnes un akmens uzbērumi, kas var sniegt labumu jūras 

zīdītājiem. Tas ir līdzsvaroti jāizvērtē, kad tiek pieprasīts novākt šīs konstrukcijas, iespējams, saistībā ar: i) 

citām saglabāšanas interesēm (piemēram, ja iepriekšējās dzīvotnes bija citādas dabas) un ii) jūras lietotāju, 

piemēram, zvejnieku un ar navigācijas drošību saistīto personu, interesēm. Vācijā, piemēram, tika nolemts, ka 

dezekspluatācijas posmā ir jānovāc visa infrastruktūra, un šis nosacījums tika iekļauts infrastruktūras 

būvniecības sākotnējā atļaujā. 

6.5.2.2 Būtiskuma novērtēšana 

Lai noteiktu būtiskumu, galvenā uzmanība ir jāpievērš vēja enerģijas projekta darbību sekām atsevišķu īpatņu 

līmenī un populācijas līmenī (jo īpaši kaitējumam vai iztraucējumiem). 

Ietekmes būtiskumu var ietekmēt dažādi faktori: tostarp bioloģiskie faktori, vide, plānojums un projekta 

izstrādes plāns. 6-10. ierāmējums. ir apkopoti faktori, kas parasti tiek ņemti vērā: i) izstrādājot atskaites datu 

vākšanas metodes un ii) novērtējot katra faktora nozīmību.  

6-10. ierāmējums. Faktori, kas nosaka atskaites datu vākšanas metodes un būtiskuma novērtējumu 
saistībā ar atkrastes vēja enerģijas projektiem un jūras zīdītājiem 

Bioloģiskie faktori 

• Jūras zīdītāju funkcionālā dzirdes grupa (6-7. tabula.). 

• Tuvums vairošanās teritorijām — tiek pieņemts, ka ir palielināts jutīgums svarīgos dzīves notikumos, piemēram, 

atnešanās laikā. Tas tiek ņemts vērā dažās dalībvalstīs, piemēram, nosakot stingrākus piesardzības pasākumus 

pāļu dzīšanas darbiem. 

 

Vides faktori 

• Zemūdens vide, jo tā ietekmē skaņas izplatīšanos. Zemūdens trokšņa izplatību parasti modelē. Optimālajā modelī 

iekļauj ievaddatus, kas raksturo batimetriju, jūras gultnes nogulu raksturlielumus un ūdens staba īpašības, kas 

ietekmē skaņas ātrumu (papildus dziļuma mērījumiem arī temperatūru un sāļumu). Šo modeli validē, izmantojot 

lauka apsekojumus, lai apstiprinātu prognozes (Farcas et al., 2016). 

• Tādu ģeogrāfisku iezīmju pastāvēšana, kuras varētu saasināt uzvedības sekas. Piemēram, ja darbības, kas rada 

troksni, tiek veiktas pie līča, kurā ieeja notiek pa šauru vai kā citādi telpiski ierobežotu teritoriju, var gadīties, ka 

dzīvniekiem nav iespējams doties prom no vietām, kur ir liels troksnis, tādējādi pieaug kaitējuma risks. 

 

Plānojums vai projekta izstrādes plāns 

• Vējturbīnas pamatu plānojums. 

• Jo lielāks ir pamatu pāļa diametrs un lielāks vesera spēks ir nepieciešams tā iedzīšanai, jo lielāks ir zemūdens 

trokšņa līmenis. 

• Monopāļa pamatu ierīkošana, iespējams, rada lielāku zemūdens troksni, bet kopumā īsāku laiku nekā tādu pamatu 

ierīkošana, kur izmanto čaulpāļus un kur pamatu izbūvei parasti izmanto trīs vai četrus mazākus pāļus.  

• Daudz zemāku trokšņu līmeni rada tādi pamatu izbūves risinājumi, kas neparedz pāļu dzīšanu, piemēram, enkurtipa 

gravitācijas pamati, kesona piesūcekņi vai peldošās turbīnas. Visticamāk, tie neradīs būtiskas zemūdens trokšņu 

sekas. 

• Grunts veids — tas var ietekmēt pāļu iedzīšanai nepieciešamo enerģiju un pāļu dzīšanas darbu ilgumu. 

• Peldlīdzekļu aktivitāte — dažādos projekta posmos (tostarp ekspluatācijas posmā) nepieciešamo peldlīdzekļu 

daudzums un veids; to pārvietošanās maršruti un jūras satiksmes intensitātes izmaiņas. 
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6-7. tabula. Jūras zīdītāju funkcionālās dzirdes grupas un dzirdes diapazons (pielāgots no Southall, 2007) 

Funkcionālās dzirdes grupa Funkcionālās dzirdes diapazons* 

Zemfrekvences vaļveidīgie+ (plātņvaļi) no 7 Hz līdz 30 kHz 

Vidējas frekvences vaļveidīgie (delfīni, zobvaļi, 
knābjvaļi, pudeļdeguna vaļi) 

no 150 Hz līdz 160 kHz 

Augstfrekvences vaļveidīgie 
(īstie cūkdelfīni) 

no 180 Hz līdz 200 kHz 

Airkāji (īstie roņi) no 75 Hz līdz 100 kHz 

* Dzirdes frekvences josla atbilst visai grupai kā kopumam (t. i., visām sugām grupā), ja atsevišķu sugu dzirdes 

diapazons parasti nav tik plašs. 

 

+ Dzirdes diapazona aplēses zemfrekvences vaļveidīgajiem sniegtas, pamatojoties uz uzvedības pētījumiem, kliedzienu 

ierakstiem un iekšējo ausi. 

Dzirdes bojājumu risks jūras zīdītājiem (t. i., PTS vai lielākas sekas) tika novērtēts, izmantojot sliekšņa vērtību 

diapazonu, kas ņemts no pieejamajām audiogrammām. Piemēram, parasti tika izmantoti Southall et al. (2007) 

sniegtie kritēriji. NMFS (2018), bieži saukts par NOAA vadlīnijām / sliekšņa vērtībām, pašreiz ir jaunākās 

vadlīnijas, ko izmanto, lai noteiktu PTS gan impulstroksnim (piemēram, ko rada pāļu dzīšana), gan 

neimpulstroksnim (ko rada bagarēšana vai peldlīdzekļa ekspluatācija). Kaitējuma risku nosaka, pamatojoties 

uz diviem kritērijiem: kumulatīvo skaņas iedarbības līmeni (SELcum) un skaņas maksimumspiediena līmeni 

(maks. SPL) (sk. 6-8. tabula.). Lai novērtētu SELcum kritēriju, saņemtā skaņas līmeņa prognoze ir frekvence, 

kas izsvērta, lai atainotu: i) katras jūras zīdītāju sugu funkcionālās dzirdes grupas dzirdes jutību un ii) skaņas 

iedarbību, kas noteikta 24 stundu darbības periodā. Maksimuma SPL kritēriju salīdzina ar nesvērto saņemtās 

skaņas līmeni. Jebkuras sliekšņa vērtības pārsniegums ir uzskatāms par iespējamu PTS kaitējumu. 

6-8. tabula. NOAA (NMFS, 2018) PTS sliekšņa vērtības ritmiskam troksnim 

Dzirdes grupa PTS sliekšņa vērtība  

 
SELcum 
[ dB re 1 μPa2 s] * 

Maks SPL 
[ dB re 1 μPa] nesvērts 

Zemfrekvences vaļveidīgie 183 219 

Vidējas frekvences vaļveidīgie 185 230 

Augstfrekvences vaļveidīgie 155 202 

Airkāji 185 218 

* svērts saskaņā ar NMFS (2016) audiogrammu svēršanas funkcijām katrai dzirdes grupai. 

Vējparka būvniecības radītās uzvedības sekas var izmeklēt, izmantojot signāla līkni. Ja iespējams, šai līknei 

ir jāsniedz konkrētai sugai specifiski empīriski pierādījumi, kas iegūti no atbilstīgākajiem pieejamajiem 

monitoringa datiem. Tiek izstrādāti arī populāciju modeļi, ko izmanto, lai novērtētu sekas, ko populācijai 

radaiztraucējumu ietekme (sk. 6-3. gadījuma analīze.). 

6-3. gadījuma analīze. Jūras zīdītāju populācijas modeļi 

To, kā populāciju ietekmē iedarbība, kas nerada letālas sekas, piemēram,iztraucējumi saistībā ar vējturbīnas pamatu 

pāļu iedzīšanu, var izmeklēt, izmantojot prognostisko modelēšanu jeb populācijas dzīvotspējas analīzi. Divas šādas 

pieejas ir iPCoD un DEPONS, kas ir aplūkotas turpmākajos punktos. 

 

• DEPONS (Ziemeļjūras cūkdelfīnu populācijasiztraucējumu sekas [Disturbance Effects on the harbour-porpoise 

population Of the North Sea]) ir pētniecības programma, ko vada Ārhusas Universitātes Nacionālais vides un 

enerģētiskas centrs (DCE). Šī programma ir izstrādājusi brīvi pieejamu modeli, lai modelētu, kā cūkdelfīnu 

populācijas dinamiku ietekmē pāļu dzīšanas troksnis saistībā ar atkrastes vējparku būvniecību. DEPONS ir veidots, 

pamatojoties uz cūkdelfīnu pārvietošanās un enerģētikas individuālo modeli, ko izstrādājis Jacob Nabe‑Nielsen un 

viņa kolēģi (Nabe-Nielsen et al., 2011; Nabe‑Nielsen et al., 2013; Nabe-Nielsen et al., 2014). 

• iPCoD (traucējumu starpposma sekas uz populāciju [interim Population Consequences Of Disturbance]) ir sistēma, 

kas ļauj izmeklēt trokšņa sekas, jo īpaši atkrastes vējparku pāļu dzīšanas radīto trokšņu sekas (Harwood et al., 

2013; King et al., 2015). Saskaņā ar šo modeli tiek ņemti vairāki jūras zīdītāji, kas atbilstoši prognozēm varētu būt 

pakļautiiztraucējumiem un/vai PTS kaitējumam, un tiek prognozēta populācijas turpmākā trajektorija, pamatojoties 

uz sekām, ko eksperts ir noteicis izvērtēšanas procesā. Cerams, ka pēc kāda laika būs pieejami empīriski dati, ar 

kuriem varēs aizstāt ekspertu slēdzienu. Šo sistēmu var piemērot vairākām sugām, tostarp cūkdefīniem, pelēkajiem 
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roņiem, plankumainajiem roņiem, afalīnām un jostvaļiem. iPCoD pamatā ir daži stingri pieņēmumi un eksperta 

slēdziens. Tā priekšrocības ir modeļa pārredzamība, pārbaudāmība un iespēja veikt kvantitatīvus aprēķinus. Viena 

no iPCoD galvenajām priekšrocībām ir tā, ka to var izmantot, lai novērtētu vairāku atkrastes vēja enerģijas projektu 

kumulatīvo ietekmi. 

 

Sīkāka informācija par populācijas modeļiem, kas izmantoti jūras zīdītāju ietekmes novērtējumā, ir sniegta Sparling et al. 

(2017). 

Avots: 

DEPONS modelis ir pieejams: https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70. 

iPCoD modelis ir pieejams: http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/. 

 

6-4. gadījuma analīze. Novērtējums, kā pāļu dzīšanas troksnis ietekmē jūras zīdītājus, Vācija 

Vācijas federālā Jūras un hidrogrāfijas aģentūra (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) ir izdevusi divus 

tehniskos standartus vides pētījumu veikšanai par to, kā troksnis ietekmē jūras zīdītājus. Izmeklēšanas standartam par 

atkrastes vējturbīnu ietekmi uz jūras vidi (StUK 4) ir divas daļas: 

 

i) standarts ar norādījumiem attiecībā uz mērījumiem zemūdens skaņas monitoringam un 

ii) standarts atkrastes vējparkiem, kurā sniegtas prognozes par zemūdens troksni un obligātās prasības attiecībā uz 

dokumentāciju. 

 

Iestāžu stratēģija, kas tika izmantota, lai novērstu būtisku pāļu dzīšanas ietekmi uz cūkdelfīniem, ietver tehnisko ietekmes 

mazināšanas pasākumu veikšanu un trokšņu samazināšanu to izcelsmes vietā. Saskaņā ar Vācijas regulējumu 

cūkdelfīniem iespējamo seku sliekšņa vērtība ir līdz 160 dB SEL (skaņas iedarbības līmenis) 750 m attālumā no pāļu 

dzīšanas vietas. 

 

Saskaņā ar cūkdelfīnu 2013. gada aizsardzības plānu Vācijas Ziemeļjūras ekskluzīvās ekonomikas zonā būvdarbi bija 

jākoordinē tā, lai būtu gaidāma minimāla ietekme uz cūkdelfīniem atsevišķa īpatņa līmenī vai populācijas līmenī. Nevienā 

brīdī zemūdens skaņa nedrīkstēja radīt iztraucējumus platībā, kas pārsniedz 10 % no dabas aizsardzības vietu teritorijas. 

Šā noteikuma pamatā bija federālās aģentūras vispārīgā pieeja, saskaņā ar kuru bija noteikts — ja tiek zaudēts vairāk 

nekā 1 % teritorijas, uzskatāms, ka ietekme ir būtiska. Tomēr, tā kā pāļu dzīšana ir pagaidu darbība, ir uzskatāms, 

kaiztraucējumi 10 % teritorijas ir pieļaujami134. 

 

Šis noteikums neattiecas uz Natura 2000 teritoriju “Ziltes ārējais rifs”. Laikposmā no aprīļa līdz augustam drīkst būt 

iztraucējumi ne vairāk par 1 % no šīs teritorijas, jo tā ir cūkdelfīnu iespējamā vairošanās vieta. 

Avots: 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzko

nzept_BMU.pdf 

 

6-5. gadījuma analīze. Atļauju piešķiršanas nosacījumi atkrastes vējparkam Zviedrijā saistībā ar 
cūkdelfīniem 

Vēja enerģijas uzņēmums iesniedza pieteikumu, lai saņemtu atļauju Hallandes lēnē būvēt atkrastes vējparku, kurā būtu 

ne vairāk par 50 vējturbīnām. 20 km attālumā no vējparka atrodas divas Natura 2000 teritorijas — Stora Middelgrund och 

Röde bank (SE0510186) un Lilla Middelgrund (SE0510126). Šajā Kategata daļā cūkdelfīni parādās diezgan lielā skaitā. 

Stora Middelgrund ir viena no nozīmīgākajām vairošanās vietām Belta jūras šauruma cūkdelfīnu populācijai. Arī Lilla 

Middelgrund ir liels skaits cūkdelfīnu. Cūkdelfīniem ir īpaši nozīmīga vieta 10 km attālumā no vējparka teritorijas.  

 

                                                      

 
134 
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonz
ept_BMU.pdf. 

https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70
http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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2015. gadā Zviedrijas Zemes un vides apelācijas tiesa135 nosprieda, ka ir piemērojami stingri sugu aizsardzības 

noteikumi. Tā arī konstatēja — kā to jau iepriekš bija konstatējusi Zviedrijas Zemes un vides tiesa —, ka cūkdelfīnu lēnā 

reproduktivitātes rādītāja un ilgā paaudžu maiņas laika dēļ ikviena īpatņaiztraucēšana atstāj būtisku ietekmi uz visas 

populācijas saglabāšanas stāvokli.  

 

Tiesa nosprieda, ka Stora Middelgrund och Röde bank teritorija un īpaši svarīgā teritorija, kas atrodas 10 km attālumā 

no vējparka (kur dzimumbriedumu sasniegušās mātītes pavada 50 % sava laika), nebūtu pakļaujama tādam trokšņa 

līmenim, kas izraisītu cūkdelfīnu izstumšanu uz citu vietu. Pamatojoties uz to, tiesa nosprieda, ka nav būtiska riska, ka 

Natura 2000 teritorijas tiks ietekmētas, kamēr vien lokālā iedarbība notiek tikai desmit kilometru rādiusā no vējparka 

zonas.  

 

Vējparku uzņēmums saņēma atļauju būvēt vējparku ar zināmiem nosacījumiem. Viens no nosacījumiem bija tas, ka 

uzņēmumam bija jāpārliecinās, ka neviens cūkdelfīns neatradīsies 750 m rādiusā no vietas, kur notiek konkrēta trokšņa 

līmeņa darbības projekta būvniecības un demontāžas posmos. 

Avots: Zviedrijas Jūras un ūdens resursu apsaimniekošanas aģentūra 

 

 

6-11. ierāmējums. ir apkopotas dažas neskaidrības un problēmas, kas tika konstatētas, novērtējot ietekmes 

būtiskumu jūras zīdītājiem. Šīs neskaidrības un problēmas var nozīmēt, ka ir jāvāc papildu atskaites dati vai 

jāpiemēro piesardzības princips. 

6-11. ierāmējums. Galvenās problēmas saistībā ar iespējamās būtiskās ietekmes uz jūras zīdītājiem 
novērtēšanu 

Visi ietekmes veidi 

• Jūras zīdītāju izplatības sezonālo un ikgadējo izmaiņu virzītāji 

• Dažādu jūras rajonu relatīvā nozīme, piemēram: i) barošanās zonas, ii) migrācijas koridoru un iii) vairošanās zonas 

(pārošanās un/vai atnešanās) nozīme. 

 

Zemūdens troksnis  

• Traucējumu teritoriālais apmērs un ietekmēto dzīvnieku skaits. 

• Mehānisms(-i), pamatojoties uz kuru(-iem) jūras zīdītāji reaģē uz troksni. 

• Tāda trokšņa nozīmīgums, ko rada kuģi, pāļu dzīšana, akustiskie atbaidītāji un citi avoti un kas iztraucē jūras 

zīdītājus traucējumus un liek tiem pārvietoties.  

 

Reakcijas izmaiņas, ko izraisa dzīvotnes kvalitāte, sezonalitāte un būvniecības metodes 

• Traucējumu vai kaitējuma (PTS) ietekme uz jūras zīdītāju dzīvotspējas rādītājiem (piemēram, izdzīvošanas un 

reproduktīvo spēju). 

• Par dažām sugām trūkst empīrisku datu. Piemēram, šķiet, nav pētījumu par to, kā uzvedas jostvaļi, reaģējot uz 

ritmiskiem trokšņiem (Harwood & King, 2017). 

• Tiek uzskatīts, ka vējturbīnu ekspluatācijas radītie zemūdens trokšņa līmeņi, visticamāk, būtiski neietekmē jūras 

zīdītājus (Bailey et al., 2014). Tomēr ir zināma neskaidrība par iespējamiem trokšņa līmeņiem, ko rada jaunākas 

un daudz lielākas turbīnas (piemēram, 10 MW+). Veicot novērtējumus, jāizvairās no pieņēmumiem, ka trokšņa 

līmenis noteikti saglabāsies zemāks par līmeni, kas raisa bažas. 

• Pastāv neskaidrība par saistību starp zemūdens trokšņa absolūto lielumu un iedarbības ilgumu. Piemēram, 

vējparku, kas stāv uz monopāļa pamatiem, var uzbūvēt īsākā laikā (kopējais pāļu iedzīšanai patērētais laiks) nekā 

tādu pašu vējparku, kas stāv uz čaulpāļu pamatiem, taču absolūtais trokšņa līmenis, visticamāk, būs lielāks 

(lielajiem) monopāļu pamatiem. Ir jāizvērtē abi scenāriji un novērtēšanai jāiesniedz tas scenārijs, kas attiecībā uz 

skartajiem jūras zīdītājiem ir vissliktākais (t. i., vislielākais to dzīvnieku skaits, kuriem nodarīts kaitējums un/vai kuri 

ir izstumti). 

• Pieaugot attālumam, impulstroksnis būtībā kļūst nepārtrauktāks. PTS seku sliekšņa vērtības nepārtrauktam 

troksnim ir augstākas nekā impulstroksnim (proti, lai rastos sekas, ir jābūt augstākam trokšņa līmenim). Tomēr nav 

skaidrs, kādā attālumā var piemērot nepārtraukta trokšņa sliekšņa vērtības tādām darbībām kā pāļu dzīšana vai 

nesprāgušas munīcijas detonēšana, un, visticamāk, tās mainās atkarībā no konkrētās vietas apstākļiem. 

 

Iztumšana 

                                                      

135 2015. gada 8. decembra spriedums, lieta M 6960-14, pieejams: https://databas.infosoc.se/rattsfall/30866/fulltext 
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• Nav īsti skaidrs, cik nozīmīgi izstumšana ietekmē atsevišķus jūras zīdītāju īpatņus un populāciju, t. i., kādas ir 

ekoloģiskās sekas (sk. 6-3. gadījuma analīze.). 

• Trūkst zināšanu par to, kā Baltijas jūras cūkdelfīnus ietekmē ekspluatācijas posms. Ir maz pētījumu par 

cūkdelfīniem. Veiktajos pētījumos iegūtie rezultāti var nebūt piemērojami Baltijas jūras apstākļiem (Zviedrijas Jūras 

un ūdens apsaimniekošanas aģentūras piezīme, 2019). 

• Lai gan lielākajā daļā pētījumu galvenā uzmanība ir pievērsta pāļu dzīšanas troksni, Brandt et al. (2018) arī 

apraksta, ka būvlaukuma tuvumā cūkdelfīnu klātbūtne samazinās jau vairākas stundas pirms pāļu dzīšanas 

sākšanas. Iespējams, to izraisa aktivitātes pieaugums (piemēram, peldlīdzekļu satiksme) ap būvlaukumu, ko 

veicina arī zemūdens skaņas labāka pārnese mierīgos laika apstākļos, kādos notiek pāļu dzīšanas darbi. Šāds 

efekts varētu likt apšaubīt akustisko atbaidīšanas ierīču izmantošanu, ja tās nevajadzīgi palielina zemūdens trokšņa 

līmeni. Tomēr šis jautājums ir jāizpēta sīkāk. 

 

Maskēšana 

• Ir maz informācijas par maskēšanu, kas iespējami rada būtiskas sekas, ja zemūdens troksnis pasliktina iespējas 

jūras zīdītājiem izmantot skaņu savā ikdienas dzīvē. 

 

Sadursme ar kuģošanas līdzekļiem 

• Ir maz informācijas par jūras zīdītāju un kuģošanas līdzekļu sadursmēm, kas būtu notikušas saistībā ar atkrastes 

vēja enerģijas projektu būvniecību un ekspluatāciju.  

 

Elektromagnētiskais lauks 

• Bergström et al. (2014) norādīja, ka, ņemot vērā ļoti trūcīgo pieejamo empīrisko informāciju, līdz šim nav konstatēta 

būtiska EML ietekme uz jūras zīdītājiem (viņu pētījumā bija iekļautas četras sugas — cūkdelfīns, plankumainais 

ronis, pelēkais ronis un pogainais ronis). 

 

Barjerefekts 

• Barjerefekta koncepcijas pamatā ir pieņēmums, ka vējturbīnu esība un darbības ap vējparku varētu radīt 

pārvietošanās šķēršļus noteiktām jūras zīdītāju sugām. Lai gan attiecībā uz dažām jūras zīdītāju sugām šīs sekas 

ir visai labi izpētītas, attiecībā uz citām sugām pierādījumi par barjerefektu nav tik skaidri.  

 

Rifu efekts 

• Pastāv hipotēze, ka vējparku ekspluatācija pozitīvi ietekmē jūras zīdītājus, jo: i) līdz ar jaunas, cietas pamatnes 

(pamatu un izskalojuma aizsardzības) ierīkošanu tiek iegūta jauna dzīvotne, un/vai ii) mazinās/ir liegta zvejniecība 

(piemēram, Bergström et al., 2014; Raoux et al., 2017; Scheidat et al., 2011). Tomēr pašreiz nav stingras 

pārliecības, vai šāda ietekme pastāv un cik liela ir tās nozīme.  

 

6.5.3 Iespējamie ietekmes mazināšanas pasākumi  

6.5.3.1 Ievads 

Šajā nodaļā sniegts pārskats par iespējamiem ietekmes mazināšanas pasākumiem, kas ir ierosināti vai 

piemēroti saistībā ar atkrastes vēja enerģijas projektiem un jūras zīdītājiem. 

Aplūkoti šādi pasākumi:  

a) lieguma noteikšana noteiktos apgabalos(makroizvietošana); 

b) izvairīšanās no jutīgiem periodiem, piemēram, vairošanās sezonas (plānošana); 

c) pasākumi, kas saistīti ar turbīnas pamata veidu (zema trokšņa līmeņa pamati); 

d) trokšņa ierobežošanas pasākumi, lai samazinātu zemūdens trokšņa līmeni būvniecības laikā;  

e) jūras zīdītāju klātbūtnes novērošana (vizuālā un akustiskā) lieguma zonās;  

f) pasākumi aktīvai dzīvnieku atbaidīšanai no šādām teritorijām. 

 

Aprakstītie pasākumi galvenokārt skar pāļu dzīšanu un nesprāgušas munīcijas detonēšanu, kas ir 

vissvarīgākās troksni izraisošās darbības saistībā ar atkrastes vējparku attīstību. Lielākoties šīs darbības 

attiecas tikai uz būvniecības posmu, taču tās var būt saistītas arī ar energoatjaunināšanu. Pasākumu neesība 

attiecībā uz attīstības posmiem un darbībām, izņemot pāļu dzīšanu / UXO, nenozīmē, ka šie citi posmi un 

darbības būtu jāignorē. Būtisku ietekmi parasti neparedz tādām darbībām kā pirmsbūvniecības ģeofiziskā 

izpēte. Tomēr būtu jāievēro paraugprakses pieejas, lai: i) samazinātu nevajadzīgu akustiskās enerģijas 

emisiju; ii) samazinātu cita piesārņojuma risku un iii) samazinātu sadursmju ar jūras zīdītājiem risku, utt. 



 

Vadlīnijas par vēja enerģijas projektiem un ES dabas aizsardzības tiesību aktiem 148  

 

6-12. ierāmējums. sniegta pāļu dzīšanas, urbšanas un bagarēšanas seku mazināšanas sistēma, kas izklāstīta 

Nolīgumā par vaļveidīgo aizsardzību Melnajā jūrā, Vidusjūrā un blakusesošās Atlantijas okeāna teritorijās 

(ACCOBAMS).  

 

6-12. ierāmējums. Pāļu dzīšanas, urbšanas un bagarēšanas seku mazināšanas sistēma (ACCOBAMS, 
2019) 

 Plānošanas posms (paredzamie IVN rezultāti) 

Pārskatīt vaļveidīgo klātbūtni darbu veikšanas iespējamos periodos un veikt vai finansēt pētījumus, ja trūkst 

informācijas vai tā ir nepietiekama. 

Izraudzīties zemas bioloģiskās jutības periodus. 

Izmantot lauka apstākļos pārbaudītus skaņas izplatīšanās modelēšanas rezultātus, lai izlemtu par lieguma zonas 

robežām. 

Plānot zemāko iespējamo enerģijas avota jaudu. 

Apsvērt alternatīvās tehnoloģijas (sk. 6.5.3.4). 

Plānot trokšņa mazināšanas tehnoloģijas, ja nav iespējamas alternatīvas (sk. arī 6.5.3.5). 

 

Praktiskās darbības seku mazināšanai reāllaikā 

Pirms darbu sākšanas izmantot akustiskās ietekmes mazināšanas ierīces (sk. 6.5.3.5). 

Izmantot “laidenās uzsākšanas” protokolu (sk. 6.5.3.5). 

Izmantot vizuālā un akustiskā monitoringa protokolu (sk. 6.5.3.6). 

 

Rīcība pēc darbības 

Sīki izstrādāt ziņojumu par seku mazināšanu reāllaikā. 

Avots: ACCOBAMS, 2019. Pieejams vietnē: https://accobams.org/wp-

content/uploads/2019/04/MOP7.Doc31Rev1_Methodological-Guide-Noise.pdf 

 

6.5.3.2 Makroizvietojums 

Atbilstīga izvietošana un lieguma teritorijas noteikšana, atzīstot jūras zīdītājiem kritisko dzīvotņu esību, ļauj 

izvairīties no būtiskas ietekmes uz jūras zīdītājiem. 

Pamatojoties uz Birdlife International procesa piemēru par “putniem un bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgu 

teritoriju” (IBA) noteikšanu, Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības (IUCN) Apvienotā 

SSC/WCPA Jūras zīdītāju aizsargājamo teritoriju darba grupa identificēja svarīgas jūras zīdītāju teritorijas 

(IMMA)136. IMMA ir definētas kā atsevišķas dzīvotnes daļas, kuras ir svarīgas jūras zīdītāju sugām un kuras 

var tikt noteiktas un pārvaldītas saglabāšanas nolūkos. Zināšanas par jūras zīdītājiem svarīgiem apgabaliem 

palīdzēs līdzsvarot jūras izmantošanu cilvēku vajadzībām, piemēram, atkrastes vēja enerģijas projektiem, 

izvirzot obligātu prasību saglabāt jūras bioloģisko daudzveidību. 

6.5.3.3 Plānošana — darbību neveikšana, samazināšana vai pakāpeniska īstenošana 
ekoloģiski jutīgos periodos 

Plānošana ietver izvairīšanos no būvniecības darbībām (pāļu dzīšanas un nesprāgušas munīcijas 

detonēšanas) vai to apturēšanu  sugu bioloģisko ciklu jutīgos periodos (piemēram, vairošanās vai barošanas 

sezonā). Plānošana tiek uzskatīta par ļoti efektīvu pasākumu, jo tā palīdz novērst suguiztraucēšanu trokšņa 

dēļ un citu ietekmi šajos periodos. Tomēr jānorāda, ka sezonālus ierobežojumus dažām sugām ar garu jutīgo 

periodu varētu būt grūti īstenot. Piemēram, cūkdelfīni Ziemeļatlantijas reģionā pārojas jūlijā/augustā un savus 

mazuļus laiž pasaulē nākamā gada maijā/jūnijā. Pēc tam mazuļi ir pilnīgi atkarīgi no mātes piena aptuveni 8–

10 mēnešus. Šajā laikā mātes un mazuļa nošķiršana ļoti viegli var izraisīt mazuļa nāvi. Tāpēc cūkdelfīniem 

nav “drošo” periodu. Attiecībā uz šādām sugām nepietiek tikai ar to, ka tiek mēģināts izvairīties no darbiem 

vairošanās sezonā, lai novērstu negatīvu ietekmi. Turpretī plānošana būtu piemērota citos Eiropas jūras 

                                                      

136 https://www.marinemammalhabitat.org/immas/imma-eatlas/. 
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apgabalos, piemēram, Vidusjūrā. Tas ir tādēļ, ka daži Vidusjūras jūras zīdītāji, piemēram, finvaļi Balaenoptera 

physalus, jutīgi reaģē uz cilvēku radītiemiztraucējumiem, taču tiem ir izteikti sezonāli izplatīšanās modeļi137. 

6.5.3.4 Infrastruktūras plānojums — turbīnas pamati  

Infrastruktūras plānošanas pasākumu mērķis ir nepieļaut dzirdes bojājumus un samazināt 

iztraucējumus/izstumšanas efektu. Augsts zemūdens trokšņa līmenis ir saistīts ar monopāļa un čaulpāļu 

pamatu ierīkošanu. Ir pieejami alternatīvi pamati, kuru rezultātā trokšņa līmenis nav tik augsts, un tie ir 

izmantoti vairākos projektos. 

Pašreizējos atkrastes vējparkos dominē pāļu — gan monopāļa, gan čaulpāļu — pamati. Čaulpāļiem tiek 

izmantoti vairāki mazāki čaulpāļi, ar ko nostiprina katru pamatu. Tomēr pasaulē pirmais atkrastes vējparks 

Vindeby Dānijā tika uzbūvēts, izmantojot enkurtipa gravitācijas pamatus. Pēc tam vairākos citos projektos tika 

izmantoti enkurtipa gravitācijas pamati. Vēl viens pamatu veids, kas novērš nepieciešamību dzīt pāļus, ir 

piesūcekņa kauss jeb kesons, kas jau vairākus gadu desmitus tiek izmantots citās atkrastes nozarēs. 

Piesūcekņa kauss jeb kesons nesen izmēģināts atkrastes vējparku nozarē un izmantots vairākās mazākās 

iekārtās, piemēram, meteoroloģiskajiem mastiem Dogger Bank Ziemeļjūrā. Pavisam nesen vēja ģeneratoru 

nozarē tika izmēģināta pārbaudītā peldošo pamatu tehnika pie Skotijas (Kincardine un Hywind), Francijas 

(Floatgen) un Portugāles (Windfloat Atlantic) krastiem. Šī tehnoloģija paver iespēju izvietot vējparkus dziļākos 

ūdeņos un būvniecības laikā nodrošināt ievērojami samazinātu zemūdens trokšņa emisiju. 

Enkurtipa gravitācijas pamatu, kesonu un peldošo pamatu uzstādīšanā nav iespējams pilnīgi izvairīties no 

zemūdens trokšņa emisijas. Tam par iemeslu var būt nepieciešamība veikt sagatavošanas darbus jūras gultnē, 

kas ietver bagarēšanu, un ar to saistītais kuģu radītais troksnis nav novēršams. Tomēr šajās metodēs nerodas 

impulstrokšņi (ja vien tie nav saistīti ar nesprāgušas munīcijas likvidēšanu), un uzskata, ka trokšņa līmenis 

visos šādos alternatīvo pamatu projektos ir (salīdzinoši) ļoti zems. 

Nav šaubu, ka jūras zīdītājiem daudz labvēlīgāka ir pamatu ierīkošana bez pāļiem, jo tiek panākta trokšņa 

līmeņa samazināšanās. Tomēr attiecībā uz projektiem, kuros izmantoti pamati bez pāļiem, jāņem vērā praktiski 

un komerciāli apsvērumi, kā arī jāizvērtē netiešās sekas, pirms tiek pieņemts lēmums par to izmantošanu. 

Piemēram, enkurtipa gravitācijas pamati aizņem lielāku platību nekā jebkuri citi pamati, kuru ierīkošanai tiek 

dzīti pāļi. Tāpēc tiem ir lielāka ietekme uz bentiskajām dzīvotnēm gan saistībā ar dzīvotnes zudumu, gan 

hidrodinamisko izmaiņu rezultātā. Šāda ietekme ir rūpīgi jāizvērtē, attiecīgā gadījumā veicot atbilstošos 

novērtējumus. 

6.5.3.5 Trokšņa samazināšana: dažādas inženiertehniskās pieejas 

Lai mazinātu iztraucējumus un izstumšanu, kā arī izvairītos no jūras zīdītājiem nodarītiem dzirdes bojājumiem, 

var izmantot “laideno uzsākšanu” un citas trokšņa mazināšanas sistēmas.  

Pāļu dzīšanas laidena uzsākšana ir paredzēta tam, lai samazinātu būvniecības laikā radītā zemūdens trokšņa 

līmeni. Tas parasti nozīmē pakāpenisku vesera jaudas un sitienu biežuma pieaugumu 20 minūšu vai ilgākā 

periodā. Laideno uzsākšanu projekta novērtējumos dažreiz apraksta kā ietekmes mazināšanas pasākumu. To 

parasti iekļauj, pamatojoties uz “veselo saprātu” (lai sniegtu dzīvniekiem pietiekami daudz laika pamest zonu 

tiešā tuvumā un izvairīties no kaitīga trokšņa līmeņa), kaut arī neviens pētījums nav sistemātiski apstiprinājis 

šīs metodes efektivitāti (Bailey et al. 2014). Laidenā uzsākšana ir nepieciešama arī no inženiertehniskā 

viedokļa, vismaz sākotnējai dzīšanai, līdz pāļi tiek stabilizēti un ir nepieciešams lielāks jaudas līmenis, lai 

nodrošinātu grunts penetrāciju. Šajās vadlīnijās laidenā uzsākšana un intensitātes pakāpeniska palielināšana 

tiek uzskatītas par faktiski pašsaprotamiem standarta procesiem. Ja pieeja pārsniedz no inženiertehniskā 

viedokļa nepieciešamo, to var uzskatīt par ietekmes mazināšanas pasākumu, ja sākotnēji novērtējums tiek 

veikts bez pasākuma īstenošanas. Visos gadījumos šādi pasākumi ir rūpīgi jāprecizē un jāizvērtē. Tas īpaši 

attiecas uz mazām un ļoti jutīgām populācijām, piemēram, Baltijas jūras cūkdelfīnu populācijām. Ir ārkārtīgi 

svarīgi, lai visi izmantotie ietekmes mazināšanas pasākumi būtu efektīvi un paši par sevi nekādā ziņā nebūtu 

kaitīgi vai problemātiski.  

Tomēr, lai gan laidenā uzsākšana un pāļu dzīšanas intensitātes pakāpeniska palielināšana var mazināt dzirdes 

traumu risku, pastāv zināmas bažas, ka tās varētu palielināt iztraucējumu/izstumšanas efekta apmēru. Tas 

                                                      

137 https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C. 
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varētu notikt gadījumos, ja tiek pagarināts kopējais pāļu dzīšanas ilgums un, iespējams, kumulatīvā enerģija 

pāļu dzīšanas rezultātā (Verfuss et al., 2016). Tomēr šo risku varētu ierobežot, nosakot laika ierobežojumus 

(kā piemēram, Vācijā) un izmantojot akustiskos atbaidīšanas līdzekļus. 

Divi trokšņa mazināšanas sistēmas (TMS) piemēri ir burbuļu aizkari un hidrauliskie veseri. Burbuļu aizkari 

sastāv no šļūtenes ar sprauslu atverēm, kas izlikta jūras dzelmē ap pāli vairāk nekā 50 m attālumā no pāļu 

dzīšanas vietas. Sprauslu šlūtenē ar kompresoriem tiek ievadīts gaiss, kas tad izplūst pa sprauslām. Tas rada 

nepārtrauktu gaisa burbuļu aizkaru ap uzstādīšanas vietu, kas izkliedēšanas un absorbcijas ietekmes rezultātā 

samazina troksni. Hidrauliskajiem veseriem ir akustiski atvienots dubultsienu izolācijas korpuss, kam ir ar gaisu 

pildīta starptelpa138. 

6-13. ierāmējums. Ietekmes uz cūkdelfīniem izpēte Vācijas ūdeņos 

Brandt et al. (2018) aplūkota pirmās paaudzes aktīvās TMS ietekme uz cūkdelfīniem, kas tika izmantota 6 no 7 vējparku 

būvniecības posmā Vācu līcī laikā no 2010. gada līdz 2013. gadam. Vējparku būvniecības projektu īstenošanas laikā pēc 

2013. gada trokšņa līmenis 750 m attālumā, piemērojot TMS, parasti pazeminājās zem prasītā 160 dB sliekšņa. Autori 

apraksta nepārprotamu cūkdelfīnu konstatāciju samazināšanās gradientu pēc pāļu dzīšanas atkarībā no trokšņa līmeņa 

un attāluma līdz pāļu dzīšanas vietai. Pateicoties pāļu dzīšanai ar TMS, attālums no pāļu dzīšanas vietas līdz punktam, 

kur vairs netiek izmērīta nekāda ietekme, samazinājās no 17 km līdz 14 km, kas ļāva autoriem secināt, ka TMS 

izmantošanas dēļ cūkdelfīnu konstatāciju skaits visos attālumos saruka mazāk.. Autori ieteica veikt papildu izmeklējumus, 

jo trokšņa mazināšanas sistēmas tiek arvien attīstītas un uzlabotas. Tomēr šie sākotnējie pierādījumi (kopā ar citām 

publikācijām, piemēram: i) Nehls et al. (2015) par pāļu dzīšanu un ii) Koschinski un Kock (2009) par nesprāgušas 

munīcijas detonāciju (Koschinski & Kock ziņoja, ka cūkdelfīnuiztraucēšanas zonu var samazināt par aptuveni 90 %) 

liecina, ka trokšņa samazināšanas paņēmieni šobrīd ir labākā prakse, ja pastāv bažas par ietekmi uz jūras zīdītājiem 

gadījumos, kad nepieciešama pāļu dzīšana vai nesprāgušas munīcijas detonēšana. 

 

Dahne et al. (2017) informēja, ka divi burbuļu aizkari vājina troksni par 7–10 dB, ja tos lieto atsevišķi, un par 12 dB, ja tos 

lieto kopā. Vājinājums visizteiktākais bija frekvencē virs 1 kHz, kad pāļu dzīšanas troksnis lielākos attālumos bija 

salīdzināms ar apkārtējās vides radīto troksni vai mazāks par to. Tas liek domāt, ka trokšņa regulējumā būtu jāpamatojas 

ne tikai uz platjoslas līmeņiem, bet arī uz frekvenču svērto skaņas līmeni, lai nodrošinātu ietekmes mazināšanas 

pasākumu efektivitāti un samazinātu ietekmi uz dzīvniekiem, nevis tikai izpildītu juridiskās prasības. 

 

Iepriekš minēto trokšņa samazināšanas tehnoloģiju progresu Vācijas ūdeņos noteica nepieciešamība izpildīt nacionālās 

normatīvās prasības (BMU, 2013), ko sauc arī par “schallschutz koncepciju” jeb trokšņa mazināšanas koncepciju Vācijas 

Ziemeļjūras EEZ. Šeit piemēro maksimālos sliekšņa līmeņus, proti, 160 dBSEL un 190 dB Lpeak 750 m attālumā no pāļu 

dzīšanas vietas (ievainošanas un nogalināšanas aizliegums). Papildus arī pieprasīts, lai skaņas ekspozīcijas līmenis ≥ 

140 dB (SEL) (traucējumu aizliegums) skartu ne vairāk kā 10 % Vācijas Ziemeļjūras EEZ teritorijas un lai laikā no maija 

līdz augustam skaņas ekspozīcijas līmenis ≥ 140 dB (SEL) (traucējumu aizliegums) skartu ne vairāk kā 1 % no galvenās 

cūkdelfīnu koncentrēšanas zonas.  

 

Turklāt monopāļu dzīšanas laiks ir ierobežots līdz 180 minūtēm un čaulpāļiem — līdz 140 minūtēm uz vienu pāli, abos 

gadījumos ietverot arī atbaidīšanas līdzekļu izmantošanu (sk. arī 6-6. gadījuma analīze.). 

 

Citi trokšņa mazināšanas pasākumi ir norādīti turpmākajos punktos (ACCOBAMS, 2019).  

• Hidroakustiskie slāpētāji: zvejas tīkli, kas piestiprināti pie maziem baloniem, kuri piepildīti ar gāzi un putām 

un ir noregulēti atbilstīgi rezonanses frekvencēm. 

• Koferdams: stingra tērauda caurule, kas aptver pāli. Kad pālis ir iedzīts koferdamā, ūdens tiek izsūknēts. 

• IHC / trokšņa mazināšanas sistēma: ar gaisu piepildīts divslāņu ekrāns. Starp pāli un ekrānu ir daudzlīmeņu 

un daudzizmēru burbuļu iesmidzināšanas sistēma. 

• Regulējama rezonatora sistēma: šī trokšņa mazināšanas sistēma, kas izveidota, iedvesmojoties no 

Helmholca rezonatoriem, izmanto vienkāršu saliekamu ietvaru, kas satur akustisko rezonatoru blokus ar 

diviem fluīdiem (gaisu un ūdeni). 

 

                                                      

138 Plašāku informāciju var iegūt, iepazīstoties ar 2018. gadā notikušo darbsemināru Vācijā, skatīt 
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html 
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6.5.3.6 Lieguma zonu uzraudzība: vizuālie un akustiskie novērojumi 

Lieguma zonu norobežošana un uzraudzība var mazinātiztraucējumus un izstumšanu, kā arī novērst jūras 

zīdītāju dzirdes vājināšanos. 

Uzraudzība ir plaši izmantots pasākums, un tā ietvaros jūras zīdītāju novērotājiem tiek uzdots vismaz 30 

minūtes vizuāli un bieži arī akustiski uzraudzīt ap trokšņa avotu esošo zonu. Tās nolūks ir pēc iespējas 

nodrošināt, ka jūras zīdītājiem (un, iespējams, citām aizsargājamām sugām, piemēram, jūras bruņurupučiem) 

nav piekļuves teritorijai pirms pāļu dzīšanas, nesprāgušas munīcijas detonēšanas utt. Šo zonu var norobežot 

noteiktā attālumā no avota (piemēram, 500 m) vai atbilstīgi paredzamajam uztvertās skaņas līmenim. 

Teritorijās, kur ūdens dziļums lieguma zonā pārsniedz 200 m, novērojumu veikšanas laikam jābūt vismaz 120 

minūtes, lai palielinātu dziļnirstošo sugu atklāšanas iespējamību (ACCOBAMS, 2007). Lieguma zonas mērķis 

ir samazināt trokšņa iedarbību tiešā tuvumā un pasargāt dzīvniekus no tieša fiziska kaitējuma. Maz ticams, ka 

tas būs iedarbīgi uzvedības reakcijas mazināšanā lielākos attālumos, joiztraucējumi, visticamāk, attālākos 

rajonos joprojām pastāvēs. 

Svarīgi norādīt, ka iedarbīgumu var ierobežot: i) nelabvēlīgi laika apstākļi un tumsa (abi ierobežo vizuālās 

novērošanas iespējas); ii) tādi faktori kā, piemēram, ierobežota dažu sugu, piemēram, cūkdelfīnu, radītās 

skaņas izplatības zona (parasti šai sugai tā nepārsniedz 200 m attālumu) un iii) tas, ka roņveidīgo sugām, kas 

ir relevantas lielākajai daļai atkrastes vējparku novērtējumos, vispār nav raksturīga vokalizācija. 

6.5.3.7 Atbaidītāji — akustiskās atbaidīšanas ierīces 

Atbaidīšanas pasākumi var mazinātiztraucējumus un izstumšanu un ļaut izvairīties no dzirdesiztraucējumiem. 

Roņu biedēkļus jau sen izmanto, lai aizraidītu roņus no zivjaudzētavām. Tomēr tās ir atzītas arī par lietderīgām, 

lai samazinātu roņu un vaļveidīgo ievainojumu risku vēja enerģijas projektu būvniecības laikā. Vēja enerģijas 

projektu būvniecībā roņu atbaidīšanas ierīces parasti sauc par “akustiskajām atbaidīšanas ierīcēm” vai 

“akustiskajām ietekmes mazināšanas ierīcēm”. Roņu biedēkļi rada zemūdens troksni, kas mērķa sugai ir 

nepatīkams, bet nenodara kaitējumu un tāpēc roņus attur no tuvošanās. Tās, iespējams, var izmantot, lai 

īslaicīgi aizvirzītu īpatņus no teritorijām, kur var rasties kaitīgs trokšņa līmenis tādu darbību dēļ kā pamatu pāļu 

dzīšana vai nesprāgušas munīcijas detonēšana (sk. arī 6-6. gadījuma analīze.).  

Dahne et al. (2017) apraksta akustiskās atbaidīšanas ierīces izmantošanu, lai cūkdelfīnus pasargātu no 

dzirdes zuduma pāļu dzīšanas trokšņa rezultātā. Autori novēroja spēcīgu reakciju uz roņu biedēkli un pauda 

bažas, ka tā var pārspēt reakciju uz pašu pāļu dzīšanas troksni, ja vienlaikus izmanto arī burbuļu aizkarus. 

Tas liek domāt, ka ir pamats atkārtoti izvērtēt šādu akustisko atbaidīšanas ierīču specifikācijas. Līdzīgas bažas 

pauda Verfuss et al. (2016). 

Akustiskās atbaidīšanas ierīces nemazina ietekmi uz uzvedību, bet tikai samazina tiešās fiziskās sekas. Tas 

nav pietiekami, lai samazinātu negatīvās sekas apdraudētajām populācijām, piemēram, Beltu ūdeņu vai 

Baltijas jūras cūkdelfīnu populācijai. Tas noteikti nav pietiekami, ja rezultātā notiek izstumšana no primārajām 

dzīvotnēm uz sekundārajām dzīvotnēm. Tomēr džinkstes139 negarantē, ka visi cūkdelfīni pametīs skarto zonu, 

līdz ar to džinkstu izmantošana negarantē, ka atsevišķus cūkdelfīnus fiziski neskarts būvniecības troksnis.  

Tāpēc pasākumiem noteikti nevajadzētu papildus pastiprināt iztraucējumus/izstumšanu, un, ņemot vērā šādus 

pierādījumus, akustisko atbaidīšanas ierīču izmantošanai jābūt samērīgai un pienācīgi pamatotai. 

6-6. gadījuma analīze. Pāļu dzīšanas radītā trokšņa ietekmes mazināšana uz jūras zīdītājiem, Vācija 

Federālā Jūras un hidrogrāfijas aģentūra (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) ir izdevusi vairākus 

tehniskos standartus par trokšņa ietekmi uz jūras zīdītājiem un to pamatojošus pētījumus. BSH standarta jūras vējturbīnu 

ietekmes uz jūras vidi izpētē (StUK 4) iekļauti četri šādi standarti: 

 norādījumi trokšņa monitoringam zem ūdens; 

 atkrastes vējparki — prognozes par zemūdens troksni, obligātās dokumentācijas prasības; 

 norādījumi, lai kvantitatīvi noteiktu trokšņa kontroles sistēmu efektivitāti; 

                                                      

139 Džinkstes ir ierīces, kas brīdina vaļveidīgos par tīklu esību (tās galvenokārt izmanto ar dreifējošajiem tīkliem), 
atšķirībā no atbaidīšanas līdzekļiem, kas ir nepatīkami un nodrošina, ka dzīvnieki izvairās. 
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 pētījums, lai novērtētu tādu C-PODS ierīču (ierīču, kas klausās jūras zīdītāju skaņas) kalibrēšanu, kuras izmanto 

cūkdelfīnu noteikšanai (pieejams tikai vācu valodā). 

 

Pēc tam, kad iestādes ir apstiprinājušas atļauju, atkrastes vējparku operatoriem ir jāizstrādā un jāuzrāda trokšņa 

mazināšanas plāns, ņemot vērā: i) vismodernākās metodes tehniskai trokšņa mazināšanai; ii) vietas un projekta 

raksturlielumus un iii) pētniecības un izstrādes, kā arī iepriekšējo notikumu rezultātus. Sešus mēnešus pirms būvniecības 

sākšanas varas iestādēm jāiesniedz trokšņa mazināšanas plāns ar detalizētu trokšņa mazināšanas pasākumu 

īstenošanas aprakstu.  

 

Šīs trokšņu mazināšanas metodes Vācijā ir standarta procedūra140 

• Pastāv prasība pirms pāļu dzīšanas sākšanas aktīvi pārvietot cūkdelfīnus prom no darbu veikšanas teritorijas, pat 

ja tas nozīmē īslaicīgus iztraucējumus. 

• Attīstītāji nedrīkst sākt būvniecību, ja cūkdelfīni atrodas līdz 750 m attālumā, un tikai pēc tam, kad viņi to, ka 

atbaidīšanas pasākums(-i) ir nostrādājis(-i), ir pierādījuši, izmantojot C-POD (šis C-POD konstatē cūkdelfīnu izdotās 

skaņas (“klikšķus”)). 

• Cūkdelfīnu atbaidīšana tiek īstenota, izmantojot divas dažādas sistēmas (roņu biedēkļus vai līdzīgas sistēmas). 

• Ir atzīts, ka pastāv risks, ka šādas atbaidīšanas ierīces jūrā var radīt nevajadzīgusiztraucējumus. 

• Pāļu dzīšana jāsāk, pakāpeniski palielinot trokšņa intensitāti, lai zīdītāji saprastu, ka tiek veikti darbi, un varētu 

pārvietoties prom no būvniecības teritorijas, pirms trokšņa līmenis draud radīt traumas. 

• Būvniecības posmā 750 m attālumā no skaņas avota trokšņa līmenis nedrīkst pārsniegt 160 dB SEL un 190 dB 

Lpeak. 

• Faktiskais laiks monopāļa iedzīšanai vajadzīgajā dziļumā nedrīkst pārsniegt 180 minūtes, bet čaulpāļiem — 140 

minūtes katram pālim. 

• (Dubultā) burbuļu aizkara izmantošana. Tā ir perforētu šļūteņu vai cauruļu apļveida sistēma jūras gultnē ap pāļu 

dzīšanas vietu. Gaiss, kas paceļas no caurumiem, ūdenī veido augšupvērstu burbuļu aizkaru, kas atstaro vai 

apslāpē radīto skaņu. 

 

Turklāt, kā secina Verfuss et al. (2016), visu vējparku projektu pāļu dzīšanas radītais troksnis vienlaikus skars ne vairāk 

kā 10 % Vācijas Ziemeļjūras EEZ teritorijas. Lai aprēķinātu kopējo skarto platību, ir jāsummē visu pašreiz pamatu 

būvniecības stadijā esošo projektu skartās teritorijas. 10 % telpiskais slieksnis pamatots ar pieņēmumu, ka 

uzvedībasiztraucējumi, ko izraisa pāļu dzīšana, ir īslaicīgi un ka cūkdelfīni galu galā atgriezīsies apgabalā, no kura tie 

tika izstumti. Tomēr 1 % telpisko slieksni piemēro: i) apgabalos ar augstu cūkdelfīnu blīvumu un ii) vairošanās un 

pārošanās sezonā no maija līdz augustam, kadiztraucējumi var atstāt lielāku ietekmi uz cūkdelfīnu būtiskajiem rādītājiem. 

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT) šie telpiskie sliekšņi tiek mērīti, ņemot vērā saglabājamās teritorijas lielumu, 

nevis visu EEZ (t. i., Ziemeļjūrā pāļu dzīšanas troksnis drīkst ietekmēt mazāk nekā 10 % ĪADT, savukārt laikposmā no 

maija līdz augustam drīkst ietekmēt tikai mazāk nekā 1 %). 

Avots: 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-

offshore-wind-turbines-marine-

environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareene

rgien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf  

 

6.6 Citas sugas 

6.6.1 Ievads 

Iespējamo ietekmi uz augiem, aļģēm un bezmugurkaulniekiem parasti aplūko saistībā ar to dzīvotnēm 

(6.2. nodaļa). Savukārt jūras dzīvotņu jutīgums bieži tiek aprakstīts daļēji saistībā ar tādiem faktoriem kā 

saistīto un tipisko sugu izturība un noturība. Taču šajā nodaļā ir iekļauta papildu informācija, jo ietekme uz 

šiem recipientiem var ietekmēt tādas grupas kā jūras zīdītāji vai jūras putni, ja, piemēram, ir būtiska ietekme 

uz to barošanos. 

Šajā nodaļā sniegta arī informācija par iespējamo būtisko ietekmi uz sikspārņiem, ja šādas sekas rodas jūras 

vidē. 

                                                      

140 https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Projekte/Erfahrungsbericht-Rammschall.html. 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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6.6.2 Ietekmes veidi 

6.6.2.1 Augi un aļģes 

Vienīgās augu sugas, kas konkrēti saistītas ar I pielikuma biotopu tipiem, ir Zostera marina, Zostera noltii, 

Cymodocea nodosa un Posidonia oceanica (Posidonia gultnes, Posidonion oceanicae)141.  

Citas jūraszāļu sugas ir potenciāli neaizsargātas pret dzīvotņu zudumu uniztraucējumiem, ja tās atrodas tiešā 

atkrastes vējparku tuvumā. Tā kā tām nepieciešami sekli, saulaini ūdeņi, jūras aļģu mijiedarbība ar atkrastes 

vējparku projektiem, visticamāk, var notikt nogādes kabeļu maršrutos, nevis vējparku blokos. Tomēr 

Middelgrunden sekluma atkrastes vējparkā Ēresundas šaurumā Dānijā pirms vējparka būvniecības bija 

sastopamas jūraszāļu audzes (Zostera marina). Šo audžu monitoringa rezultātā tika konstatēts, ka 3 gadus 

pēc vējturbīnu uzstādīšanas jūraszāļu izplatība nebija skarta, kas liecināja, ka vējparku būvniecībai (tostarp 

bagarēšanai un enkurtipa gravitācijas pamatu likšanai) nav negatīvas ietekmes (Hammar et al., 2016). 

Bieži novērots, ka jūras aļģes kolonizē jaunas struktūras — parasti vējturbīnu pamatus, jo īpaši Ziemeļjūrā, 

kur plūdmaiņu zonā cietais substrāts ir reti sastopams. Līdzvērtīgas dzīvotnes jūrā ir nodrošinājusi naftas un 

gāzes nozare, taču vējparku pamati ir daudzskaitlīgāki (Dannheim et al., 2019). Šāda kolonizācija veicina 

strukturālās un bioloģiskās daudzveidības palielināšanos, kas potenciāli var izraisīt rifu efektu (sk. arī 6.–

1. ierāmējumu), kurš turpmāk aplūkots saistībā ar bezmugurkaulnieku koloniju veidošanos. 

6.6.2.2 Bezmugurkaulnieki 

Jūras bezmugurkaulniekiem vēja enerģijas projektu radītā infrastruktūra nodrošina gan virs, gan zem ūdens 

līnijas jaunus cietos substrātus, pie kuriem tie var piestiprināties. Šis rifu efekts noteiktos apstākļos var 

palielināt daudzveidību, lai gan dažos pētījumos ir arī norādīts, ka tas var veicināt svešzemju invazīvo sugu 

izplatību (Inger et al., 2009). 

Tomēr, lai gan neto bioloģiskā daudzveidība pieaug, izmaiņas dzīvotnē vai sugu kopienās joprojām var 

nelabvēlīgi ietekmēt attiecīgo Natura 2000 apgabalu saglabāšanas mērķus. Tāpēc atkrastes vēja enerģijas 

projektiem vienmēr ir jāveic atbilstīgs novērtējums. 

Uzmanību ir piesaistījusi arī temperatūras paaugstināšanās ap kabeļiem, jo liecina par ietekmi uz bentosu. 

Zemūdens elektrības kabeļu darbība ģenerē siltumu, kas sasilda vietējās nogulas. Sasilšanas pakāpe ir 

atkarīga no kabeļu īpašībām, pārvadītās jaudas, kabeļa ieguldīšanas dziļuma un nogulu raksturlielumiem 

(OSPAR, 2009). Jebkādu siltumu jūras ūdens ātri aiznes. Rezultātā seklās nogulās, kur kabeļi ir ierakti dziļumā 

līdz 1 m vai dziļāk un notiek efektīva siltuma apmaiņa ar augšējo ūdenstilpni, ietekme būs nebūtiska. Tas 

nozīmē, ka epifaunu un seklo infaunu, kas atrodas nogulu pirmajos dažos centimetros, neskars būtiskas 

temperatūras izmaiņas. Lielākā daļa bentisko dzīvnieku mitinās jūras gultnes augšējos 5–10 cm atklātos 

ūdeņos un jūras gultnes augšējos 15 cm plūdmaiņu apgabalos, kur temperatūras pieaugums būs mazs, ar 

nosacījumu, ka kabeļa ieguldīšanas dziļums ir pietiekams (Petersen & Malm, 2006; Meissner & Sordyl, 2006). 

Daži dzīvnieki, piemēram, Norvēģijas omārs,  jūras gultnē ierokas dziļāk, lai gan kopējā dzīvotnes platība, kuru 

skar siltums, visticamāk, būs ļoti neliela. 

6.6.2.3 Sikspārņi 

0. nodaļā minētās UNEP/EUROBATS vadlīnijas (Rodrigues et al., 2015) attiecas arī uz atkrastes vējparkiem. 

Tomēr atkrastes vidē pastāv būtiskas papildu problēmas un neskaidrības, kas izklāstītas turpmāk tekstā. Šajā 

nodaļā sniegtā informācija attiecas uz II un IV pielikumā norādītajām sikspārņu sugām, bet īpaša uzmanība 

pievērsta migrējošajām sugām, kuras pakļautas lielākam riskam (jo īpaši Nathusius ’pipistrelle Ziemeļjūrā, kas 

nav iekļauta II pielikumā; skatīt Lagerveld et al., 2017).  

Tāpat kā sauszemes iekārtu gadījumā, ir jāapkopo atskaites dati atbilstoša novērtējuma pamatojumam, 

izmantojot: i) paraugprakses apsekojuma metodes, kā aprakstīts Rodrigues et al. (2015), un ii) visas attiecīgās 

nacionālās vai reģionālās vadlīnijas. Apsekojumos būtu jāapsver plašāka ietekmes zona, kas aptver gan 

                                                      

141 Skatīt ES biotopu interpretācijas rokasgrāmatu: 
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf. 
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ierosināto sauszemes, gan atkrastes infrastruktūru, kā arī iespējamos migrācijas ceļus. Tipiskas atskaites 

apsekojumu prasības ir norādītas 6-14. ierāmējums.. 

6-14. ierāmējums. Atkrastes atskaites apsekojumu piemēri (pielāgoti no Rodrigues et al., 2015) 

• Manuālu sikspārņu detektoru izmantošana transektu apsekojumos vai apsekojumos no lokācijām, kurās pamatā 

izmanto laivas, tostarp regulāros nakts prāmju šķērsojumos caur plāna vai projekta vietu vai tās tuvumā. 

• Automatizētu detektoru izmantošanaatkrastes infrastruktūrā, kur tas iespējams (piemēram, naftas platformās, 

meteoroloģiskajos mastos, uz bojām utt.). 

• Pastāvošo radaru izmantošana, ja iespējams. 

 

Apsekojumos ir jāņem vērā pilns sikspārņu aktivitātes cikls gada griezumā un jāsniedz informācija par vietējo sikspārņu 

populāciju mītnēm (vairošanās, pārošanās, ziemas guļas vietām), barošanos un lidojumiem. Īpaši svarīgi ir apsekot 

ierosinātos atkrastes projektus, lai identificētu, cik iespējama ir sikspārņu migrācijas ceļu saskare ar atkrastes 

infrastruktūru. 

 

Galvenie ietekmes veidi uz sikspārņiem, ko rada atkrastes vēja enerģijas projekti, ir apkopoti 5-6. ierāmējums. 

un 5-4. tabula.. Atkrastes vēja enerģijas projektos mirstības riskam tiešas sadursmes vai barotraumas 

rezultātā ir papildu pārrobežu dimensija, jo sikspārņi var mitināties simtiem kilometru attālumā no attiecīgās 

atkrastes infrastruktūras.  

6-15. ierāmējums. ir apkopotas problēmas un neskaidrības, kas radušās, identificējot un novērtējot būtisko 

ietekmi uz sikspārņiem. Šo problēmu un neskaidrību novēršanai var būt nepieciešama papildu atskaites datu 

vākšana vai piesardzības principa piemērošana. Lai novērtētu iespējamās sekas, ko rada papildu mirstība 

jūrā, ir jāzina vai jāspēj novērtēt sikspārņu populācijas lielumu, tostarp jūru šķērsojošās populācijas daļu. 

Potenciāli nozīmīgas sugas ir Nathusius ’pipistrelle (Pipistrellus nathusii), rūsganais vakarsikspārnis (Nyctalus 

noctula) un divkrāsainais sikspārnis (Vespertilio murinus). Vienā pētījumā (Limpens et al., 2017)142 tika 

mēģināts izstrādāt tāda rīka prototipu, ar ko statistiski aplēš sikspārņu migrējošo populāciju. Šo rīku izmantoja 

tikai Nathusius pipistrelle, jo bija maz datu. Lai gan modelis sniedza provizorisku aplēsi par aptuveni 40 000 

sikspārņiem, kuri šķērso Ziemeļjūras dienvidu apgabalu, diapazons bija no 100 līdz 1 000 000 īpatņiem (tātad 

atšķirība bija vairākās pakāpēs) un avotu populācijas joprojām nav zināmas. 

6-15. ierāmējums. Galvenās problēmas saistībā ar iespējamās būtiskās ietekmes uz sikspārņiem 
novērtēšanu 

Migrācija 

• Ir maz empīrisku datu par migrācijas lidojumu aktivitātēm jūrā. Pat tur, kur tiek vākti dati, tas parasti tiek darīts pārāk 

mazā mērogā, lai vispār varētu konstatēt migrējošos sikspārņus. 

 

Sadursme 

• Ir pieejams nedaudz empīrisku datu par: i) migrācijas lidojumu aktivitāti atkrastes zonā vai ii) pierādījumiem par 

sadursmēm jūrā un barotraumu — datu vākšanas metodes joprojām ir izstrādes procesā (piemēram, Lagerveld et 

al., 2017).  

• Sadursmju monitoringam jūrā ir būtiskas problēmas. 

 

Barjerefekts 

• Joprojām nav izpētīts kumulatīvais barjerefekts uz lielu attālumu migrantiem, kas savā migrācijas ceļā izvairās no 

vairākiem atkrastes vējparku šķēršļiem (Willsteed et al., 2018). 

 

                                                      

142 “Migrating bats at the southern North Sea - Approach to an estimation of migration populations of bats at the southern 
North Sea” (Migrējošie sikspārņi Ziemeļjūras dienvidu apgabalā — pieeja sikspārņu migrācijas populācijas novērtēšanai 
Ziemeļjūras dienvidu apgabalā), Limpens, H.J.G.A., S. Lagerveld, I. Ahlén et al. (2016/2017), Tehniskais ziņojums 
Zoogdiervereniging (Nīderlandes zīdītāju biedrība) sadarbībā ar Wageningen Marine Research. 
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6.6.3 Iespējamie ietekmes mazināšanas pasākumi  

6.6.3.1 Augi, aļģes un bezmugurkaulnieki  

Nav pieejama informācija par ietekmes mazināšanas pasākumiem nolūkā izvairīties no būtiskas ietekmes uz 

augiem, aļģēm un bezmugurkaulniekiem vai šo ietekmi samazināt. Ietekmes mazināšanas pasākumi, kas 

sīkāk aprakstīti 6.2. nodaļā, varētu arī tikt izmantoti šo grupu aizsardzībai. 

6.6.3.2 Sikspārņi 

Tā kā ir maz empīrisku datu par sikspārņu klātbūtni un uzvedību jūrā (sk. 6.–14. ierāmējumu), pieredze ar 

pasākumiem, ar ko mazina ietekmi uz sikspārņiem atkrastes vējparku nozarē, ir daudz mazāka nekā ar 

sauszemes vējparkiem. Iespējams, mikroizvietošana un infrastruktūras plānošana ir efektīvi pasākumi 

attiecībā uz migrējošiem sikspārņiem jūrā, taču pašlaik nav pierādījumu, kas to pamatotu. Visticamāk, lielāka 

minimālā vēja darbātruma izmantošana143 un spārnu griešanās samazināšana zem minimālā darbātruma būtu 

efektīvs pasākums attiecībā uz migrējošiem sikspārņiem jūrā (kā arī uz sauszemes). Tas tiek pieņemts, jo 

vissvarīgākais Nathusius ’pipistrelle parādīšanās prognozētājs rudenī jūrā un piekrastē, šķiet, ir lēns vai 

mērens vēja ātrums. Ir veikti pētījumi, lai noteiktu vispiemērotākos vides parametrus, kurus varētu izmantot 

vējagregātu apstādināšanas algoritmu izstrādei (Lagerveld et al., 2017). 3-2. gadījuma analīze. sniegts 

piemērs  par to, kādas vējagregātu apstādināšanas instrukcijas tiek dotas atkrastes vējparkiem Nīderlandē, lai 

samazinātu sikspārņu sadursmes risku.  

6.7 Dezekspluatācija un energoatjaunināšana  

6.7.1 Dezekspluatācija 

Dezekspluatācija ir process, kura laikā tiek demontēta visa vējparka infrastruktūra vai tās daļa, un skartā 

dzīvotne tiek atjaunota tādā stāvoklī, kādu nosaka valsts kompetentā iestāde. Dezekspluatēt var arī atsevišķas 

turbīnas vai turbīnu grupas, lai samazinātu pastāvošu ietekmi adaptīvās pārvaldības plāna (sk. 7. nodaļu) 

ietvaros vai kompetentās iestādes veiktas pārbaudes rezultātā. 

Dezekspluatācijai varētu būt negatīva ietekme uz rifu efektu (sk. 6.5.2.1). Tāpēc dezekspluatācijas gaitā ir 

līdzsvaroti jāizvērtē, kādas priekšrocības un trūkumus rada tas, ja uz vietas tiek atstāta infrastruktūra, 

piemēram, vējturbīnu pamatnes un akmens uzbērumi, kas var sniegt labumu jūras zīdītājiem. No otras puses, 

vējturbīnu vai vējparku dezekspluatācijai būs tikai pozitīva ietekme uz jūras putniem vai gājputniem.  

Līdz šim tikai daži atkrastes vēja enerģijas projekti tikuši dezekspluatēti. 

6.7.2 Energoatjaunināšana 

Energoatjaunināšana ir vēl viena iespēja samazināt sadursmes risku, kā arī izstumšanas efektu un 

barjerefektu. Energoatjaunināšana ir saistīta ar pastāvošo turbīnu demontāžu un jaunu, nereti lielāku un 

jaudīgāku turbīnu izbūvi. Tādēļ energoatjaunināšanas projekti parasti paredz mazāku skaitu turbīnu nekā 

sākotnējais vēja enerģijas projekts, un var izmantot pastāvošās vai jaunas pamatnes. Lai nodrošinātu, ka 

izvietošana ir saistīta ar zemu ekoloģisko risku, var veikt gan atrašanās vietas mikroizvietojuma izpēti, gan 

izvērtēt infrastruktūras plānošanas ietekmi.  

Līdz šim nevienam atkrastes vēja enerģijas projektam nav veikta energoatjaunināšana. Tāpēc nav pierādījumu 

par energoatjaunināšanā piemēroto pasākumu izmantošanu un efektivitāti iespējamās būtiskās ietekmes 

mazināšanā. 

 

 

  

                                                      

143 Vēja darbātrums vējturbīnas palaišanai. 
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7. MONITORINGS UN ADAPTĪVA PĀRVALDĪBA 

7.1 MONITORINGS 

7.1.1 Ievads 

Monitorings ir būtisks, lai nodrošinātu, ka: i) zinātniskais pamatojums, kas ir pamatā pienācīga novērtējuma 

secinājumiem, joprojām ir derīgs arī ilgtermiņā un ii) jebkādi pasākumi, lai izvairītos no ietekmes vai 

samazinātu to, saglabā savu iedarbīgumu. Pirms projektu ļauts turpināt, pienācīga novērtējuma rezultātā 

jānonāk pie zinātniski neapšaubāma secinājuma, ka var izslēgt jebkādu nelabvēlīgu ietekmi uz teritorijas 

viengabalainību. Tomēr jāatzīst, ka zinātniskajām atziņām un datiem konkrētajā laikā ir ierobežots “derīguma 

termiņš”. Vēl arvien pastāv neskaidrība par: i) kumulatīvo ietekmi (sk. 3.4. nodaļu); ii) klimata pārmaiņu ietekmi 

uz bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu darbību un iii) citām potenciālajām izmaiņām vidē. Pastāvot šādai 

neskaidrībai, monitorings ir būtisks rīks, lai nodrošinātu, ka jebkāda būtiska ietekme var tikt laikus identificēta 

un atbilstoši pārvaldīta. Negaidīta ietekme var rasties dažādu iemeslu dēļ. Piemēram, tā var tikt identificēta 

pēc tam, kad novērtējumā secināts, ka nav būtiskas ietekmes, jo atklājušies jauni zinātniskie pierādījumi; vai 

arī saglabāšanas stāvoklis un/vai vides apstākļi ir mainījušies tā, ka ietekme, kas iepriekš nav tikusi uzskatīta 

par būtisku, kļūst par tādu. 

Dažās dalībvalstīs pastāv monitoringa prasības un standarti  . Šīs prasības un standarti ir obligāta IVN daļa, 

un tiek uzskatīti par labas prakses piemēriem, ko izmantot arī citās valstīs (Brownlie & Treweek, 2018; IFC, 

2012). 

7-1. ierāmējums. IVN direktīva (2014/52/ES) 

“Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tiek īstenoti ietekmes mazināšanas un kompensēšanas pasākumi un ka ir noteiktas 

atbilstīgas procedūras attiecībā uz tādas būtiskas nelabvēlīgas ietekmes uz vidi monitoringu, kas radusies projekta 

būvniecības un ekspluatācijas fāzē, inter alia, lai identificētu neparedzētu būtisku nelabvēlīgu ietekmi, kas ļautu veikt 

atbilstīgus labošanas pasākumus. Šādam monitoringam nevajadzētu dublēt vai papildināt to monitoringu, kas jāveic, 

ievērojot Savienības tiesību aktus, kas nav šī direktīva, un valsts tiesību aktus.” (35. apsvērums). 

 

Daudzas starptautiskās organizācijas norāda, ka attiecībā uz bioloģiskās daudzveidības un infrastruktūras 

attīstību ir nepieciešams monitorings un adaptīva pārvaldība. Tikai pamatojoties uz zinātniski apstiprinātiem 

monitoringa datiem, iespējams nodrošināt, ka plānu un projektu izstrādi un īstenošanu, tostarp pasākumus 

būtiskas ietekmes novēršanai vai samazināšanai, laika gaitā var pielāgot, lai nodrošinātu to ilgtermiņa 

derīgumu, — tiek īstenota tā sauktā “adaptīvā pārvaldība”. 

7-2. ierāmējums. Piemēri monitoringa un adaptīvās pārvaldības nepieciešamībai 

Ņemot vērā to, cik sarežģīti ir prognozēt projektu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumiem, 

klientam būtu jāīsteno adaptīvā pārvaldība, kuras ietvaros mazināšanas un pārvaldības pasākumi spēj reaģēt uz 

mainīgiem apstākļiem un monitoringa rezultātiem projekta dzīves cikla gaitā.  

 

Sk.: IFC ‘Guidance Note 6 Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources’ (IFG 

Vadlīniju 6. dokuments. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un dzīvo dabas resursu ilgtspējīga pārvaldība). 

 

Pārvaldības plānošanas kontekstā monitoringa funkcija ir pārvaldības iedarbīguma mērīšana. Ir svarīgi zināt un spēt 

parādīt citiem, ka izvirzītie mērķi tiek sasniegti. Tāpēc monitoringam ir jābūt integrālai pārvaldības un plānošanas daļai. 

Monitorings jāveido tā, lai tas spētu identificēt un pārvaldīt izmaiņas teritorijas ekoloģiskajās īpašībās. 

 

Sk.: Ramsar "Handbook 18: Managing wetlands" (Ramsāras 18. Rokasgrāmata: mitrāju pārvaldība). 

 

Monitoringa datu vākšana gan par identificēto negatīvo ietekmi, gan arī mazināšanas pasākumu produktivitāti 

kalpo plašākām sabiedrības vajadzībām. Monitorings un datu vākšana var sniegt nepieciešamās zināšanas, 

lai risinātu neskaidrības, kas radušās, īstenojot vēja enerģijas projektus ar zemu ekoloģisko risku.  
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Nereti nav standartizētas pieejas monitoringam. Tā rezultātā ir grūti salīdzināt rezultātus. Turklāt monitoringa 

rezultāti reti tiek glabāti centrālā brīvpiekļuves datu repozitorijā. Līdz ar to ir lielas iespējas uzlabot ekspluatēto 

vējparku monitoringa datu izmantošanu, lai ar tiem varētu pamatot gan ietekmes novērtējumus, gan atļauju 

izsniegšanas procesu jauniem vējparkiem.  

Turpmāk izklāstītā gadījumu analīze sniedz dažus piemērus tam, kā stratēģiskais monitorings var palīdzēt 

risināt problēmas saistībā ar monitoringa datu vislabāko izmantošanu. 

7.1.2 Monitorings un vēja enerģijas projekti  

Monitoringa programmās būtu jāiekļauj indikatoru kopas, kas līdzīgas atskaites datu vākšanā izmantotajām 

pirms vēja enerģijas plāna vai projekta izstrādes. Plānojot pamatdatu vākšanu, būtu jāizskata arī monitoringa 

programmas struktūra, lai abi šie procesi būtu saskaņoti jau agrīnā plāna vai projekta stadijā.  

Labi izstrādātais “pirms-pēc-kontrole-ietekme” (before-after-control-impact, BACI) modelis (GP Wind, 2012) 

aizvien ir viens no labākajiem modeļiem vides monitoringa programmām (Smokorowski & Randall, 2017). 

BACI modelis nosaka, ka atskaites dati (pirms projekts sācies) jāvāc, izmantojot standartizētu metodiku 

teritorijā, kuru, iespējams, ietekmēs plāns vai projekts, un vienā vai vairākās kontroles teritorijās, kuras plāns 

vai projekts neietekmēs. Ideālā gadījumā, izmantojot to pašu metodiku, dati vēlāk jāvāc plāna vai projekta 

teritorijā, kad ietekme ir izmērāma (pēc), un kontroles teritorijā(s). Datu vākšanas sinhronizēšana plāna vai 

projekta teritorijā un kontroles teritorijās uzlabos salīdzināmību.  

Līdzīgi kā atskaites datu vākšana, arī monitorings jāveido, izmantojot standartizētu pieeju datu vākšanai un 

statistikas analīzei, kas ir piemērota attiecīgajai dzīvotnei vai sugām. Lai sasniegtu monitoringa mērķus 

saistībā ar plašāku sabiedrību, svarīgi ir arī koordinēt monitoringa programmas laikā un telpā. To var panākt, 

nodrošinot, ka monitoringa programmas tiek izstrādātas stratēģiskā līmenī līdztekus iecerēto vēja enerģijas 

projektu telpisko plānu novērtēšanai (sk. 7-1. gadījuma analīze.). 7-3. ierāmējums. sniegts kontrolsaraksts ar 

galvenajiem elementiem, kas jāapsver monitoringa kontekstā.  

Jānorāda, ka monitoringa metodes atkrastes vējparkiem lielākoties pamatojas uz pieredzi un zināšanām 

Ziemeļjūrā un Baltijas jūrā. Tas nozīmē, ka šo metožu tiešā piemērošanā turpmākiem projektiem Vidusjūra un 

Melnajā jūrā ir jāievēro piesardzība vai jāveic pielāgojumi (ņemot vērā atšķirīgās sugas un bioloģiskās 

biocenozes kopumā). Piemēri monitoringam atkrastes vējparkos ir atspoguļoti 7-4. gadījuma analīze. un 

7-5. gadījuma analīze.. 

7-3. ierāmējums. Monitoringa kontrolsaraksts 

• Vai monitoringa programma risina visu būtisko ietekmi (pozitīvo un negatīvo), kas identificēta plāna vai projekta 

pienācīgajā novērtējumā un/vai IVN? 

• Vai uzraudzītie rādītāji spēj sniegt bioloģiski nozīmīgu un būtisku informāciju rentablā veidā? 

• Vai monitoringa programmā ir ietverti rādītāji mazināšanas pasākumu īstenošanas un iedarbīguma mērīšanai? Vai 

monitoringa biežums atbilst īstenošanas un iedarbīguma mērīšanai? 

• Vai monitoringa programma ir veidota tā, lai panāktu pietiekamu statistikas precizitāti projekta mazināšanas 

pasākumu adaptīvās pārvaldības atbalstam? 

• Vai ir iespējams vākt datus saskaņoti vairākās teritorijās, lai novērtētu iedarbīgumu klimata pārmaiņu kontekstā? 

• Vai monitoringa programmai ir atvēlēts pietiekams budžets? Kurš nodrošinās budžeta līdzekļus? Kādam laika 

posmam? 

Avots: adaptēts no CSBI, 2015. gads. 

 

7-1. gadījuma analīze. Pētījumi pirms un pēc būvniecības par ietekmi uz putniem Storrun vējparkā 
Zviedrijas ziemeļdaļas kalnu reģionā 

Labs monitoringa piemērs ir Storrun vējparks, tajā ir 15 2,5 MW vējturbīnas, kas atrodas Oldfjällen. Storrun bija pirmais 

lielais vējparks, kas uzcelts kalnainā apvidū Zviedrijas ziemeļos — tas atrodas pie Övre Oldsjön ezera un tuvu divām 

Natura 2000 teritorijām. 
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Iestādes izsniedza būvatļauju ar nosacījumu, ka tiks veikti plaši apsekojumi un atskaites pētījumi, lai izpētītu vējparku 

ietekmi uz putniem. Tika veikti intensīvi monitoringa pētījumi pirms un pēc būvniecības, izmantojot kontroles teritoriju un 

tā ļaujot salīdzināt situāciju pirms un pēc projekta sākšanas. Rezultāti liecināja, ka Storrun vējparkam kopumā ir neliela 

ietekme uz vietējiem putniem. Tomēr rezultāti arī apliecināja agrākos pieņēmumus, ka rubeņu sugas, piemēram, 

baltirbes, mēdz nonākt sadursmē ar torņiem.  

 

Šo monitoringa pētījumu finansējums tika plānots valdības pētniecības programmas ietvaros, kuras mērķis bija apkopot 

un darīt pieejamas zinātniskās atziņas par vēja enerģijas ietekmi uz cilvēkiem un dabu. Rezultāti pastiprina mazināšanas 

pasākumu nepieciešamību, ja vējparku būvniecība kalnainos apvidos tiks turpināta. 

Avots: Naturvärdsverket rapport 6546 — Kopsavilkumu krājums (2013), Pētījumi pirms un pēc būvniecības par ietekmi 

uz putniem Storrun vējparkā Jämtland kalnu reģionā Zviedrijā. 

 

Monitoringa shēmas, kas ietver vairākus vējparkus, sniedz vēl labāku informāciju. Monitoringa shēmu 

priekšrocība ir tā, ka tās rada plašu datubāzi, kas nodrošina pietiekamu informāciju mazināšanas darbību 

iedarbīguma novērtēšanai. Plaša datubāze var sniegt arī sīki izstrādātu informāciju par tādiem jautājumiem kā 

vidējā mirstība, sikspārņiem un putniem nonākot sadursmē ar vējturbīnu. Turpmāk ir sniegti divi piemēri 

monitoringa shēmām, kas aptver vairākus vējparkus. 7-2. gadījuma analīze. apraksta nacionālās vadlīnijas 

monitoringa īstenošanai par vēja enerģijas projektu ietekmi uz putniem un sikspārņiem Francijā. 7-3. gadījuma 

analīze. apraksta LIFE finansētu projektu, ko īsteno Renewable Grid Initiative (RGI), par pārvades sistēmas 

operatoru (PSO) vākto datu par putniem pārredzamību un labāku izmantošanu.  

7-2. gadījuma analīze. Monitoringa protokols Francijā 

Francijas Ekoloģiskās pārejas ministrija ir izstrādājusi nacionālās vadlīnijas vēja enerģijas projektu ietekmes uz putniem 

un sikspārņiem monitoringa īstenošanai. Galvenie mērķi ir šādi: 

• novērtēt reālo ietekmi (sadursmes upuru daudzumu) un mazināšanas pasākumu iedarbīgumu; 

• iegūt pietiekamus datus par vairākiem vējparkiem, lai aprēķinātu vidējo mirstību putniem un sikspārņiem; 

• savākt ievērojamu apjomu datu nacionālā līmenī, lai uz tiem pamatotos turpmākās politikas un rīcības izstrādē.  

 

Protokols nosaka vismaz vienu pēcbūvniecības monitoringa mērījumu pirmo 3 ekspluatācijas gadu laikā. Ja netiek 

konstatēta būtiska ietekme, vismaz viens turpmāks mērījums jāveic nākamajos 10 gados. Ja būtiska ietekme tiek 

konstatēta, jāīsteno korektīvie pasākumi un jāveic jauns pēcbūvniecības monitoringa mērījums nākamā gada laikā.  

 

Protokolā ir precīzas norādes par gada periodiem, kad jāveic monitorings. Šiem periodiem vienmēr jābūt atbilstošiem 

konkrētajam gadījumam. Piemēram, dažiem vējparkiem varētu būt lielāka ietekme uz zosveidīgajiem ziemošanas laikā, 

savukārt citiem — uz plēsīgajiem putniem ligzdošanas laikā. Protokols satur precīzas norādes arī par: i) skaitīšanas 

gadījumu apmēru (vismaz 20); ii) monitoringam pakļauto vējturbīnu skaitu; iii) mirstīgo atlieku meklēšanas metodi utt. 

Sikspārņu gadījumā monitoringa mērījumi jāveic iepriekš noteiktos periodos (kas noteikti protokolā) gan attiecībā uz 

sikspārņu aktivitāti vējturbīnas augstumā, gan mirstīgo atlieku skaitu uz zemes. 

Avots: Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres – revision 2018; https://eolien-

biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf. 

 

7-3. gadījuma analīze. PSO vākto datu par putniem pārredzamība un labāka izmantošana 

Sadursmes un elektroapgādes līniju izraisīts nāvējošs elektrošoks ir apdraudējums noteiktām putnu sugām visā pasaulē. 

Lai līdz minimumam samazinātu pastāvošaš vai plānotās infrastruktūras izraisītu putnu mirstību, PSO vāc daudz datu 

par putniem. Tomēr, lai gan šie dati palīdz lēmumu pieņemšanā, tie reti tiek izmantoti ārpus konkrēta projekta konteksta. 

RGI saskatīja potenciālu kopējo zināšanu uzlabošanai, atrodot veidus, kā efektīvāk kopīgot pētniecības datus par putnu 

un elektrotīkla mijiedarbību. Sistemātiski apkopojot pētījumus, varētu veikt metaanalīzi, lai: i) labāk saprastu sadursmju 

un nāvējoša elektrošoka riska virzītājspēkus; ii) labāk izprastu mazināšanas pasākumu iedarbīgumu un iii) galu galā 

nodrošinātu uz zinātniski pamatotis rīkus izvietojuma plānošanai un mazināšanas pasākumiem. 

 

2018. gadā RGI strādāja kopā ar Lielbritānijas Ornitoloģijas trastu (British Trust for Ornithology, BTO) un Lielbritānijas 

Karalisko putnu aizsardzības biedrību (Royal Society for the Protection of Birds), lai noskaidrotu: i) kādus datus PSO vāc; 

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
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ii) kādas iespējas PSO un NVO saskata datu kopīgošanas uzlabošanai un (iii) kā vislabāk praksē panākt datu 

kopīgošanu. Tika sagatavots ziņojums par rezultātiem. Daži secinājumi un ieteikumi ir izklāstīti turpmākajos trīs punktos. 

 

Galvenās datu prasības ietver: 

• pieeju putnu sastopamības/skaitliskuma datiem SVN un IVN vajadzībām; 

• jutīguma kartēšanu riska prioritāšu noteikšanai (piemēram, Beļģijā, Portugālē, Slovākijā); 

• informāciju par mirstību vai nu izejas datu formā, lai NVO varētu pārliecināties par ietekmi, vai zinātniski recenzētu 

pētījumu un pārskatu formā, lai PSO varētu identificēt visneaizsargātākās sugas; 

• informāciju par mazināšanas darbību iedarbīgumu, lai PSO zinātu, kāda ir vispiemērotākā rīcība. 

 

Ir ievērojami institucionāli šķēršļi tam, lai PSO varētu efektīvi kopīgot datus, kā arī pastāv laika ierobežojumi. Abi 

šie jautājumi ir jārisina. 

 

Varētu pieņemt pakāpenisku pieeju, lai laika gaitā veicinātu datu plašāku kopīgošanu un sadarbību. Tam 

nepieciešams: 

• izstrādāt vadlīnijas par praktiskajām metodēm un datiem, kas jāvāc IVN, ietekmes pētījumu un mazināšanas 

pasākumu iedarbīguma pētījumu vajadzībām; 

• padarīt būtiskos pētījumus pieejamākus un populārākus, kopīgojot: i) metadatus; ii) pētījumu par elektroapgādes 

līniju ietekmi bibliogrāfiju iii) un pētījumu par mazināšanas pasākumu iedarbīgumu bibliogrāfiju; 

• veikt izpēti par jau vākto un kopīgoto datu un informācijas struktūru — tas būtu pirmais pasākums izmaksu un laika 

patēriņa ziņā izdevīgas metodes izstrādāšanā, lai kopīgotu datus un informāciju plašā mērogā. 

Avots: https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html. 

 

 

7-4. gadījuma analīze. Austrumkrasta jūras zīdītāju akustiskais pētījums (East Coast Marine Mammal 
Acoustic Study, ECOMMAS) 

ECOMMAS projekts izmanto akustiskos ierakstītājus, sauktus par C-POD, 30 vietās Skotijas austrumu piekrastē, lai 

uztvertu eholokācijas klikšķus. Šos klikšķus lielākoties rada cūkdelfīni un afalīnas, bet tie nāk arī no citu sugu delfīniem 

un vaļveidīgo sugām. 10 no šīm vietām izvietoti arī platjoslu akustiskie ierakstītāji, lai reģistrētu vides trokšņa līmeni un 

citas dzīvnieku radītās skaņas. 

 

Kopš 2013. gada šīs ierīces tiek uzstādītas katru gadu vasaras laikā (to baterijas darbības ilgums ir aptuveni četri 

mēneši). Sākot ar 2015. gadu, ierīces tikušas izvietotas divreiz gadā, līdz ar to iegūti dati par periodu no aprīļa līdz 

novembrim. 

https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html
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7-1. attēls. ECOMMAS pētījuma teritorija 

 

ECOMMAS monitoringa vietas 

 

ECOMMAS datu kopa ir publiski pieejama lejupielādēšanai un pašlaik aptver periodu no 2013. gada līdz 2016. gadam. 

 

Programma sniedz vērtīgu informāciju par Natura 2000 teritorijas Moray Firth pārvaldību, kura tika izveidota afalīnu 

aizsardzībai. Programma sniedz būtisku informāciju arī par cūkdelfīniem un citiem vaļveidīgajiem, kas norādīti Dzīvotņu 

direktīvas IV pielikumā. Turklāt ilgtermiņa datu kopas pieejamība ir ārkārtīgi vērtīga reģiona atkrastes vējparku 

būvniecības monitoringa kontekstā. Atkrastes vējparka Beatrice projektā tagad ir izbūvēti čaulpāļu pamati, turklāt reģionā 

plānoti arī citi vējparki. Visos gadījumos ir iespējams konkrētai vietai raksturīgo vaļveidīgo reakciju uz 

būvniecību/ekspluatāciju sasaistīt ar plašākām reģionālām pārmaiņām vaļveidīgo aktivitātē. 

 

Avots: Brookes, K. 2017. ECOMMAS dati. doi: 10.7489/1969-1 

Dati un plašāka informācija pieejami vietnē: http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-

study-ecommas. 

 

7-5. gadījuma analīze. Nenoteiktības risināšana kumulatīvās ietekmes novērtēšanā, Beļģija 

Kopš 2016. gada sākuma deviņiem projektiem ir piešķirtas būvatļaujas un vējparku ekspluatācijas atļaujas Beļģijas 

ūdeņos Ziemeļjūrā. No šiem projektiem trīs tiek pilnīgi ekspluatēti kopš 2018. gada beigām. Atlikušie 6 parki, kas 

saņēmuši atļaujas, ir dažādos pirmsbūvniecības posmos. Vējturbīnu uzstādīšanas sekas attiecībā uz Beļģijas jūras 

ekosistēmu ir jāmonitorē. Kā noteikts vides atļaujā, Beļģijas Federālā ministrija koordinē monitoringa programmu, lai 

aplēstu atkrastes vējturbīnu pozitīvo un negatīvo ietekmi. To finansē vējparku operatori, kuri maksā gada nodevas. Šai 

pieejai ir trīs galvenās priekšrocības, kas izklāstītas turpmākajos punktos.  

• Visi monitoringa centieni ir koordinēti, tā rezultātā ievērojami palielinās to efektivitāte — gan uzlabojas rezultāti, gan 

samazinās budžeta izdevumi. 

• Privātie projektu attīstītāji var pievērsties savai pamatdarbībai. Monitoringu veic eksperti.  

• Valdības vadīta monitoringa programma ļauj labāk identificēt monitoringa vajadzības.  

 

Monitoringa rezultāti katru gadu tiek iesniegti koordinētā veidā par visu Beļģijas ūdeņu teritoriju Ziemeļjūrā. 

Avots: https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/. 

 

http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
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7.2 Adaptīvā pārvaldība  

Adaptīvā pārvaldība nodrošina, ka pienācīga novērtējuma secinājumi tiek uzturēti projekta dzīves cikla gaitā.  

Adaptīvās pārvaldības principi ir šādi: 

• novērošana: sistemātiskas datu vākšanas (monitoringa) īstenošana; 

• novērtēšana: i) monitoringa datu analīze un ii) jebkuru tādu pārmaiņu identificēšana, kas varētu mainīt 

iepriekšējās prognozes par nelabvēlīgas ietekmes uz teritorijas viengabalainību neesību, kliedējot visas 

pamatotās zinātniskās šaubas; 

• informēšana: galveno ieinteresēto personu informēšana par analīzes rezultātiem; 

• rīcība: ja nepieciešams, vadības darbību sākšana neparedzētas būtiskas ietekmes samazināšanai;  

• cikla atkārtošana, lai nodrošinātu, ka īstenotie pasākumi ir iedarbīgi. 

Adaptīvās pārvaldības programmai jānodrošina:  

• atbilstošs finansējums, lai segtu prognozētās izmaksas saistībā ar monitoringa, iespējamās 

apspriešanās un vadības darbībām (neietverot mazināšanas pasākumu izmaksas); 

• valsts kompetentās iestādes apstiprinājums pirms adaptīvās pārvaldības sākšanas; 

• visu galveno ieinteresēto personu piedalīšanās monitoringa un adaptīvās pārvaldības īstenošanā;  

• visu galveno ieinteresēto personu atvērta un pārredzama piekļuve monitoringa datiem un informācijai 

par vadības darbībām. 

 

Izņēmuma gadījumos adaptīvajai pārvaldībai var būt sekas, kas ietekmē vējparka ekonomisko dzīvotspēju. 

Piemēram, gadījumos, kad iestādes pieprasa vienas vai vairāku vējturbīnu ekspluatācijas pilnīgu 

pārtraukšanu. Protams, visu ieinteresēto personu interesēs ir izvairīties no šādām situācijām, veicot sīki 

izstrādātus atskaites novērtējumus pirms vējparku infrastruktūras uzstādīšanas.  

Noderīgs plašākas informācijas avots par adaptīvo pārvaldību ir pieejams WREN Adaptīvās pārvaldības baltās 

grāmatas izdevumos (Hanna et al., 2016).  

Baltā grāmata satur arī vairākas gadījuma analīzes. Dažas no tām ir aplūkotas 7-6. gadījuma analīze.. 

7-6. gadījuma analīze. Adaptīvās pārvaldības pieejas piemēri ES dalībvalstīs 

• Candeeiros vējparks atrodas Portugāles centrālajā daļā, un tajā īstenota pastāvīga pieeja putnu mirstības 

monitoringam pēc būvniecības. Pēc 3 gadus ilga putnu pēcbūvniecības monitoringa lauka piekūns (Falco tinnunculus) 

tika identificēts kā suga, kas visbiežāk iet bojā vējparkā. Tā rezultātā monitoringa programma tika mainīta, lai pētītu 

piekūnu populāciju un izvērtētu, cik būtiska ir vējparka ietekme uz šo sugu. Vējparka ietekme uz vietējo piekūnu 

populāciju tika atzīta par būtisku, tāpēc tika izstrādāta mazināšanas programma tieši šai teritorijai (samazināšana līdz 

minimumam teritorijā un kompensēšana). Mazināšanas programma ietvēra: i) vietējo šķirņu krūmāju stādīšanu; ii) 

dzīvotnes un krūmāju apvidu stiprināšanu tālāk no vējturbīnām iii) un plašu ganāmpulku ganību veicināšanu tālāk no 

vējturbīnām, lai uzlabotu dzīvotnes neviendabīgumu. Mazināšanas programmas īstenošana sākās 2013. gadā un ilga 

līdz 2016. gadam. Piekūnu populācijas monitorings un mirstīgo atlieku apsekojumi ir turpinājušies, lai novērtētu 

mazināšanas pasākumu panākumus. 

• Adaptīvā pārvaldība netiek pieprasīta Vācijā, un nav formāla regulējuma par to, kā tā būtu izmantojama vēja enerģijas 

projektos valstī. Tomēr adaptīvās pārvaldības principi tikuši piemēroti vairākos projektos. Piemēram, Ellern vējparkā 

Vācijas dienvidrietumos esošajā Reinzemē-Pfalcā tika mēģināts mazināt sikspārņu bojāeju sadursmēs, samazinot 

vējturbīnu ekspluatāciju, kad vēja ātrums bija mazāks par 6 m/s, no aprīļa līdz oktobrim. Mazināšana bija nepieciešama 

vietējā mērogā, precizēta vējparka ekspluatācijas atļaujā un pamatota ar federālajām vadlīnijām. Pirmajā 

ekspluatācijas gadā tika vākti dati, veicot mirstīgo atlieku apsekojumus un vejagregāta gondolu144 monitoringu. Pēc 

gadu ilgas ekspluatācijas monitoringa dati tika salīdzināti ar sliekšņiem, kurus bija noteikusi ieinteresēto personu grupa, 

tostarp dabas aizsardzības organizācijas un projekta sponsors. Tā rezultātā vējagregātu apstādināšanas metodes tika 

mainītas, lai nodrošinātu atbilstību sliekšņiem. Monitorings bija noteikts tikai pirmajiem diviem vējparka ekspluatācijas 

gadiem, un nav plānu attiecībā uz turpmākām izmaiņām monitoringa plānā. 

• Sauszemes piemērs: 50 MW vēja enerģijas projekts tika attīstīts Apvienotajā Karalistē tīreļa dzīvotnē pirms vairāk 

nekā 10 gadiem. Pirms būvniecības tika izstrādāti sadursmes riska modeļi, kas liecināja, ka vējparks varētu radīt risku 

                                                      

144 Vējagregāta gondola ir konstrukcija, kurā atrodas visi vējturbīnas mehānismi. 
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lauku lijām (Circus cyaneus). Tika veikts monitorings, lai noskaidrotu, kā visefektīvāk pārvaldīt tīreļa dzīvotni, lai tā būtu 

labvēlīga lauku lijām, proti, tika izmantota rotācijas dedzināšana, drenu bloķēšana utt. Monitoringa rezultāti palīdz 

pieņemt ikgadējus lēmumus par to, kā vislabāk pārvaldīt tīraļa dzīvotni, un tas savukārt samazina sadursmes risku 

lauku lijām. Laika gaitā ir uzlabojusies izpratne par to, cik lielā mērā šīs darbības ir labvēlīgas sugai. 

• Vējparkos, kas atrodas La Janda (Kadisā, Spānijas dienvidos), ievērojams putnu skaits gāja bojā sadursmēs ar vējrata 

spārniem. Pēc vairākām sanāksmēm pētnieki ierosināja jaunu metodi putnu mirstības samazināšanai: to veido putnu 

lidojuma monitorings, kurā īpašu uzmanību pievērš visskartākajām sugām, piemēram, baltgalvas grifam (Gyps fulvus). 

Kad vējparka operatori konstatē bīstamu situāciju, viņi var apturēt attiecīgās vējturbīnas un atkal tās iedarbināt, kad 

putni ir pametuši teritoriju. Operatoriem tika sniegta apmācība, lai nodrošinātu, ka viņi spēj precīzi paredzēt iespējamās 

sadursmes, un teritorijā tika veikts putnu mirstīgo atlieku apsekojums. Ikdienas sadursmju monitorings tika veikts no 

agra rīta līdz vēlam vakaram. Starp visām pusēm panāktā vienošanās bija šāda: vēja enerģijas uzņēmumi apmaksāja 

sistēmu; pētnieki veica datu analīzi un interpretāciju un vides aģentūras sagaidīja rezultātus, pirms tā sāka īstenot 

stingrākus represīvus pasākumus. Pēc 2 gadiem rezultāti liecināja par 50 % mirstības samazinājumu un enerģijas 

ražošanas samazinājumu aptuveni 0,7 % apmērā gadā (de Lucas et al., 2012). Kopš tā laika šī monitoringa metode ir 

tikusi turpināta, un putnu mirstība turpina kristies. 

Avots: WREN Adaptīvās pārvaldības baltā grāmata (Hanna et al., 2016). 

 

7-7. gadījuma analīze. Nīderlandes atkrastes vēja enerģijas ekoloģiskā programma (Wozep) 

2015. gadā Ekonomikas ministrija (EZ ED 2020) Nīderlandē izveidoja integrētu monitoringa un pētniecības programmu 

(Wozep), lai pētītu zināšanu nepilnības par atkrastes vējparku ietekmi uz Ziemeļjūras dienvidu daļas ekosistēmu. Šī 

vispārējā programma tika izstrādāta pēc Nīderlandes Valsts būvdarbu un ūdens resursu pārvaldības ģenerāldirektorāta 

(RWS) ieteikuma, pamatojoties uz to, ka zināšanu nepilnības galvenokārt bija vispārīgas, nevis saistībā ar konkrētiem 

atkrastes vējparkiem.  

 

Pašreizējā monitoringa programmā (Rijkswaterstaat, 2016) aprakstīts 2017.–2021. gadam plānotā monitoringa tvērums. 

Svarīgi norādīt, ka programmā aprakstīts tikai plānotais darbs, lai saglabātu pietiekamu elastību. Šī elastība var būt 

nepieciešama šādos gadījumos: 

• izmaiņas, kas izriet no veiktās pētniecības rezultātiem; 

• izmaiņas politikā un 

• nākotnes izmaiņas prioritātēs. 

 

Konkrēti runājot, monitoringam un pētniecībai Wozep ietvaros jāpalīdz sasniegt šādus mērķus: 

• jāsamazina zinātniskā nenoteiktība, kas rodas no zināšanu nepilnībām un pieņēmumiem, lai varētu izvērtēt 

ekoloģisko un kumulatīvo ietekmi, kā arī veikt IVN un pienācīgo novērtējumu; 

• jāmazina zināšanu nepilnību un pieņēmumu radītā nenoteiktība attiecībā uz ilgtermiņa ietekmi un atkrastes 

vējparku paplašināšanu (saistībā ar vējparku plāniem, kas varētu sakrist ar valstu vērienīgajiem plāniem paplašināt 

atjaunojamo energoresursu enerģijas, piemēram, saules un vēja enerģijas, izmantošanu); 

• jānoskaidro mazināšanas pasākumu iedarbīgums (40 % izmaksu samazinājuma kontekstā saskaņā ar Nīderlandes 

Enerģijas nolīgumu, kas noslēgts starp valdību, darba devējiem, arodbiedrībām, vides organizācijām u. c.). 

 

Iepriekš norādītie mērķi izriet no Nīderlandes valdības apņemšanās piemērot adaptīvās pārvaldības principus atļauju 

izsniegšanas procesā jauniem atkrastes vējparkiem (IEA Wind Task 34 (WREN)). Ir izveidotas programmas putniem, 

sikspārņiem, jūras zīdītājiem, zivīm un bentosam.  

 

Šī pieeja ir nacionāla līmeņa adaptīvās pārvaldības programma. Tā ir saistīta ar startptautisko sadarbību starp vairākām 

valstīm ar mērķi attīstīt līdzīgas pieejas vēja enerģijai. 

Avots:  

Rijkswaterstaat (2016), Atkrastes vēja enerģijas ekoloģiskā programma (Wozep). 

Monitoringa un pētniecības programma 2017.–2021. gadam. 

IEA Wind Task 34 (WREN) Tehniskais ziņojums, 2016. gada decembris, Adaptīvās pārvaldības baltā 

grāmata, pilns teksts pieejams vietnē: www.tethys.pnnl.gov/about-wren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-

_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf. 

Plašāka informācija pieejama vietnē www.noordzeeloket.nl. 

 

 

http://www.tethys.pnnl.gov/about-wren
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
http://www.noordzeeloket.nl/
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9. PAPILDINĀJUMI 
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A PAPILDINĀJUMS — GADĪJUMA ANALĪZE 
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3-1. gadījuma analīze. 
Vadlīnijas par kumulatīvās 
ietekmes novērtējuma 
telpiskā tvēruma 
novērtēšanu saistībā ar 
putnu populācijām Flandrijā 
(Beļģija) 

BE 

X           X      X    

3-2. gadījuma analīze. 
Kumulatīvās ietekmes 
novērtējums saistībā ar 
atkrastes vēja enerģijas 
projektu attīstīšanu 
Nīderlandē 

NL 

 X          X  X    X  X  

3-3. gadījuma analīze. 
Piesardzības principa 
piemērošana vēja enerģijas 
telpiskajā plānošanā — 
mednis Švarcvaldē (Vācija) 
(LIFE projekts: 
LIFE98_NAT_D_005087) 

DE 

X  X X     X     X    X    

3-4. gadījuma analīze. 
“Rochdale klāsts” — 
projektam piemītošo 
nenoteiktību risināšana 
projektu  — pieteikums uz 
Orsted vējparku “Hornsea 
3” 

AK 

X        X     X        

3-5. gadījuma analīze. 
Dažādu ieinteresēto 

personu sadarbība Vācijā 

DE 

X X X    X   X X  X X X X X X X X  

3-6. gadījuma analīze. 
Dažādu ieinteresēto 

FR 
X     X   X X  X X X X X X X X   
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personu sadarbība 

Francijā 

4-1. gadījuma analīze. 
karte, kas raksturo putnu un 
sikspārņu jutīgumu pret 
vējparkiem Flandrijā 

(Beļģija)  

BE 

X  X X       X  X X    X X   

4-2. gadījuma analīze. 
Planējošo putnu jutīguma 
karte vēja enerģijas 
infrastruktūras gadījumā 
Trāķijā (Grieķija) 

EL 

X  X X       X  X X X   X    

4-3. gadījuma analīze. 
SeaMaST (Jūras putnu 
kartēšanas un jutīguma 
instruments): instruments 
vējparku ietekmes 
novērtēšanai Anglijas 
teritoriālajos ūdeņos 

AK 

 X X X       X       X    

4-4. gadījuma analīze. 
Edulis projekts — vēja 
enerģijas ražošanas 
apvienošana ar akvakultūru 
Ziemeļjūrā (Beļģija) 

BE 

 X X          X         

4-5. gadījuma analīze. 
Plakano austeru krājumu 
atjaunošana atkrastes 
vējparkos (Nīderlande) 

NL 

 X X          X        X 

5-1. gadījuma analīze. 
Ietekme uz stepes veida 
pļavām, ko rada vējturbīnu 
būvniecība Dobrudžā 
(Rumānijas 
dienvidaustrumos) 

RO 

X          X   X       X 
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5-2. gadījuma analīze. 
RENEBAT II un 
RENEBAT III/ProBat 

DE 
X X           X      X   

5-3. gadījuma analīze. 
Ultraskaņas akustisko ierīču 
(UAI) izmantošana, lai 
atbaidītu sikspārņus 

Pasaule 

X X           X    X  X   

5-4. gadījuma analīze. 
Radaru un tiešu 
novērojumu apvienošana, 
lai aplēstu pelikānu 
sadursmes risku ierosinātā 
vējparkā Cape West 
piekrastē Dienvidāfrikā 

Pasaule 

X          X  X X X   X    

5-5. gadījuma analīze. 
Būtiskuma novērtējuma 
pieeja saistībā ar putniem 
un vēja enerģiju Flandrijā 
(Beļģija) 

BE 

X         X        X    

5-6. gadījuma analīze. 
GenEst — rīks sadursmju 
izraisītas mirstības 
novērtēšanai vēja enerģijas 
projektos 

Pasaule 

X          X       X X   

5-7. gadījuma analīze. 
Klinšu ērgļa (Aquila 
chrysaetos) izstumšanas 
efekta apzināšana ar GPS 
izsekošanu Francijā 

FR 

X  X        X   X X X X X    

5-8. gadījuma analīze. 
Novērotāja atbalstīta 
apturēšana pēc 
pieprasījuma (Tarifa, 

Spānija) 

ES 

X            X    X X    



 

Vadlīnijas par vēja enerģijas projektiem un ES dabas aizsardzības tiesību aktiem 186  

Gadījuma analīze Dalībval
sts 

Sauszeme
s/atkrastes 

Laba prakse 

S
a

u
s

z
e

m
e

s
 

A
tk

ra
s

te
s
 

T
e

lp
is

k
ā

 

p
lā

n
o

š
a

n
a
 

J
u

tī
g

u
m

a
 

k
a

rt
ē
š

a
n

a
 

E
n

e
rg

o
a

tj
a
u

n
in

ā
š

a

n
a

 

D
e
z
e

k
s
p

lu
a

tā
c

ij
a
 

S
a

d
a

rb
īb

a
 a

r 

ie
in

te
re

s
ē

ta
jā

m
 

p
e

rs
o

n
ā
m

 
R

is
k

a
 i
z
v

ē
rt

ē
ju

m
ā

 

p
a

m
a

to
ta

 p
ie

e
ja

 

P
ie

s
a

rd
z
īg

a
 p

ie
e

ja
 

N
o

z
īm

e
 

Ie
te

k
m

e
s

 

n
o

v
ē

rt
ē
ju

m
s
 

K
u

m
u

la
tī

v
a

is
 

n
o

v
ē

rt
ē
ju

m
s
 

Ie
te

k
m

e
s

 

m
a

z
in

ā
š

a
n

a
s

 

p
a

s
ā

k
u

m
i 

D
a
ti

 

A
ts

k
a

it
e

s
 

m
o

n
it

o
ri

n
g

s
 

M
o

n
it

o
ri

n
g

s
 

b
ū

v
n

ie
c

īb
a

s
 l

a
ik

ā
 

P
ē

c
b

ū
v

n
ie

c
īb

a
s

 

m
o

n
it

o
ri

n
g

s
 

P
u

tn
i 

S
ik

s
p

ā
rņ

i 

J
ū

ra
s

 z
īd

īt
ā

ji
 

D
z
īv

o
tn

e
s
 

5-9. gadījuma analīze. 
Radara atbalstīta 
apturēšana pēc 
pieprasījuma, Barão de São 
João vējparks, Portugāle 

PT 

X            X    X X    

5-10. gadījuma analīze. 
Apturēšana labības 
kulšanas laikā Vācijā 

DE 
X            X     X    

5-11. gadījuma analīze. 
Nokrāsotu turbīnas spārnu 
un torņu labāka 
pamanāmība Smøla 
vējparkā, Norvēģijā 

NO 

X            X     X    

5-12. gadījuma analīze. 
Automātiskas sadursmju 
novēršanas sistēmas 
izmantošana, lai 
samazinātu sadursmju 
ietekmi uz pelikāniem 
(Pelecanus crispus un 
Pelecanus onocrotalus) 
Prespas parkā, Grieķijā 

EL 

X            X     X    

5-13. gadījuma analīze. 
Dzīvotņu apsaimniekošana, 
lai novērstu stepes piekūna 
(Falco naumanni) 
sadursmes risku, Spānija 

ES 

X          X  X    X X   X 

5-14. gadījuma analīze: 
Sadursmes riska 
samazināšana jūras ērgļiem 
(Haliaeetus albicilla), veicot 
Smøla vējparka 
energoatjaunināšanu 
Norvēģijā 

NO 

X X   X      X  X     X    
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5-15. gadījuma analīze: 
Zīriņu sadursmes riska 
samazināšana, veicot 
vējparka 
energoatjaunināšanu 
Zēbrigē, Beļģijā. 

BE 

X X   X      X  X    X X X   

6-1. gadījuma analīze. 
Anholtes (Dānija) atkrastes 
vējparka būvniecības laikā 
degradētās dzīvotnes 
atjaunošana 

DK 

 X           X        X 

6-2. gadījuma analīze. 
Jūras putnu lidojuma 
augstuma noteikšana ar 
LiDAR metodi 

Pasaule 

 X             X X X X    

6-3. gadījuma analīze. 
Jūras zīdītāju populācijas 
modeļi 

AK 
 X            X      X  

6-4. gadījuma analīze. 
Novērtējums, kā pāļu 
dzīšanas troksnis ietekmē 
jūras zīdītājus, Vācija 

DE 

 X        X X         X  

6-5. gadījuma analīze. 
Atļauju piešķiršanas 
nosacījumi atkrastes 
vējparkam Zviedrijā saistībā 
ar cūkdelfīniem 

SE 

 X  X      X X  X       X  

6-6. gadījuma analīze. Pāļu 
dzīšanas radītā trokšņa 
ietekmes mazināšana uz 
jūras zīdītājiem, Vācija 

DE 

 X         X  X       X  

7-1. gadījuma analīze. 
Pētījumi pirms un pēc 
būvniecības par ietekmi uz 

SE 
X  X        X   X X  X X    
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putniem Storrun vējparkā 
Zviedrijas ziemeļdaļas kalnu 
reģionā 

7-2. gadījuma analīze. 
Monitoringa protokols 
Francijā 

FR 
X       X   X  X    X X X   

7-3. gadījuma analīze. PSO 
vākto datu par putniem 
pārredzamība un labāka 
izmantošana 

 

X   X          X   X X    

7-4. gadījuma analīze. 
Austrumkrasta jūras zīdītāju 
akustiskais pētījums (East 

Coast Marine Mammal 
Acoustic Study, 
ECOMMAS) 

AK 

 X X X       X         X  

7-5. gadījuma analīze. 
Nenoteiktības risināšana 
kumulatīvās ietekmes 
novērtēšanā, Beļģija 

BE 

 X          X X X  X X X X X X 

7-6. gadījuma analīze. 
Adaptīvās pārvaldības 
pieejas piemēri ES 
dalībvalstīs 

ES DV 

X       X         X X X   

7-7. gadījuma analīze. 
Nīderlandes atkrastes vēja 
enerģijas ekoloģiskā 

programma (Wozep) 

NL 

 X            X  X X X X X X 
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B PAPILDINĀJUMS — STARPTAUTISKA MĒROGA INICIATĪVAS 

Šajā nodaļā ir izklāstītas visbūtiskākās konvencijas par atjaunojamo energoresursu enerģiju (piemēram, vēja enerģiju) un 

bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu Eiropā. Vairākās konvencijās ir pieņemti arī īpaši ieteikumi un rezolūcijas par 

vējparkiem un bioloģisko daudzveidību. 

Starptautiskās dabas un bioloģiskās aizsardzības konvencijas un nolīgumi  

ES un tās dalībvalstis, kā arī vairums Eiropas valstu ir parakstījušas dažādas starptautiskās konvencijas un nolīgumus 

vides jomā. Tādēļ Eiropas un valstu tiesiskajā regulējumā dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas 

jomā ir pilnīgi jāņem vērā saistības, ko uzliek šādas konvencijas un nolīgumi.  

Šīs konvencijas un nolīgumi ir palīdzējuši izveidot bioloģiskās daudzveidības politikas un likumdošanas ES tiesisko 

regulējumu. Tie ir arī palīdzējuši veidot attiecības starp ES un citām valstīm. Vairākās konvencijās un nolīgumos ir pieņemti 

arī īpaši ieteikumi un rezolūcijas par enerģētikas infrastruktūru un dzīvo dabu, jo īpaši attiecībā uz gaisvadu elektrolīnijām.  

Konvencija par bioloģisko daudzveidību (KBD)145 

Konvencija par bioloģisko daudzveidību ir starptautisks līgums, un tā tika pieņemta 1992. gada jūnijā Riodežaneiro. Ar 

konvenciju tika paplašināta bioloģiskās daudzveidības aizsardzības joma — tā aptver ne tikai sugas un dzīvotnes, bet arī 

bioloģisko resursu ilgtspējīgu izmantošanu par labu cilvēcei. Pašlaik konvencijai ir pievienojušās 193 valstis.  

Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību (BERNES KONVENCIJA)146 

Konvencija par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzību, kas pazīstama arī kā Bernes konvencija, stājās 

spēkā 1982. gadā. Tai ir bijusi būtiska nozīme bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai veltītā darba stiprināšanā Eiropā. 

To ir ratificējusi ES, četras Āfrikas valstis un 45 Eiropas Padomes dalībvalstis. Nozīmīgs konvencijas mērķis ir izveidot 

īpaši aizsargājamu dabas teritoriju tīklu Emerald Network (Smaragda tīklu)147. Šis tīkls pastāv paralēli ES Natura 2000 

tīklam. 2004. gadā Bernes konvencijas Pastāvīgā komiteja pieņēma ieteikumu (Nr. 110) par gaisvadu elektroenerģijas 

pārvades iekārtu (elektrolīniju) negatīvās ietekmes mazināšanu uz putniem148. Pastāvīgā komiteja 2011. gadā aicināja 

konvencijas līgumslēdzējas puses divas reizes gadā ziņot par progresu ieteikuma Nr. 110 īstenošanā. 

Konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību (CMS)149 

CMS jeb Bonnas konvencija tiecas saglabāt migrējošas sugas visā to izplatības ģeogrāfiskajā areālā. Tā stājās spēkā 

1983. gadā, un pašlaik šo konvenciju ir parakstījušas 116 puses. Atbilstīgi konvencijai ir pieņemtas vairākas rezolūcijas un 

ieteikumi un parakstīti līgumi, kas attiecas uz konfliktsituācijas pārvaldību starp migrējošiem dzīvniekiem un enerģētikas 

infrastruktūru, jo īpaši gaisvadu elektrolīnijām. Tās ir īsumā izklāstītas turpmāk tekstā.  

CMS Rezolūcijā 7.4.150 par migrējošo putnu bojāeju nāvējošas elektrotraumas dēļ līgumslēdzējas puses un citi 

dalībnieki tiek aicināti samazināt nāvējošas elektrotraumas risku, veicot atbilstošus pasākumus līniju plānošanas 

un būvniecības laikā. 

Pasākumu katalogs, kas iekļauts dokumentā UNEP/CMS/Inf.7.21. 

Saprašanās memoranda par migrējošu plēsīgo putnu aizsardzību Āfrikā un Eirāzijā (Raptors MoU)151 rīcības 

plānā elektrolīnijas tiek uzskatītas par galveno apdraudējumu putniem, un tajā ir noteiktas prioritāras darbības to 

ietekmes samazināšanai. Plāns tiecas “b) pēc iespējas veicināt augstu vides standartu ievērošanu, tostarp 

izmantojot vides ietekmes novērtējumus, iekārtu plānošanas un būvniecības laikā, lai samazinātu to ietekmi uz 

                                                      

145 https://www.cbd.int/. 
146 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp. 
147 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp. 
148 https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-
Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864. 
149 www.cms.int. 
150 Piemēram, skatiet vietnē 
www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf. 
151 www.cms.int/species/raptors/index.htm. 

https://www.cbd.int/
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://www.cms.int/
http://www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf
http://www.cms.int/species/raptors/index.htm


 

Vadlīnijas par vēja enerģijas projektiem un ES dabas aizsardzības tiesību aktiem 190. no 190 

sugām, jo īpaši sadursmes un nāvējošas elektrotraumas dēļ, un tiekties samazināt esošo iekārtu ietekmi, ja kļūst 

acīmredzams, ka tās negatīvi ietekmē attiecīgās sugas”.  

Rīcības plānā tiek rosinātas četras darbības, kas attiecas uz elektrolīnijām un plēsīgajiem putniem: 

 pārskatīt attiecīgos tiesību aktus un pēc iespējas veikt darbības, lai pārliecinātos, ka tiesību aktos 

noteikta prasība konstruēt pilnīgi jaunas elektrolīnijas, lai izvairītos no nāvējošas elektrotraumas 

plēsīgajiem putniem; 

 veikt riska analīzi nozīmīgās teritorijās, lai noteiktu un novērstu faktiskos vai iespējamos nejaušas, 

cilvēka izraisītas būtiskas mirstības cēloņus (tostarp ugunsgrēkus, indes izvietošanu, pesticīdu 

lietošanu, elektrolīnijas, vējturbīnas), 

 ja iespējams, veikt vajadzīgās darbības, lai nodrošinātu, ka pastāvošās elektrolīnijas, kas rada lielāko 

risku plēsīgajiem putniem, tiek mainītas, lai izvairītos no nāvējošas elektrotraumas šiem putniem; 

 uzraudzīt elektrolīniju un vējparku ietekmi uz plēsīgajiem putniem, tostarp analizēt pieejamo informāciju, 

piemēram, par apgredzenošanu.  

Nolīgums par Āfrikas–Eirāzijas migrējošo ūdensputnu aizsardzību (AEWA)152 aicina koordinēti rīkoties migrācijas jeb 

pārlidošanas ceļos. Tas stājās spēkā 1999. gadā. Nolīgums aptver 119 valstis un 235 ūdensputnu sugas. ES ratificēja 

AEWA 2005. gadā.  

Nolīgums par Eiropas sikspārņu populāciju aizsardzību (EUROBATS)153 tiecas nodrošināt visu 45 Eiropā sastopamu 

sikspārņu sugu aizsardzību Tas stājās spēkā 1994. gadā. Pašlaik šo nolīgumu ir parakstījušas 32 valstis. Galvenās 

nolīgumā noteiktās darbības ir kopēju aizsardzības stratēģiju īstenošana un pieredzes apmaiņa starptautiskā mērogā. 

Rezolūcija 8.4. nepārprotami attiecas uz vējturbīnām un sikspārņu populācijām154. 

Vienošanās par mazo vaļveidīgo dzīvnieku aizsardzību Baltijas jūrā un Ziemeļjūrā (ASCOBANS)155 tika izveidota 

1991. gadā. Tās mērķis ir saskaņot desmit nolīguma pušu pasākumus piezvejas, dzīvotņu zuduma, jūras piesārņojuma un 

akustisko iztraucējumu radītās negatīvās ietekmes mazināšanai. 2006. gadā tika pieņemta rezolūcija par skaņas 

nelabvēlīgo ietekmi uz mazajiem vaļveidīgajiem dzīvniekiem, kas ir būtiska attiecībā uz energoinfrastruktūras iespējamo 

ietekmi.  

Nolīgums par vaļveidīgo aizsardzību Melnajā jūrā, Vidusjūrā un blakusesošās Atlantijas okeāna teritorijās 

(ACCOBAMS)156 ir sadarbības satvars jūras bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai Vidusjūrā un Melnajā jūrā. Tā 

galvenais mērķis ir mazināt vaļveidīgo apdraudējumu un uzlabot zināšanas par tiem minētajās teritorijās. Nolīgums stājās 

spēkā 2001. gadā. 

Konvencija par starptautiskas nozīmes mitrājiem (RAMSAR)157 

Konvencija par starptautiskas nozīmes mitrājiem, kas pazīstama arī kā Rāmsaras konvencija, starpvaldību līgums, kas 

nosaka satvaru valstu pasākumiem un starptautiskai sadarbībai, lai aizsargātu un racionāli izmantotu mitrājus. Tā tika 

pieņemta 1971. gadā un grozīta 1982. un 1987. gadā. Pašlaik konvenciju ir parakstījušas 160 puses, un Rāmsaras 

starptautiskas nozīmes mitraiņu sarakstā ir iekļautas 2006 mitraines visā pasaulē. Konvencijā nav paredzēts, ka to varētu 

ratificēt tādas pārvalstiskas organizācijas kā ES, lai gan visas ES dalībvalstis ir šīs konvencijas līgumslēdzējas puses.  

Konvencija par jūras vides aizsardzību Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļā (OSPAR)158 

OSPAR nosaka starptautisko sadarbību vairākos jautājumos, tostarp attiecībā uz: i) jūras bioloģiskās daudzveidības un 

ekosistēmu aizsardzību; ii) eitrofikāciju un bīstamiem atkritumiem, un iii) monitoringu un izvērtēšanu. Tās parakstīšanu 

sāka 1992. gadā pēc Oslo un Parīzes konvencijas (attiecīgi izdotas 1972. gadā un 1974. gadā) apvienošanas. Atbilstīgi 

konvencijai tika sākti vairāki pētījumi par energoinfrastruktūras iespējamo ietekmi uz jūras vidi.  

                                                      

152 www.unep‑aewa.org. 
153 www.eurobats.org. 
154 https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-
DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf. 
155 www.ascobans.org. 
156 www.accobams.org. 
157 www.rasmsar.org. 
158 www.ospar.org. 

http://www.unep‐aewa.org/
http://www.eurobats.org/
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
http://www.ascobans.org/
http://www.accobams.org/
http://www.rasmsar.org/
http://www.ospar.org/
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Konvencija par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību (HELCOM)159  

HELCOM jeb Helsinku konvencija attiecas uz Baltijas jūras baseinu un visiem iekšzemes ūdeņiem tās sateces baseinā. 

Tā tika pieņemta 1980. gadā un pārskatīta 1992. gadā. ES un visas ap Baltijas jūru esošās valstis ir tās dalībnieces.  

Konvencija par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību (BARSELONAS KONVENCIJA)160 

Konvencija par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību, kas pazīstama arī kā Barselonas konvencija, 

galvenokārt tiecas regulēt un samazināt visu veidu piesārņotāju negatīvo ietekmi Vidusjūras baseinā. Tā tika izstrādāta 

1976. gadā un pēdējo reizi grozīta 1995. gadā. Vairums valstu, kas robežojas ar šo jūru, ir parakstījušas šo konvenciju. 

  

                                                      

159 www.helcom.fi. 
160 www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm. 

http://www.helcom.fi/
http://www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm
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C PAPILDINĀJUMS — PIENĀCĪGS NOVĒRTĒJUMS 

9-1. tabula. Paraugi labas prakses pieejām, lai novērstu tipiskus neskaidrības gadījumus, kas raksturīgi vēja enerģijas 
projektu novērtēšanai 

Neskaidrība Laba prakse  

 Plāns Projekts 

Vēja enerģijas projektu atrašanās 
vietas nozīme Natura 2000 tīkla 
viengabalainības nodrošināšanai 
projekta vietas izvēles posmā 

Veikt dzīvās dabas jutīguma 
kartēšanu nacionālā/valsts mērogā, 
lai noteiktu vēja enerģijas projektu 
ierobežojumu gradientu 

Izmantot dzīvās dabas jutīguma 
kartēšanu reģionālā/nacionālā 
mērogā, lai identificētu atrašanās 
vietas, un, ja nepieciešams, veikt 
dzīvās dabas jutīguma kartēšanu 
projekta teritoriālā mērogā 

Nepilnīgas zināšanas par atskaites 
apstākļiem  
 
Piemēri: 
• jūras bentisko dzīvotņu apjoms un 

kvalitāte 
• jūras zīdītāju un putnu izplatība un 

skaitliskums jūrā 
• sikspārņu guļasvietu izplatība, 

lielums un veids 

Īstenot reģionāla/nacionāla mēroga 
apsekojuma programmas, lai 
novērstu zināšanu nepilnības plāna 
izpētes jomā 

Veikt apsekojumus, lai novērstu 
zināšanu nepilnības projekta izpētes 
jomā 

Nepilnīgas zināšanas par sugu 
uzvedību 
 
Piemēri: 
• sikspārņu barošanās maršruti 
• sauszemes un jūras putnu 

barošanās uzvedība naktī 
• putnu lidojuma augstums un 

ātrums lidojumā 

Īstenot reģionāla/nacionāla mēroga 
pētniecības programmas, lai 
novērstu zināšanu nepilnības 

Veikt apsekojumus, lai novērstu 
zināšanu nepilnības attiecībā uz 
projekta izpētes jomu un/vai iegūtu 
ekspertu atzinumu no valsts un/vai 
starptautiskiem speciālistiem 

Sadalījuma ietekme uz ĪADT/ĪAT, jo 
īpaši tad, ja suga ir izkliedēta plašākā 
populācijā 

Īstenot reģionāla/nacionāla mēroga 
pētniecības programmas, lai 
novērstu zināšanu nepilnības 

Ja nav saskaņotas pieejas ar 
kompetento valsts iestādi, izveidot 
ekspertu darba grupu, kurā ietilpst 
kompetentā valsts iestāde, lai 
izveidotu saskaņotu pieeju 
sadalījuma ietekmei uz atsevišķu 
ĪADT 

Prognostisko modeļu precizitāte 
 
Piemēri: 
• sadursmes riska modeļi putniem 
• jūras zīdītāju un putnu sugu 

populācijas modeļi 

Skaidri un pārredzami uzrādīt ar 
prognozēm saistīto neskaidrības 
līmeni 
 
Novērtēt būtiskumu, izmantojot 
prognozes un ar tām saistītās 
augšējās un apakšējās ticamības 
robežas 
 
Izveidot ekspertu darba grupu, kurā 
iekļauj kompetento valsts iestādi, lai 
izveidotu saskaņotu pieeju būtiskuma 
noteikšanai, pamatojoties uz 
prognostisko modelēšanu 
 
Sugu populācijas modeļiem jābūt 
reģionālā/nacionālā mērogā 
(nepieciešami reģionālie/nacionālie 
atskaites dati) 

Skaidri un pārredzami uzrādīt ar 
prognozēm saistīto neskaidrības 
līmeni 
 
Novērtēt būtiskumu, izmantojot 
prognozes un ar tām saistītās 
augšējās un apakšējās ticamības 
robežas 
 
Izveidot ekspertu darba grupu, kurā 
iekļauj kompetento valsts iestādi, lai 
izveidotu saskaņotu pieeju būtiskuma 
noteikšanai, pamatojoties uz 
prognostisko modelēšanu  
 
Sugu populācijas modeļiem jāatbilst 
Natura 2000 teritorijas(-u) mērogam 
projekta izpētes apgabalā 
(nepieciešami Natura 2000 teritorijas 
atskaites dati) 
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D PAPILDINĀJUMS — DZĪVĀS DABAS JUTĪGUMA KARTĒŠANAS ROKASGRĀMATA 

Šī dzīvās dabas jutīguma kartēšanas rokasgrāmata sniedz visaptverošu pārskatu par datu kopām, metodikām un ĢIS 

aplikācijām, kas vajadzīgas, lai izstrādātu iedarbīgas dzīvās dabas jutīguma kartēšanas pieejas ES. Rokasgrāmatā 

apkopota informācija, kas nepieciešama šādu pieeju izstrādei dažādām atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām, tostarp 

vēja, saules un okeāna enerģijai. Rokasgrāmatā galvenā uzmanībā pievērsta vairākām būtiskām dzīvās dabas īpašībām. 

Ietvertas ir visas sugas un dzīvotnes, ko aizsargā ES dabas aizsardzības direktīvas, jo īpaši saistībā ar putniem, 

sikspārņiem un jūras zīdītājiem. Rokasgrāmatā iekļauti galvenie ieteikumi par piemērotākajiem datu tipiem un jutīguma 

analīzi. Tajā sniegts arī daudz saišu uz ārējām tīmekļa vietnēm un dokumentiem, kuri nodrošina plašāku un sīkāku 

informāciju un piemērus. 

Rokasgrāmata ir interaktīvs rīks. Lietotāji var pārlūkot saturu, izmantojot ikonas navigācijas joslā vai sekojot iepriekšējās 

nodaļas saitēm un apakšnodaļu virsrakstiem. Šajā ziņā rokasgrāmata ir veidota ļoti līdzīgi tīmekļa vietnei.  

Atsevišķi būtiskie elementi ir atspoguļoti turpmāk redzamajā punktu sarakstā un izklāstīti sīkāk šajā pielikumā:  

• pakāpeniska pieeja dzīvās dabas jutīguma kartēšanai;  

• jutīguma rādītāju sistēmas izstrāde;  

• pārskats par bioloģiskās daudzveidības teritoriālajiem datiem; 

• galvenie ieteikumi  

Šīs rokasgrāmatas izstrāde ir viens no mērķuzdevumiem Eiropas Komisijas projektā “Atjaunojamo energoresursu 

enerģijas projektu ietekmes uz Putnu direktīvas un Dzīvotņu direktīvas aizsargātajām dzīvotnēm un sugām pārskatīšana 

un mazināšana”161. 

Pakāpeniska pieeja dzīvās dabas jutīguma kartēšanai 

Identificēt ietveramos atjaunojamo energoresursu enerģijas veidus un sugas un dzīvotnes, kas, iespējams, tiks 

skartas.  

Kāda atjaunojamo energoresursu enerģijas infrastruktūra tiks iekļauta (vēja, saules, ģeotermālā, okeāna)? Kādas 

sugas vai dzīvotnes, iespējams, tiks skartas? Kāda būs iespējamā ietekme? 

 

Skartās sugas/dzīvotnes 

• Apsvērt, kuras sugas/dzīvotnes, iespējams, saskarsies ar projektu (jebkurā dzīves cikla posmā), un visus dzīves 

cikla posmus (vairošanos, migrāciju, posmu, kad nenotiek vairošanās utt.).  

• Izskatīt dažādos projekta posmus (piemēram, būvniecību, ekspluatāciju), kā arī saistīto infrastruktūru (piemēram, 

sekas, ko rada pārvades līniju pieslēgšana tīklam).  

• Apsvērt, kuras sugas/dzīvotnes ir jutīgas pret projektu (raksturlielumus, populācijas dinamiku).  

• Apsvērt, kuru sugu/dzīvotņu pastāvēšana ir apdraudēta (piemēram, to, kas norādītas Putnu direktīvā un Dzīvotņu 

direktīvā). 

 

Iespējamā ietekme  

• Apsvērt, kā sugas tiek ietekmētas: dzīvotnes zudums un degradācija; sadursme ar infrastruktūru; izvairīšanās; 

izstumšana un barjerefekti. 

 

Vākt izplatības datu kopas par jutīgajām sugām, dzīvotnēm un citiem būtiskiem faktoriem.  

Pārskatīt pieejamos izplatības datus un izskatīt nepieciešamību vākt papildu datus.   

• Ja datu kopas ir teritoriāli nepilnīgas, apsvērt, vai būs nepieciešamība izmantot modelēšanu, pamatojoties uz 

dzīvotņu un ainavu prognozējošiem faktoriem, lai prognozētu izplatību vietās, par kurām trūkst datu (piemēram, 

virsmas blīvuma modelēšanu).  

• Svarīgi ir arī atklāti norādīt datu trūkumu un citām metodikas nepilnības. 

 

Izstrādāt jutīguma rādītāju sistēmu.  

Noteikt jutīguma rādītājus sugām un dzīvotnēm, pamatojoties uz identificētajiem raksturlielumiem (sugas uzvedību, 

dzīvotnes trauslumu, saglabāšanas stāvokli utt.).  

                                                      

161 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_
en.htm. 
 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
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Ģenerēt karti. 

Kāds ir piemērotākais kartēšanas formāts un ĢIS programmatūra? Kāda ir piemērotākā kartēšanas vienība?  

• Ģenerēt režģi, pamatojoties uz piemērotu kartēšanas vienību, un pievienot sugu izplatības (vai modeļus) un citas 

potenciāli noderīgas datu kopas, tostarp attiecīgās buferzonas.  

• Identificēt sugas, kas sastopamas katrā režģa šūnā (t. i., kur sugas atrašanās vieta (vai daļa no buferzonas) ir 

iekļauta režģa kvadrātā).  

• Katram režģa kvadrātam aprēķināt rādītāju, izmantojot sugu jutīguma rādītāju sistēmu. 

 

Interpretācija  

Kā jutīguma rādītāji ir sasaistīti ar risku? Kā karte būtu jāinterpretē?  

• Jutīguma rādītājus grupē kategorijās attiecībā uz to jutīguma pakāpi (piemēram, ļoti augsta, augsta, vidēja, zema). 

Ja pastāv datu iztrūkumi, var nebūt ieteicams teritorijas apzīmēt kā "zema” jutīguma. Šādos apstākļos, iespējams, 

labāk izmantot jēdzienus "nezināms” vai "neskaidrs” jutīgums. Atsevišķos gadījumos izvēlas kategorijas, kas 

norāda uz īpašu situāciju (piemēram, slēgtas (no-go) teritorijas pretstatā zema riska teritorijām).  

• Izstrādāt kartei pievienojamu norādījumu dokumentu, kurā pilnīgi izskaidrots, kādi dati izmantoti, kā karte 

ģenerēta, kā tā interpretējama un kādas ir atrunas saistībā ar interpretāciju. 

 

Jutīguma rādītāju sistēmas izstrāde 

Dažas dzīvās dabas jutīguma kartes tikai vizuāli atspoguļo bioloģiskos datus un ļauj tiešajiem lietotājiem pašiem 

tos interpretēt. Tomēr lielākajā daļā gadījumu informācijai par bioloģiskas pazīmes ģeogrāfisko apmēru, 

piemēram, neaizsargātas putnu sugas areālu vai sikspārņu guļasvietas atrašanās vietu, ir diezgan maza vērtība. 

Nepieciešama arī interpretācija, kas parāda konkrētas bioloģiskās pazīmes sastopamības nozīmi attiecībā uz 

atjaunojamo energoresursu enerģijas projekta perspektīvu.  

 

Visvienkāršākā interpretācija ir kopumā uzskatīt visus datu slāņus par jutīgiem. Vienīgais paskaidrojošais 

papildinājums buferzonas pazīmēm varētu būt dispersijas attēlošana (piemēram, zināmā izplatība no 

guļasvietas) vai datu precizitātes nenoteiktības atzīšana. Iespējams, dažām iezīmēm, piemēram, plēsīgo putnu 

kolonijai, tiek piešķirts daudzu kilometru buferzona, savukārt citām, piemēram, dažām sikspārņu kolonijām, — 

mazāka buferzona.  

 

Buferzonas jānosaka:  

• atsaucoties uz iedibinātu protokolu, kas izmantots līdzīgās pieejās citur; 

• atsaucoties uz zināmiem bioloģiskiem parametriem, kas minēti literatūrā (piemēram, dokumentēto areāla 

apmēru noteiktai putnu sugai vairošanās laikā);  

• piesardzīgi, atzīstot datu un zināšanu ierobežojumus. 

 

Dažās pieejās visas jutīguma pazīmes un jebkādas saistītās buferzonas tiek aprakstītas kā slēgtas teritorijas, 

kurās projektu īstenošana nav ieteicama. Tomēr lielākā daļa dzīvās dabas jutīguma kartēšanas pieeju izvairās 

no šādas absolūtas prognozes, atzīstot gan telpisko datu, gan arī kartēšanas tehniku ierobežojumus. Tik tiešām, 

zināmos ierobežotos apstākļos var būt iespējams vietās ar augstu jutīgumu ietekmi mazināt tik lielā mērā, ka 

projektu var īstenot. 

 

Lielākā daļa dzīvās dabas jutīguma kartēšanas pieeju nosaka jutīguma gradientu. Pašā vienkāršākajā formā tas 

var nozīmēt to, ka atsevišķas pamatpazīmes, piemēram, aizsargātas teritorijas, tiek klasificētas kā slēgtas, 

savukārt mazāk jutīgas sekundāras teritorijas — kā teritorijas, kur projekts varētu radīt problēmas un ieteicama 

piesardzība. Sarežģītākos kartēšanas gadījumos jutīgums tiek klasificēts, piešķirot pazīmēm svērumu saistībā 

ar zināmiem jutīgumu palielinošiem parametriem. Faktori, kas vairo jutīgumu, kopumā iekļaujas šādās 

kategorijās: sugas raksturlielumi, dzīvotnes raksturlielumi, populācijas dinamika un saglabāšanās stāvoklis. 

• Sugas raksturlielumi  

 Sugas uzvedība: dažas sugas ir jutīgākas pret atjaunojamo energoresursu enerģijas projektu konkrētu 

uzvedības iezīmju dēļ. Pakļaušanas ietekmei pakāpe var būt visnozīmīgākais faktors sugas jutīguma pamatā. 

Piemēram, putnu un sikspārņu sugas, kam ir vislielākā iespējamība nonākt sadursmē ar vējturbīnām, 

visticamāk, ir tās sugas, kas pavada lielāko daļu laika, lidojot augstumā, kas sakrīt ar rotoru griešanās zonu, 

aptuveni 30–150 m virs zemes.   

 Sugas morfoloģija: atsevišķas sugas var būt jutīgākas to morfoloģijas dēļ. Piemēram, sikspārņu sugas ar 

spārniem, kas domāti ātrai lidošanai atvērtā telpā, ir jutīgākas pret sadursmēm ar vējturbīnām. Putnu gadījumā 

spārnu noslodze (attiecība starp spārnu virsmas platību un ķermeņa svaru) arī tiek uzskatīta par būtisku 

faktoru, kas nosaka sadursmju risku. Acs uzbūve arī var būt tikpat svarīga, piemēram, grifu redzes lauku veido 
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mazs binokulārs laukums un milzīgas aklās zonas virs, zem un aiz galvas, un tas nereti grifus padara 

neredzošus lidošanas virzienā. 

 Migrācijas uzvedība: atsevišķas sugas var būt jutīgākas to migrācijas veida dēļ. Piemēram, dažas sugas migrē 

pa skaidri noteiktiem ceļiem un līdz ar to lielā koncentrācijā. Ja atjaunojamo energoresursu enerģijas 

infrastruktūra atrodas pie šiem ceļiem, jo īpaši galvenajos problemātiskajos posmos, ietekmes iespējamība 

palielinās. 

• Dzīvotnes raksturlielumi  

 Dzīvotnes trauslums: atsevišķas dzīvotnes ir jutīgākas pret atjaunojamo energoresursu enerģijas projektiem. 

 Atkarība no dzīvotnes: atsevišķas sugas ir atkarīgas no ierobežota dzīvotņu klāsta un varētu tikt apdraudētas, 

ja pārāk lielā attiecīgās dzīvotnes daļā tiek īstenots projekts. 

• Populācijas dinamika  

 Pasaules/reģionālās/nacionālās populācijas īpatsvars. Jo lielāks populācijas īpatsvars tiktu ietekmēts, jo 

augstāks jutīgums. 

 Dzīves cikla iezīmes. Tiešā mirstība, piemēram, sadursmes ar vējturbīnu rezultātā, visticamāk, vairāk ietekmēs 

populācijas lielumu tajās sugās, kurām raksturīga lēnāka reprodukcija un lielāka atkarība no pieaugušo īpatņu 

izdzīvošanas. 

• Saglabāšanās stāvoklis  

 Saglabāšanās stāvoklis pasaules, ES, reģionālā vai nacionālā mērogā. Īpaši svarīgi ir identificēt sugas, kuru 

pastāvēšana ir apdraudēta, piemēram, tās, kas norādītas kā pasaules līmenī apdraudētas IUCN Sarkanajā 

grāmatā, valstu sarkanajās grāmatās vai ES dabas aizsardzības direktīvās. 

 

Kad izstrādāts riskam pakļauto sugu un dzīvotņu saraksts, var noteikt to jutīguma rādītāju. Šādi saraksti jāveido, 

pamatojoties uz rūpīgu zinātniskās literatūras izpēti un apspriešanos ar vadošajiem ekspertiem. Parametru 

(piemēram, lidošanas augstuma vai sadursmju novēršanas apmēra) novērtēšanā jāpamatojas uz eksperimentāli 

iegūtiem pierādījumiem. Tomēr tas vienmēr nav iespējams, un var rasties nepieciešamība datus ekstrapolēt no 

zināmiem cieši pietuvinātu taksonu parametriem. Jānorāda, ka uzvedība un reakcijas var ievērojami atšķirties 

pat taksonomiski tuvās sugās. 

 

Teorētisks jutīguma rādītāju sistēmas piemērošanas piemērs  

 

Šajā vienkāršajā, teorētiskajā piemērā četras sugas ir novērtētas saistībā ar to jutīgumu pret kādu atjaunojamo 

energoresursu enerģijas veidu. Četru sugu teritoriālais izkārtojums ir attēlots režģa sistēmā. Katrā režģa 

kvadrātā esošie šo sugu rādītāji tiek saskaitīti, lai nonāktu pie galīgā rezultāta katram režģa kvadrātam, tā radot 

rudimentāru jutīguma karti.  

 

1. DARBĪBA: četras sugas tiek novērtētas saistībā ar to morfoloģijas, uzvedības un populācijas dinamikas 

iezīmēm, kas pastiprina to jutīgumu un saglabāšanās stāvokli. Šie rezultāti tiek saskaitīti, lai nonāktu pie kopējā 

jutīguma rādītāja (sk. rādītāju saskaitīšanas sistēmas piemēru). Šajā piemērā sugas, kuru jutīgums tiek uzskatīts 

par augstu vai ļoti augstu vienā parametrā, tiek automātiski ievietotas kategorijā “AUGSTS” neatkarīgi no to 

rādītājiem citos parametros. 

 

Morfoloģijas / uzvedības / populācijas dinamikas rādītājs (1 = zems jutīgums, 2 = vidējs jutīgums, 3 = augsts 

jutīgums, 4 = ļoti augsts jutīgums). 

Saglabāšanās rādītājs (0 = zems, 1 = vidējs, 2 = augsts, 3 = ļoti augsts).  

Saglabāšanās rādītāji tiek dubultoti pirms pievienošanas morfoloģijas / uzvedības / populācijas dinamikas 

rādītājam. 

Jutīguma rādītājs VIDĒJS (3–8), AUGSTS (9–14), ĻOTI AUGSTS (15–20). 

Jebkura suga, kuras morfoloģijas / uzvedības / populācijas dinamikas rādītājs ir 3 vai 4, automātiski tiek ievietota 

“AUGSTS” kategorijā. 

 

Suga  Morfoloģija Uzvedība 
Populācijas 

dinamika 

Saglabāšanās 

stāvoklis 

Jutīguma 

rādītājs 

1. suga 3 1 1 0 5 

2. suga 2 2 2 0 6 

3. suga 4 2 1 3 13 

4. suga 4 4 4 3 18 

 

2. DARBĪBA: teritoriālie dati par četru sugu izkārtojumu tiek ievietoti attiecīgajā režģa sistēmā. 



 

 196 

 

 
  

3. DARBĪBA: kombinētie jutīguma rādītāji var tikt piemēroti, saskaitot jutīguma rādītājus katrai režģa kvadrātā 

esošajai sugai, tā nonākot pie kopējā rezultāta katram režģa kvadrātam. Attēls atspoguļo teorētisku režģi, kam 

piešķirts svērums saskaņā ar iepriekšējiem jutīguma rādītājiem. Šis vienkāršais piemērs pamatojas uz 

klātbūtni/neesību; tomēr, ja pieejami populācijas dati, tos var izmantot svēruma piešķiršanā katram režģa 

kvadrātam saistībā ar sugas īpatņu skaitu vai katras sugas klātesošās pasaules/reģionālās populācijas 

īpatsvaru. 

 

Jutīguma rādītājs: VIDĒJS (3–8), AUGSTS (9–14), ĻOTI AUGSTS (15–20), ĀRKĀRTĪGI AUGSTS (>20) 

 

 
  

 

 

4. DARBĪBA: galīgā jutīguma karte atspoguļo kombinēto jutīgumu četrām teorētiskām sugām teorētiskā ainavā. 

Šādās kartēs jutīguma līmeņi parasti ir atspoguļoti, izmantojot dažādas krāsas. 
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Pārskats par bioloģiskās daudzveidības telpiskajiem datiem 

Dzīvās dabas jutīguma kartēs jāizmanto paši pareizākie un jaunākie dati par potenciāli jutīgu sugu un dzīvotņu izplatību 

un daudzumu. Ideālā gadījumā šādi dati tiek vākti, sistemātiski izmantojot standartizētu protokolu, piemēram, tādu, ko 

izstrādājusi Eiropas Putnu uzskaišu padome Eiropas ligzdojošo putnu atlanta vajadzībām. Tomēr nereti dati ir ģenerēti 

ad hoc veidā, piemēram, novērojumu reģistrus veidojot no iedzīvotāju zinātniskās darbības projektu rezultātiem vai 

apsekojumiem ar ierobežotu ģeogrāfisko tvērumu. Neobjektivitāte apsekojumu darbībās vai priekšmetā ir jāatzīst un 

precizitātes līmenis skaidri jānorāda. Citu sugu izplatība ir jāizsecina, pamatojoties uz vispārīgām sugu areālu kartēm, 

dzīvotņu kartēm vai izsekošanas datiem. Arī šajā ziņā jebkādi pamatā esošie pieņēmumi un ar šiem modeļiem saistītās 

nepilnības ir skaidri jānorāda.  

 

Jāņem vērā, ka pašreizējā sugas izplatība var būt daudz ierobežotāka nekā iepriekš un nekā aizsardzības un 

saglabāšanās mērķos noteiktā. Tāpēc, iespējams, ieteicamāk ir izstrādāt areāla prognožu kartes, pamatojoties uz vēlamo 

izplatību pēc populācijas atveseļošanas un atjaunošanas.  

 

Datu kvalitāte un zināšanu līmenis par to, kā vislabāk datus interpretēt, neizbēgami atšķirsies dažādos reģionos un 

attiecībā uz dažādām taksonomiskām grupām. Piemēram, ir daudz mazāk datu par sikspārņu sugu izplatību Eiropā nekā 

par putnu sugu izplatību. Pat gadījumos, kad datu ir maz un uz to pamata radītās jutīguma kartes ir provizoriskas un nav 

sīki izstrādātas, tās tomēr ir noderīgs agrīnā plānošanas posma rīks. Tomēr ir svarīgi skaidri atzīt ierobežojumus un 

nepilnības.  

 

Ir daudz datu kopu par Eiropas dzīvās dabas izplatību un skaitliskumu. Ir arī vairākas biotisku un abiotisku vides telpisko 

datu kopas, ko var izmantot kā skaidrojošus mainīgos izplatības modelēšanā.  

 

Plašs datu kopu klāsts ir pieejams Eiropas Vides aģentūras (EVA) vietnē. Šajā portālā dati un informācija ir pieejama no 

Putnu direktīvas un Dzīvotņu direktīvas ziņojumiem. ES dalībvalstīm reizi sešos gados ir jāziņo par putnu un dzīvotņu 

statusu, iesniedzot attiecīgi 12. un 17. panta ziņojumus. Publiski pieejamie šo ziņojumu dati ietver datus tabulas formā 

par stāvokli un izplatību, kā arī telpiskos izplatības datus standarta 10 km režģa mērogā. Tie ietver šādas datu kopas: 

• 12. pants (Putnu direktīva): stāvoklis un izplatība no ziņojumiem, kas iesniegti saskaņā ar 12. pantu162;  

• 17. pants (Dzīvotņu direktīva): stāvoklis un izplatība no ziņojumiem, kas iesniegti saskaņā ar 17. pantu163; 

                                                      

162 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12. 
163 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17. 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17
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• Natura 2000: īpašu aizsargājamo teritoriju un īpaši aizsargājamu dabas teritoriju (noteiktas kā daļa no attiecīgi 

Putnu direktīvas un Dzīvotņu direktīvas) izplatība164. 

 

Citas svarīgas datu kopas, kas satur informāciju par bioloģiskās daudzveidības stāvokli un/vai izplatību ES:  

• atlantu kartes;  

• novērojumu reģistri; 

• sugas areālu kartes; 

• sugu izplatības modeļi; 

• izsekošanas dati; 

• teritorijas ar aizsargāšanas statusu; 

• dzīvotnes un veģetācija. 

Šīs datu kopas ir sīkāk apskatītas sīkāk turpmāk tekstā. 

 

Atlantu kartes 

 

Apraksts. Dzīvās dabas atlanti atspoguļo sistemātiski iegūtus datus par sugu klātbūtni vai skaitliskumu. Parasti reģions 

ir sadalīts režģī un katra režģa šūna ir apsekota, izmantojot standartizētu protokolu, kas nodrošina konsekventu paraugu 

ņemšanu. Dažās valstīs režģa šūnas sakrīt ar paralēļu un meridiānu tīklu — 1 grāda, 30 loka minūšu un 15 loka minūšu 

šūnu intervāli nereti tiek izmantoti ērtības labad. Augstākos platuma grādos, kur šāda pieeja var radīt ievērojamas režģa 

šūnu platības atšķirības, izmērus biežāk nosaka, izmantojot 1, 2, 5, 10 vai 50 km lielas režģa šūnas. Atkārtoti ar 

salīdzināmu metodiku dažādos laika intervālos, atlanti ir ļoti noderīgs veids sugu klātbūtnes un skaitliskuma izmaiņu 

dokumentēšanai. 

 

Veids: vektors/rastrs. 

 

Priekšrocības: putnu sastopamības diagrammas plašā ģeogrāfiskajā teritorijā. Bieži konsekventa paraugu ņemšana. 

 

Trūkumi: koordinātu tīkla dati reti precīzi sakrīt ar dabiskajām robežām. Uzskaites darbību intensitāte bieži atšķiras režģa 

šūnu starpā. Dažkārt šīs atšķirības ir iespējams koriģēt paraugu ņemšanas ceļā. 

 

Piemēri:  

• 2. Eiropas ligzdojošo putnu atlanta (EBBA2) kartē ir vairāk nekā 5000 50x50 km kvadrātu ar informāciju par vairāk 

nekā 500 ligzdojošām sugām165.  

• Lielbritānijas un Īrijas putnu atlantā (2007.–2011. gads)166 kartēti putni gan ziemā, gan vairošanās sezonā. Tā ir 

partnerība starp BTO, BirdWatch Ireland un Skotijas Ornitologu klubu.  

• EMODnet Jūras floras un faunas atlants167 nodrošina rīku, modeļu un karšu kombināciju, kas ļauj lietotājiem 

vizualizēt jūras bioloģiskos datus. Atlants sniedz pārskatu par jūras putniem, zīdītājiem, rāpuļiem, zivīm, aļģēm, 

bentosu un planktonu Eiropas jūru ūdeņos. 

• Eiropas Komisijas publicētais Eiropas koku sugu atlants168 ir noderīgs informācijas avots par koku izplatību un 

apmežotām dzīvotnēm. 

 

 

Novērojumu reģistri 

 

Apraksts. Novērojumu reģistri ar ģeogrāfisku atsauci, kas iegūti no strukturētiem apsekojumiem vai — arvien biežāk — 

iesaistot dabas entuziastus. Reģistrēti novērojumi ar ģeogrāfisku atsauci var tikt kartēti kā punkti, lai atspoguļotu izplatību 

un skaitliskumu. 

 

Veids: punkts. 

 

Priekšrocības: punktu blīvumu var interpolēt, lai ģenerētu režģa vai kontūrkartes. 

 

Trūkumi: potenciāli nevienlīdzīga reģistrēšanas aktivitātes izplatība un līdz ar to augsta izlaiduma kļūdu pakāpe. Pastāv 

pielāgošanas tehnikas jebkādām paraugu ņemšanas atšķirībām. 

 

Piemēri: 

                                                      

164 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10. 
165 https://mapviewer.ebba2.info/. 
166 https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas. 
167 https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas. 
168 https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10
https://mapviewer.ebba2.info/
https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas
https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas
https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/
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• “Eiropas jūras putni jūrā” (European Seabirds at Sea, ESAS)169 datubāze satur datus, kas ievākti no kuģiem jūrā 

un gaisa kuģiem, izmantojot metodes, kas aprakstītas Tasker et al. (1984) un Camphuysen (2004). Rindu-transektu 

metode ar attāluma joslām (strip-transect method with distance bands) tiek izmantota putniem jūrā, un 

momentuzņēmumu (snapshot) informācija — putniem lidojumā. Datus vāc jūras putnu pētnieki Eiropas 

ziemeļaustrumu daļā un Apvienotās karalistes Vienotā dabas aizsardzības komiteja (JNCC). Datus partneru vārdā 

pārvalda JNCC. Aptuveni 3 000 000 jūras putnu ir uzskaitīti kopš 1979. gada. Dati ir pieejami pēc pieprasījuma. 

• Atvērtās piekļuves eBird Basic Dataset (EBD)170 datu kopa satur visus neapstrādātos eBird novērojumus un 

saistītos metadatus. Tā tiek atjaunināta katru mēnesi un ir pieejama lejupielādēšanai. EBD satur arī saistītās 

paketes šo konkrēto datu apstrādei R (datorprogramma). Turklāt eBird novērojumu datu kopas ir pieejamas, 

izmantojot Pasaules Bioloģiskās daudzveidības informācijas infrastruktūru (Global Biodiversity Information 

Facility)171. 

• Euro Bird portāls172 ir Eiropas Putnu uzskaišu padomes (EBBC) projekts, kas apvieno 29 iestādes 21 Eiropas valstī. 

Šis repozitorijs apkopo datus no dažādiem avotiem plaša mēroga telpiskajām analīzēm. Pašlaik datus iespējams 

aplūkot interaktīvā tīmekļa skatītājā. Tomēr, EBBC projektam virzoties uz priekšu, trešās personas varēs tieši 

piekļūt datiem un produktiem. 

• BirdTrack173 ir bezmaksas tiešsaistes portāls putnu novērojumu iesniegšanai Lielbritānijā un Īrijā. 

• Ornitoportāls174 sniedz putnu datus par Austriju, Franciju, Itāliju, Luksemburgu, Poliju, Spāniju (Kataloniju un Basku 

zemi), Šveici un Vāciju. 

• Observation.org175 ir rīks, kas ļauj vērotājiem visā pasaulē reģistrēt augu un dzīvnieku novērošanas gadījumus un 

tos kopīgot. 

• Eiropas bioloģiskās daudzveidības portāls176 sniedz piekļuvi bioloģiskās daudzveidības novērojumiem un 

ekoloģijas datiem līdztekus rīkiem, kas ļauj atklāt datus un tos kopīgot. 

• EMODnet Biology datu portāls177 nodrošina brīvu piekļuvi datiem par jūras sugu un to iezīmju izplatību laikā un 

telpā no visām Eiropas reģionālajām jūrām. EMODnet Biology ir daļa no ES finansētā Eiropas Jūras novērojumu 

un datu tīkla un ir veidots uz Pasaules Jūras sugu reģistra un Eiropas Okeānu bioģeogrāfijas informācijas sistēmas 

pamata. 

 

 

Sugas areāla kartes 

 

Apraksts. Sugas areāla kartes parāda plašu klātbūtni vai neesību un parasti atspoguļo sugas sastopamības biežumu 

(extent of occurrence, EOO). Šādu informāciju iespējams pietiekami uzlabot, pievienojot zemes pārklājuma analīzi un 

sugas izplatības modeļus, lai radītu reālistiskāku sugas reprezentativitātes atspoguļojumu. 

 

Veids: daudzstūris. 

 

Priekšrocības: noderīgs datu avots, ja nav reģistrētu novērojumu vai atlanta datu. 

 

Trūkumi: parasti šādas kartes atspoguļo sugas sastopamības biežumu, kas var izraisīt būtiskas izlaidumu kļūdas. 

 

Piemēri: 

• EVA rīcībā ir ĢIS dati par Eiropas sugu un dzīvotņu veidu izplatību. Tie ir apkopoti, pamatojoties uz saglabāšanās 

stāvokli pa dalībvalstīm un ES līmenī. 

• BirdLife International sagatavo un uztur digitalizētas visu pasaules putnu sugu izplatības kartes. Šīs kartes ir 

pieejamas ar Integrētā bioloģiskās daudzveidības novērtēšanas rīka (IBAT) starpniecību. 

 

Sugu izplatības modeļi 

 

Apraksts. Sugu izplatības modeļi (SDM) kombinē sugu novērojumu datus ar zināmiem vides parametriem, lai radītu 

precīzākas sastopamības biežuma prognozes. SDM var tikt izmantoti arī nākotnes izplatības modelēšanā, pamatojoties 

uz dažādiem scenārijiem, piemēram, prognozētajām klimata pārmaiņām vai plānoto sugu atveseļošanu. Plānojot 

projektus ar ilgu darbības laiku, var būt svarīgi paredzēt jebkādas iespējamās izmaiņas jutīgumā nākotnē.  

                                                      

169 http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469. 
170 https://ebird.org/home. 
171 https://www.gbif.org/. 
172 https://www.eurobirdportal.org/ebp/lv/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/. 
173 https://bto.org/our-science/projects/birdtrack. 
174 https://www.fauna.hr/. 
175 https://observation.org/. 
176 http://biodiversity.eubon.eu/. 
177 https://www.emodnet.eu/biology. 

http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469
https://ebird.org/home
https://www.gbif.org/
https://www.eurobirdportal.org/ebp/lv/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/
https://bto.org/our-science/projects/birdtrack
https://www.fauna.hr/
https://observation.org/
http://biodiversity.eubon.eu/
https://www.emodnet.eu/biology
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Veids: vektors/rastrs. 

 

Priekšrocības: visticamāk, atspoguļos apdzīvotās teritorijas labāk nekā areāla kartes. 

 

Trūkumi: precizitāte atkarīga no pamatā esošajiem algoritmiem. Ieteicama tieša novērošana (ground-thruthing). 

 

Izsekošanas dati 

 

Apraksts. Dati, kas parāda secīgas dzīvnieka atrašanās vietas konkrētā laikā un teritorijā. Dati parasti nāk no iezīmētiem 

īpatņiem (piemēram, ar GPS tagiem). Izsekošanas dati sniedz būtisku ieskatu sugas telpiskajā ekoloģijā un var tikt 

izmantoti, lai identificētu galvenās barības meklēšanas vietas vai migrācijas ceļus. Zinātnieki vāc dzīvnieku pārvietošanās 

datus, atsevišķiem dzīvniekiem pieliekot elektroniskas lokalizācijas ierīces. Tās var būt gan ļoti augstas frekvences radio 

raidītāji, kas sūta signālu uz pētnieka uztvērēju, gan arī GPS un Argos Doppler tagi, kas sūta precīzākus laika un 

atrašanās vietas datus un nav atkarīgi no personas veiktiem fiziskiem novērojumiem. 

 

Veids: līnija. 

 

Priekšrocības: noderīgi migrācijas ceļu, galveno barības meklēšanas vietu utt. identificēšanai. 

 

Trūkumi: parasti ļoti mainīgi reģistratora centieni ar spēcīgu noslieci uz konkrētām sugām noteiktās vietās. 

 

Piemēri: 

• tiešsaistes datubāzes, piemēram, Movebank (ko mitina Maksa Planka institūts ornitoloģijai) darbojas kā dzīvnieku 

izsekošanas datu repozitoriji. Individuālas izsekošanas datu sērijas pieder pētniekiem, ar kuriem var sazināties datu 

pieprasīšanas nolūkā;  

• jūras putnu izsekošanas datubāze Tracking Ocean Wanderers (ko mitina Birdlife International) ir pašreiz lielākā 

jūras putnu izsekošanas datu kolekcija. Tā darbojas kā centrālā glabātuve jūras putnu izsekošanas datiem no visas 

pasaules, un tās mērķis ir palīdzēt veicināt darbu jūras putnu saglabāšanā un atbalstīt izsekošanas darbā 

iesaistītos. 

 

Aizsargājamas teritorijas 

 

Apraksts. Robežas teritorijām, kuras ir būtiskas saglabāšanās kontekstā (aizsargātas teritorijas, Natura 2000 teritorijas, 

putniem un bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgas teritorijas (IBA) utt.). 

 

Veids: daudzstūri/punkti. 

 

Priekšrocības: galvenās teritorijas, kas jāņem vērā, plānojot atjaunojamo energoresursu enerģijas projektus. 

 

Trūkumi: atsevišķas datu kopas ir dārgas komerciālai izmantošanai. 

 

Piemēri: 

• Natura 2000 ES aizsargāto teritoriju tīklu veido īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT), kas noteiktas saskaņā 

ar ES Dzīvotņu direktīvu (92/43/EEK), un īpašas aizsargājamās teritorijas (ĪAT), kas noteiktas saskaņā ar ES 

Direktīvu par savvaļas putnu aizsardzību. Natura 2000 tīkls savukārt ir daļa no Emerald network of Areas of Special 

Conservation Interest Bernes konvencijas ietvaros. 

• Natura 2000 skatītājs ir tiešsaistes rīks, kas parāda: i) visas Natura 2000 teritorijas; ii) galveno informāciju par 

sugām un dzīvotnēm, kuru dēļ katrai teritorijai piešķirts aizsargājamas teritorijas statuss, un iii) populācijas aplēses 

un informāciju par saglabāšanās stāvokli. Sk. http://natura2000.eea.europa.eu/. 

• Natura 2000 dati un kartes. 

• Protected Planet sniedz plašu atjauninātu informāciju par aizsargātajām teritorijām pasaulē. To pārvalda ANO Vides 

programmas Pasaules dabas aizsardzības monitoringa centrs (UNEP-WCMC) ar IUCN un tā Pasaules 

Aizsargājamo teritoriju komisijas (WCPA) palīdzību. 

• Galvenās bioloģiskās daudzveidības teritorijas (KBA) veido lielāko un visaptverošāko pasaules bioloģiskās 

daudzveidības noturībai svarīgo teritoriju tīklu. KBA Pasaules datubāzi pārvalda BirdLife International KBA 

partnerības vārdā. Datubāze satur datus par pasaules un reģionālajām KBA, tostarp putniem un biodaudzveidībai 

nozīmīgām teritorijām (IBA). Papildu informāciju par IBA jūrā var atrast Marine IBA e-atlantā. ES ietvaros IBA 

pārskats ir sniedzis informāciju ĪAT noteikšanai, un pārskata kā ĪAT “ēnu saraksta” vērtību vairākkārt ir atzinusi 

Eiropas Savienības tiesa un Eiropas Komisija. 

• Komerciāliem nolūkiem dati no KBA Pasaules datubāzes un Pasaules Aizsargāto teritoriju datubāzes ir pieejami ar 

Integrētā bioloģiskās daudzveidības novērtēšanas rīka (IBAT) starpniecību. 
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• Rāmsaras teritorijas: sīkāka informācija par Rāmsaras konvencijas ietvaros aizsargātajām teritorijām ir pieejama, 

bet telpisko datu pieejamība ir ierobežota. 

 

Dzīvotnes un veģetācija 

 

Apraksts. Ataino biocenozes un to saikni ar augstumu virs jūras līmeņa, ģeoloģiju, topogrāfiju un augsni. 

 

Veids: rastrs/vektors. 

 

Priekšrocības: palīdz jutīgu biocenožu identificēšanā. 

 

Trūkumi: kartes nereti ir diezgan vispārīgas. 

 

Piemēri: 

• Natura 2000 datu skatītājs parāda to dzīvotņu izplatību, par kurām ziņots saskaņā ar 17. pantu. 

• CORINE zemes pārklājuma pārskatu izveidoja Eiropas Kopiena kā līdzekli ģeotelpiskās vides informācijas 

apkopošanai standartizētā un salīdzināmā veidā Eiropas mērogā. Programma tika sākta 1985. gadā, un pirmā datu 

sēriju iterācija aptvēra 1990. gadu kā apsekojuma gadu, nākamie izdevumi aptvēra 2000., 2006., 2012., un 

2018. gadu. 

• Ocean Data Viewer lietotājiem piedāvā iespēju apskatīt un lejupielādēt virkni telpisko datu kopu, tostarp dzīvotņu 

slāņus saistībā ar jūras un piekrastes biodaudzveidību. 

 

Galvenie ieteikumi 

Dzīvās dabas jutīguma kartēm būtu jābūt standarta prekursoram visos atjaunojamo energoresursu enerģijas 

plānos un projektos.  

Dzīvās dabas jutīguma kartes būtu jāizstrādā ciešā sadarbībā ar visām ieinteresētajām personām, tostarp valsts 

pārvaldes iestādēm, dabas aizsardzības organizācijām un projektu attīstītājiem. 

Daudzas dalībvalstis izskatīs atjaunojamo energoresursu struktūru, kas ietver vēja un saules enerģijas un citu 

tehnoloģiju elementus. Ideālā gadījumā šie dažādie atjaunojamo energoresursu enerģijas veidi būtu jāskata 

kolektīvi viena kartēšanas uzdevuma ietvaros, katram veidam atsevišķi izstrādājot jutīguma datu slāņus. 

Dzīvās dabas jutīguma kartes būtu jāizstrādā dažādos ģeogrāfiskajos mērogos. Plānošana plašā telpiskajā 

mērogā ir būtiska, lai stratēģiski optimizētu piemērotākās projektu attīstīšanas iespējas gan no atjaunojamo 

energoresursu enerģijas, gan dabas perspektīvas. Ja iespējams, kartes jāizstrādā reģionālā, nacionālā vai pat 

starptautiskā līmenī. Tomēr būtu jāapsver arī mazāka mēroga kartes, papildinātas ar datu vākšanu un vērstas uz 

teritorijām, kur ir vai nu liels projektu īstenošanas potenciāls, vai liela iespējamība, ka tiks apdraudēta dzīvā daba. 

Dzīvās dabas jutīguma kartēs būtu jātiecas aptvert visas sugas, kas varētu tikt ietekmētas, un apdraudētās 

dzīvotnes (kas ietvertas ES dabas aizsardzības direktīvās). Noteiktus taksonus neizbēgami būs grūtāk novērtēt, 

jo būs ierobežoti dati par to izplatību un nepilnīgas zināšanas par to, kāda ir ietekme. Šādām grupām būs 

nepieciešama rudimentārāka analīze un piesardzīgāka interpretācija. 

Ja iespējams, dzīvā dabas jutīguma kartes būtu jāveido savietojamas ar esošajiem plānošanas rīkiem. 

Dzīvās dabas jutīguma kartēm būtu jābūt publiski pieejamām, vienkāršām un intuitīvi lietojamām, kā arī 

papildinātām ar viegli saprotamām skaidrojošām norādēm. 

Dzīvās dabas jutīguma kartes būtu jāizstrādā, sadarbojoties ar vairākiem taksonomijas ekspertiem, lai 

nodrošinātu būtisko datu kopu visaptverošu apkopojumu.  

Ar Natura 2000 tīklu saistītās datu kopas var izmantot dzīvās dabas jutīguma karšu izstrādē ES. Dati, kas vākti 

saistībā ar 12. un 17. pantu un pamatojas uz 10 x 10 km režģi, var kalpot par labu pamatu datu radīšanai. 

Dzīvās dabas jutīguma kartes būtu jāizstrādā tā, lai tajās varētu viegli iestrādāt jaunas datu kopas vai 

atjauninājumus. 

Dati par plašu dzīvotņu piemērotību var būt labs sākumpunkts taksoniem, par kuriem trūkst datu. Dati (un 

zināšanas, kā vislabāk tos interpretēt) ir daudz ierobežotāki atsevišķu taksonu, piemēram, sikspārņu un jūras 

zīdītāju, gadījumā. 

Dzīvās dabas jutīguma kartēs būtu jāizmanto labākie pieejamie dati pēc iespējas sīkākā mērogā. Kartēs skaidri 

jānorāda nenoteiktības līmenis, datu ierobežojumi un dažādu datu kopu salīdzināmība.  

Dzīvās dabas kartēm būtu jābūt savietojamām ar attiecīgajām plānošanas sistēmām un pieejamām visiem 

saistītajiem lietotājiem un mērķa grupām. Tiešsaistes platformas ir labs veids, kā dot piekļuvi kartēm, ļaujot 

tiešajiem lietotājiem interaktīvi iegūt dažāda veida informāciju no kartēm un apskatīt datu slāņus kopā ar citiem 

mainīgajiem, piemēram, projektu atrašanās vietām, aizsargātajām teritorijām utt. Platformu popularizēšana, 

klātienē tiekoties ar plānošanas iestādēm, projektu attīstītājiem un citiem tiešajiem lietotājiem, var būt vērtīgs 

veids, kā vairot to izmantošanu. 
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PAPILDINĀJUMS E — NACIONĀLĀS VADLĪNIJAS   PAR TO, KĀ NOVĒRTĒT VĒJA ENERĢIJAS PROJEKTU BŪTISKU IETEKMI UZ SIKSPĀRŅIEM, PUTNIEM UN JŪRAS 

ZĪDĪTĀJIEM  

9-2. tabula. Nacionālo  vadlīniju dokuments, kas tiek izmantots vēja enerģijas projektu būtiskas ietekmes uz sikspārņiem novērtēšanai 
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Nosaukums  Atsauce 

Albānija P CC N N N   

Gruzija  P ESAO N N N   

Izraēla P TAZA J N N Mirstīgo atlieku apsekošanas 
vadlīnijas (docweb)  

 

Izraēla P TAZA J N N Sikspārņu un vējturbīnu 
novērtēšanas vadlīnijas (docweb) 

 

Bijusī 
Dienvidslāvij
as 
Maķedonijas 
Republika 

P ESAO N N N   

Moldova P ESAO N N N   

Monako P ESAO N N N   

Melnkalne P CC N N N   

Norvēģija P ESAO N N N   

Sanmarīno P ESAO N N N   

ŠŠveice P ESAO N N N   

Ukraina P ESAO N N N   

Beļģija P DV J 
(Valon
ijas 
reģion
s) 

N J Note de référence pour la prise en 
compte de la biodiversité 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf
?ID=28103 
 
 

                                                      

178 “Areāla valsts” attiecībā uz konkrētu migrējošo sugu apzīmē: i) jebkuru valsti (kur tas ir mērķtiecīgi, jebkuru citu “Pusi”, kas minēta šī punkta k) apakšpunktā), kura realizē 
jurisdikciju kādā šīs sugas areāla daļā; vai ii) valsti, zem kuras karoga esoši kuģi nodarbojas ar minētās migrējošās sugas ieguvi ārpus valsts jurisdikcijas robežām. 
“Puse” apzīmē valsti vai jebkuru citu suverēnu valstu veidotu reģionālās ekonomiskās integrācijas organizāciju, kura ir kompetenta apspriešanai un starptautiskās vienošanās 
noslēgšanai un pildīšanai par jautājumiem, kurus aptver šī Konvencija un attiecībā uz kuriem šī Konvencija ir spēkā. 
Avots: Konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību: Konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību: https://likumi.lv/ta/id/23095-par-1979gada-
bonnas-konvenciju-par-migrejoso-savvalas-dzivnieku-sugu-aizsardzibu. 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
https://likumi.lv/ta/id/23095-par-1979gada-bonnas-konvenciju-par-migrejoso-savvalas-dzivnieku-sugu-aizsardzibu
https://likumi.lv/ta/id/23095-par-1979gada-bonnas-konvenciju-par-migrejoso-savvalas-dzivnieku-sugu-aizsardzibu
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Beļģija P DV J 
(Fland
rijas 
reģion
s) 

N J Effecten van windturbines op 
vogels en vleermuizen in 
Vlaanderen 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2
015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInV
laanderen.pdf 

Bulgārija P DV N J N   

Horvātija P DV N ? J IWG ziņojums par vējturbīnām un 

sikspārņu populācijām (2017) 
http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127 
 

Horvātija P DV N ? J Smjernice za izradu studija 
utjecaja na okolis za zahvate 
vjetroelektrana 

 

Kipra P DV N N N   

Čehijas 
Republika 

P DV J (ar 
dažie
m 
vietēji
em 
pielāg
ojumi
em) 

N N  N (attiecībā uz pielāgojumiem) 

Dānija P DV N N N   

Igaunija P DV N N N   

Somija P DV N N J 2016. gada Vējparku būvniecības 
plānošanas atjauninājums 
Tuulivoimarakentamisen 
suunnittelu. Päivitys 2016  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/790
57/OH_5_2016.pdf 
 

Somija P DV N N J Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa 
(Ietekmes uz putniem novērtējums 
vēja enerģijas projektu būvniecībā) 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/754
07/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
  

Somija P DV N N J Kirjallisuusselvitys 
tuulivoimaloiden vaikutuksista 
linnustoon ja lepakoihin 
(Vējturbīnu ietekme uz putnu 
faunu un sikspārņiem literatūrā un 
ziņojumos)  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80
066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1 
 

Francija P DV J J J  Oficiālas vispārīgās vadlīnijas 
 
 https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env
_2017-01-24.pdf http://www.grand-est.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf 
 
 
  

https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
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https://eolien-
biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_201
8.pdf http://www.charente-
maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%
20Eolien%20St%20F%C3%A9lix%205%20annexe%2013
%20Protocole_de_suivi_environnemental 
pdf datne (2015) 
  
SFEPM vadlīnijas 
 
 Priekšizpēte: 
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf 
(2016) 
 
  
Apsekojums: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf(
2016) 
 
 Uzraudzība: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf 
(2016) 
 
  
la prise en compte des Chiroptères dans la planification 
des projets éoliens terrestres en France  
 le diagnostic chiroptérologique (étude d'impact) des 
projets éoliens terrestres  
 les suivis des impacts des parcs éoliens terrestres sur les 
populations de Chiroptères  

Vācija P DV N J (vairākām 
federālajām 
zemēm vai 
uzņēmumie
m) 

J (dažās 
federāla
jās 
zemēs 
un 
federāla 
līmeņa 
ieteikum
i par 
vējturbī
nām 
mežos) 

 Bavārija: https://www.verkuendung-
bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-
A001_PDFA.pdf (2011) 
 
  
Bādene-Virtemberga: https://wm.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf 
(2012) 
 
  
Hesene: http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-
Leitfaden.pdf (2012)  
 
Lejassaksija: 
 

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
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 1. daļa: 
 
 (2016)  
 
2. daļa: 
 
 
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitf
aden_-
_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_
Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachse
n_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf (2016) 
 
  
Ziemeļreina-Vestfālene: 
 
 vispārīgi: 
 
 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf (2013) 
 
 Mežos: 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
leitfaden_wind_im_wald.pdf (2012) 
 
  
Reinzeme-Pfalca:  
 
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-
Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-
LUWG_2012.pdf.pdf 
 
Zāra: 
 
 
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitf
aden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2
013.pdf (2013) 
 
 Saksija-Anhalte: 
 
 http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf (2016) 

http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
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Saksija-Anhalte:  
https://mule.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU
/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181
126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefr
ei.pdf 
 
 Šlēsviga-Holšteina: 
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf (2008) 
 
  
Tīringene: 
 
 
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 
(2015) 
 
  
Cita informācija: BfN — mežos: 
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf (2011)  
NLT: 

 
 
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 
(2014) 
  

Vācija  DV    Arbeitshilfe Mopsfledermaus 
Untersuchungs- und 
Bewertungsrahmen 
für die Genehmigung von 
Windenergieanlagen (2018) 

https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_
23_LfU 
 

Vācija  DV    Leitfaden zur Beachtung 
artenschutzrechtlicher Belange 
beim Ausbau der 
Windenergienutzung im Saarland 

http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitf
aden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2
013.pdf 
  

Vācija  DV    IWG ziņojums par vējturbīnām un 
sikspārņu populācijām (2017) 

http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf  

https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
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Vācija  DV    Empfehlungen zur 
Berucksichtigung tieroklogischer 
Belange bei 
Windenergieplanungen in 
Schleswig-Holstein (2008) 

http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf 
  

Vācija  DV    Arbeitshilfe zur Berucksichtigung 
des Fledermasusschutzes bei der 
Genehmigung von 
Windenergieanlagen (WEA) in 
Turingen (2015) 

https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 
  
 
  

Vācija  DV    Windkraft uber Wald (2011)  http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf  

Vācija  DV     http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 

Ungārija P DV N N N   

Īrija  P DV N J N Bat Conservation Ireland 

Sikspārņu apsekošanas vadlīnijas 
vējturbīnu/vējparku attīstīšanai 
(2012) 

http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIrela
nd%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelin
es%20Version%202%208.pdf (2012) 

Itālija  P DV N N N   

Latvija P DV N N N   

Lietuva P DV J  J   

Luksemburg
a 

P DV N N N  NĒ 

Malta P DV N N N   

Nīderlande P DV N J N  Http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-
ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-

land/milieu-en-omgeving/vleermuizen(2013.(2013). 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%2

0vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf (2013). 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting
%20-
%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%

20in%20the%20Netherlands%20%28NL%29.pdf (2013). 
Polija P DV N J (NVO 

2009. gada 
vadlīnijas, 
nav 
atjauninātas, 
NVO ieteikts 
oficiālo 

N 
(oficiālo 
vadlīniju 
projekts, 
kas nav 
formāli 
apstiprin
āts, bet 

Ytyczne dotyczace oceny 
oddzilywania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze (2013) 

http://www.ansee.pl/wp-
content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_odd
zialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf  

http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
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vadlīniju 
projekts) 

tiek 
plaši 
izmantot
s) 

  DV    Polijas Pagaidu vadlīnijas vējparku 
ietekmes uz sikspārņiem 
novērtēšanai 

http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/
Guidelines_Poland.doc 
  

Portugāle P DV   J Diretrizes para a consideração de 
morcegos em programas de 
monitorização de Parques Eólicos 
em Portugal continental (2017)  

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs
/Mam/morc/morc-recom-p-eolic (2008) 
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resou
rce/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-
eolicos-out2017.pdf 
 Jaunas (2017. gada) versijas projekts gaida iestāžu 
apstiprinājumu 

Rumānija P DV N J N Padomdevējas komitejas 
18. sanāksme (2013) 

http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2 
 

Slovākija P DV N N N   

Zviedrija P DV N N N   

AK  P DV N J J Sikspārņi un sauszemes 
vējturbīnas, pagaidu vadlīnijas 
(2014) 

http://publications.naturalengland.org.uk/file/612294166629
5808 
  

  DV    Sikspārņu un sauszemes 
vējturbīnu apsekojums, 
novērtējums un ietekmes 
mazināšana (2019)  

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-
01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf

. 
  DV    Atjaunojamo energoresursu 

enerģijas plānošanas vadlīniju 
3. dokuments (Kornvola) 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-
Wind-V2-June-2013-cover.pdf 

  DV    Ieteiktā pieeja attiecībā uz 
sikspārņiem un individuālām 
mazām vējturbīnām Kornvolā 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-
guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-
March-2011.pdf 

  DV    Ceredigion https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.
cfm?mediaid=52666 (2015) 

Alžīrija A N N N N   

Andora A ESAO N N N   

Armēnija A ESAO N N N   

Azerbaidžān
a 

A ESAO N N N   

Baltkrievija A ESAO N N N   

Bosnija un 
Hercegovina 

A ESAO N N N   

Svētais 
Krēsls 

A ESAO N N N   

Irāna  A TAZA N N N   

Irāka A TAZA N N N   

http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
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Jordānija A TAZA N N N   

Kazahstāna A TAZA N N N   

Kuveita A TAZA N N N   

Libāna A TAZA N N N   

Lībija A TAZA N N N   

Lihtenšteina A ESAO N N N   

Maroka A TAZA N N N   

Palestīnas 
autonomās 
teritorijas 

A TAZA N N N   

Krievijas 
Federācija 

A ESAO N N N   

Saūda 
Arābija 

A N N N N   

Serbija A CC N N J 
(nodaļa 
par 
vējparki
em 
valsts 
IVN 
vadlīnijā
s par 
sikspārņ
iem) 

Sikspārņi un ietekmes uz vidi 
novērtējums  

http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocij
e2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web
_lq.pdf (2011) 

Spānija  A DV N J N IWG ziņojums par vējturbīnām un 

sikspārņu populācijām 
http://secemu.org/wp-
content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_re
d.pdf (2013) 

Sīrija A TAZA N N N   

Tunisija A TAZA N N N   

Austrija A DV N N N   

Grieķija A DV N N N   

Turcija A CC N N N   

 

9-3. tabula. Nacionālo vadlīniju dokuments, kas tiek izmantots, lai novērtētu vēja enerģijas projektu būtisku ietekmi uz putniem 

Valstis Nosaukums Vietne 

Somija Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

Ungārija Szélenergia és természetvédelem http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Taj/Szélenergia_és_tv_08.pdf 

AK Sauszemes vēja enerģija https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/onshore-wind energy 

http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
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AK Sadursmju ar putniem novēršana: empīriski 
pierādījumi un ietekmes novērtējums 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_614_FINAL_WEB.pdf 

* TAZA: Tuvie Austrumi un Ziemeļāfrika 
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9-4. tabula. Nacionālo vadlīniju dokuments, kas tiek izmantots vēja enerģijas projektu būtiskas ietekmes uz zīdītājiem novērtēšanai 

Valstis Nosaukums Vietne 

Somija Tuulivoimarakentamisen suunnittelu http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 

Vācija Konzept für den Schutz der Schweinswale vor 
Schallbelastungen bei der Errichtung von 
Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee 
(Schallschutzkonzept) 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/awz/Dokumente/schallschutzkonzept_BMU.pdf 

Nīderlande Kader Ecologie en Cumulatie – 2018 
Ondertitel: Cumulatieve effecten van aanleg van 
windparken op zee op 
bruinvissen 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/157579/kader_ecologie_en_cumulatie_-
_2018_cumulatieve_effecten_van_aanleg_van_windparken_op_zee_op_bruinvis.pdf 

Nīderlande Cumulatieve effecten van impulsief 
onderwatergeluid op zeezoogdieren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/123302/kader_ecologie_en_cumulatie_t_b_v_uitrol_wi
ndenergie_op_zee_deelrapport_b_-_bijlage_tno-onderzoek_cu.pdf 

AK Dabas aizsardzības aģentūras obligātais 
protokols pāļu dzīšanas trokšņa izraisītu 
ievainojumu riska minimizēšanai jūras 
zīdītājiem 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Piling%20protocol_August%202010.pdf 

AK JNCC vadlīnijas sprāgstvielu izmantošanas 
izraisītu ievainojumu riska minimizēšanai jūras 
zīdītājiem 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Explosives%20Guidelines_August%202010.pdf 

AK Vispārīgi ieteikumi par jūras atjaunojamo 
energoresursu attīstīšanu 

https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/marine-renewables/general-advice-marine 
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PAPILDINĀJUMS F — SIKSPĀRŅU MIRSTĪBA SADURSMĒS 

9-5. tabula. II pielikuma sugu (treknrakstā) prevalence mirstības reģistros Eiropā (no 9354 reģistrētajiem bojāgājušajiem 
īpatņiem 2003.–2017. gadā)  

Kārta, apakškārta Vispārpieņemtais 
nosaukums 

Suga (EUNIS) Bojā gājušo īpatņu 
skaits ziņojumos 

Sikspārņu kārta: 
Miniopteridae 

Šreibersa sikspārnis Miniopterus schreibersii 11 

Sikspārņu kārta: 
Pteropodidae 

Ēģiptes augļsikspārnis Rousettus aegiptiacus 0 

Sikspārņu kārta: 

Rhinolophidae  
Blāzija pakavdegunis Rhinolophus blasii 0 

Sikspārņu kārta: 
Rhinolophidae  

Vidusjūras pakavdegunis Rhinolophus euryale 0 

Sikspārņu kārta: 
Rhinolophidae  

Lielais pakavdegunis Rhinolophus 
ferrumequinum 

2 

Sikspārņu kārta: 

Rhinolophidae  
Mazais pakavdegunis Rhinolophus hipposideros 0 

Sikspārņu kārta: 
Rhinolophidae  

Meheļa pakavdegunis Rhinolophus mehelyi 1 

Sikspārņu kārta: 
Vespertilionidae 

Eiropas platausis Barbastella barbastellus 5 

Sikspārņu kārta: 

Vespertilionidae 
Behšteina naktssikspārnis Myotis bechsteinii 1 

Sikspārņu kārta: 
Vespertilionidae 

Smailausu naktssikspārnis Myotis blythii 7 

Sikspārņu kārta: 
Vespertilionidae 

Garpirkstu naktssikspārnis Myotis capaccinii 0 

Sikspārņu kārta: 
Vespertilionidae 

Dīķu naktssikspārnis Myotis dasycneme 3 

Sikspārņu kārta: 
Vespertilionidae 

Skropstainais 
naktssikspārnis 

Myotis emarginatus 4 

Sikspārņu kārta: 
Vespertilionidae 

Lielais naktssikspārnis Myotis myotis 7 

 

Kopā tie veido mazāk nekā 0,5 % no reģistrētajiem bojāgājušajiem sikspārņiem (kas atrasti gan nejauši, gan 

pēcbūvniecības monitoringa pētījumu gaitā no 2003. gada līdz 2017. gada beigām). Avota dokumentā179 norādīts, ka šie 

skaitļi nekādā ziņā neatspoguļo patieso sikspārņu mirstības apjomu sadursmēs ar vējturbīnām, jo tie pamatojas tikai uz 

EUROBATS IWG dalībniekiem paziņotajiem datiem par bojāgājušajiem īpatņiem, nevis uz faktisko mirstību, kas tiek 

aprēķināta, ņemot vērā dažādus noviržu avotus, piemēram, apsekojumu intensitāti, plēsēju/maitēdāju aiznestās mirstīgās 

atliekas, atlieku meklētāju efektivitāti un faktiski pārmeklētās teritorijas īpatsvaru. Turklāt II pielikuma sugas acīmredzami 

ir pakļautas mazākam vējturbīnu radītam riskam nekā vairākas citas sugas. 

  

                                                      

179 EUROBATS IWG 23. sanāksmes ziņojums par vējturbīnām un sikspārņiem, kas iesniegts Padomdevējai komitejai:  
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf. 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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9-6. tabula. Reģistrēto bojāgājušo sikspārņu skaits Eiropas vēja enerģijas projektos pa sugām 

Suga* Sadursmēs ar vējturbīnām bojāgājušo īpatņu 
īpatsvars Eiropā 

Pipistrellus pipistrellus 24 % 

Nyctalus noctula 16 % 

Pipistrellus nathusii 17 % 

Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus 5 % 

Nyctalus leisleri 8 % 

Pipistrellus spp. 7 % 

Pipistrellus kuhlii 5 % 

Hypsugo savi 4 % 

Pipistrellus pygmaeus  5 % 

*Norādītās sugas veido vairāk nekā 90 % no reģistrētajiem īpatņiem, kas gājuši bojā sadursmēs ar vējturbīnām Eiropā 

2003.–2017. gadā (procentuālajos lielumos nav ietverti tie bojāgājušie sikspārņi, kuru suga netika noteikta). Neviena cita 

suga nepārsniedz 5 % no reģistrētajiem bojāgājušajiem īpatņiem. Visas sugas ir IV pielikuma sugas, kas ietver 

Microchiroptera (sīksikspārņu apakškārtas) “visas sugas”. Neviena no šīm sugām nav ietverta Dzīvotņu direktīvas II 

pielikumā. 

Avots: EUROBATS IWG 23. sanāksmes ziņojums par vējturbīnām un sikspārņiem, kas iesniegts Padomdevējai 

komitejai:(https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-

AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf). 
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