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Latvijas respondentu viedoklis 

mērķa grupās 

(foto: I.Jansone)  



Mērķa grupas (4 grupas) 

1. Piekrastes iedzīvotāji ap Rīgas 

līci (5-10km), (479); (70% klātienē) 

2. Vietējo pašvaldību amatpersonas 

ap Rīgas līci, (54); 

3. Vietējie līderi novados par Rīgas 

līci (NVO, biedrības u.c.), (15); 

4. Tūristi Rīgas līča piekrastē (192). 
(īsākas anketas, 100% klātienē) 

 

• Latvijas iedzīvotāji ārpus projekta 

GORWIND teritorijas (80). 



Īss respondentu raksturojums mērķa grupās 

Pazīme Vietējie 

iedzīvotāji 

Amatpers-

onas 

Vietējie 

līderi 

Pārējie 
Latvijā 

Vidējais vecums (gados) 45 34 39 31 

Ģimenes lielums 3,3 3,4 4,1 3,6 

Izglītība vidējā augstākā augstākā augstākā 

Vidējie ienākumi mēnesī 281-560 
EUR 

841-1120 EUR 561-840 
EUR 

841-1120 

EUR 

Interese par vēja enerģiju 0-5 
(0-nemaz neinteresē; 5- ļoti interesē) 

 
3 

 

3 

 

4 

 
3 

Pieredze ar vēja turbīnām Redzētas 

ceļojot 

(67%) 

Redzētas 

ceļojot 

(71%) 

Redzētas 

ceļojot 

(80%) 

Redzētas 

ceļojot 

(79%) 

•  18% nav bijusi nekāda saskare ar vēja turbīnām (Igaunijā - 6%); 

  6% laukos un 11% pilsētās norāda, ka dzīvo vienas vai vairāku vēja turbīnu tuvumā; 

(Igaunijā – ~38%); 

  7% laukos un 5% pilsētās pašiem bijusi interese uzstādīt vēja turbīnas, vai 

profesionālajā jomā bijusi  saskare ar AER vai veikuši padziļinātu tēmas izpēti pēc savas 

iniciatīvas (arī studiju ietvaros); 



Apgalvojumu novērtējums mērķa grupās (0-5),(% -4,5 balles) 

Pazīme Vietējie 

iedzīvotāji 

Amatperso

nas 

Viet. līderi Zvejnie

ki 

Zeme

s īp. 

Citi 
Latvijā 

VT ražo “tīru” elektrību + 3,48 (70%) 2,50 (38%) 1,20 (7%) 3,40 3,28 3,16 

VT ir mūsdienām raksturīga pazīme + 3,18 (57%) 3,13 (71%) 1,80 (20%) 3,31 2,99 3,33 

VT padara ainavu interesantāku + 2,55 (39%) 1,93 (24%) 2,13 (27%) 3,54 3,07 2,10 

VT piesaista tūristu uzmanību + 2,54 (41%) 0,59 (4%) 0,33 (0%) 2,75 2,33 2,10 

VT saražotā elektrība ir lētāka + 2,73 (52%) 1,67 (12%) 1,53 (7%) 2,00 2,39 2,20 

VT jūrā rada piemērotu dzīves vidi 

zivīm + 
0,63 (6%) 1,74 (9%) 1,53 (13%) 1,43 1,26 0,79 

VT palielina tuvumā esošo NĪ vērt. + 0,97 (10%) 2,06 (22%) 1,60 (20%) 1,74 1,73 0,76 

VT samazina tūristu skaitu apkārtnē - 0,75 (6%) 2,54 (33%) 2,73 (46%) 1,36 0,90 1,38 

VT dēļ jūrā samazinās zivju skaits - 0,78 (9%) 1,02 (11%) 1,13 (20%) 0,64 0,75 1,18 

VT met kustīgas, traucējošas ēnas - 1,15 (14%) 2,26 (32%) 1,53 (13%) 0,75 1,14 1,73 

VT saražotā elektrība ir dārgāka - 1,30 (21%) 0,50 (6%) 0,93 (0%) 3,05 2,10 2,15 

VT dēļ iet bojā putni - 1,46 (18%) 1,74 (17%) 1,33 (20%) 2,64 2,17 2,23 

VT rada troksni - 1,61 (19%) 2,13 (32%) 1,87 (13%) 1,39 1,67 2,29 

VT neiederas ainavā - 1,77 (21%) 3,57 (55%) 2,27 (20%) 2,71 1,84 1,86 

VT samazina tuvumā esošo NĪ vērt. -  1,87 (31%) 3,54 (69%) 3,13 (53%) 2,43 1,65 2,43 

VT izraisa vēju  0,65 1,81 1,47 0,88 1,12 0,45 



Citi izteiktie viedokļi mērķa grupās (0-1, km, turbīnas) 

Uzdotais jautājums Vietējie 

iedzīvotāji 

Amatper

sonas 

Vietējie 

līderi 

Pārējie 
Latvijā 

Zvejnieki Igauņi 

Vai Jūs būtu gatavs maksāt 

vairāk par elektrību, kas ražota 

vēja parkos? 1-jā; 0-nē 

 

0,25 

 

0,48 

 

 

0,33 

 

0,49 

 

0,19 

 

0,20 

Vai valstij vajadzētu subsidēt vēja 

enerģijas ražošanu? 1-jā; 0-nē 

0,80 

 

0,65 0,80 

 

0,66 

 

0,92 0,72 

Min. distance no mājām līdz 

tuvākajai turbīnai (uz zemes) (km) 

9,70  

km 

7,76  

km 

7,64  

km 

11,09 

km 

5 km 6,68  

km 

Min. distance no krasta līdz vēja 

parkam jūrā (km) 

9,21  

km 

11,01 

km 

12,64 

km 

13,92 

km 

7 km 6,38  

km 

Maks. turbīnu skaits vēja parkā 

dzīvesvietas tuvumā 
10,26  

 

15,08  12,73  14,43  7  6,14  

Kas varētu veicināt Jūsu 

piekrišanu, vēja parka 

izvietošanai Jūsu dzīvesvietas 

tuvumā? 

Elektrība 

bez 

maksas 

(59%) 

Elektrība 

bez 

maksas 

(65%) 

Elektrība 

bez 

maksas 

(80%) 

Elektrība 

bez 

maksas 

(74%) 

Elektrība 

bez 

maksas 

(41) 
Naudas 

kompens. 

(37%) 

Elektrība 

bez 

maksas 

(76%) 



Pieņemamākā jūras vēja parka  

distance no krasta  - 20 km (0-5) (% -4,5 balles) 

Pārējie Latvijā Amatpersonas Vietējie līderi Vietējie iedzīv. 

3,59 (62%) 3,33 (54%) 3,27 (60%) 2,92 (50%) 



Pieņemamākā jūras vēja parka  

distance no krasta – 5 km (0-5) (% -4,5 balles) 

Zvejnieki 

2,73 (50%) 



Pieņemamākā jūras vēja parka  

distance no krasta  - 10 km (0-5) (% -4,5 balles) 

Zemes īpašnieki 

3,02 (50%) 



Piekrastes iedzīvotāji 
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Jūras vēja parka attālums no krasta 
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Pieņemamākais turbīnu skaits vēja parkā  -  

3 turbīnas (0-5) (% -4,5 balles) 

Amatpersonas Vietējie līderi Pārējie Latvijā 

3,51 (56%) 3,33 (47%) 3,45 (53%) 



Pieņemamākais turbīnu skaits vēja parkā  -  

7 turbīnas (0-5) (% -4,5 balles) 

Vietējie iedzīvotāji Zemes īpašnieki Vietējie līderi 

(2x) 

2,92 (44%) 3,03 (50%) 3,33 (60%) 



Vispiemērotākā ainava vēja parkiem (0-5) (% - 4,5 balles)  

Zvejnieki Zemes 

īpašnieki 

Vietējie 

iedzīvotāji 

Vietējie līderi Amatperson

as (2x) 

3,72  

(72%) 

3,67  

(67%) 

3,40  

(58%) 

3,33  

(53%) 

2,61  

(28%) 

Igaunijas 

respondenti 

3,10 

 



Piemērota ainava vēja parkiem (0-5) (% - 4,5 balles)  

Pārējie 

Latvijā 

Vietējie 

iedzīvotāji 

Zemes 

īpašnieki 

Vietējie līderi Amatperson

as 

3,25 

 (60%) 

3,14  

(49%) 

3,14  

(47%) 

3,13  

(60%) 

2,61  

(31%) 

Igaunijas 

respondenti 

2,88 

 



Piemērota ainava vēja parkiem (0-5) (% - 4,5 balles)  

Pārējie Latvijā 

3,04 (49%) 



Piemērota ainava vēja parkiem (0-5)  

(% - 4,5 balles vai 0,1 balle) 

Igaunijas respondenti 

2,51 

Zvejnieki 

3,00 (52%) 

Vietējie līderi 

1,40 (60%) 



Visnepiemērotākā ainava vēja parkiem (0-5) (% - 0,1 balle) 

Vietējie līderi Vietējie iedzīvotāji Pārējie Latvijā 

1,40 (60%) 2,13 (43%) 2,19 (42%) 



Nepiemērota ainava vēja parkiem (0-5) (% - 0,1 balle) 

Amatpersonas Zemes īpašnieki 

1,90 (35%) 2,13 (33%) 



Nepiemērota ainava vēja parkiem (0-5) (% - 0,1 balle) 

Amatpersonas Zvejnieki 

1,92 (35%) 2,43 (39%) 



Pēc respondentu domām piemērotākās un 

nepiemērotākās vietas vēja parkiem Rīgas līcī 
Igaunija un Latvija – kopējais viedoklis 

NIMBY: (“ne manā pagalmā”) 

Latvijā 52%; Igaunijā 41% 



Piemērotas/nepiemērotas vietas vēja parkiem 
tikai Latvijas respondenti 

nav piemērotas                                           piemērotas 



Piekrastes iedzīvotāju attieksme pret vēja 

turbīnām novados 



Nepiemērotas vietas vēja parku izvietošanai  

18-35 gadi 36-60 gadi 

virs 61 gada 



Vietas, kuras respondenti uzskata par piemērotām 

vēja parku izvietošanai 

ar augstāko  izglītību                                        ar  pamatizglītību 



Vietas, kuras kurzemnieki uzskata par piemērotām/ 

nepiemērotām vēja parku izvietošanai 

Nav piemērotas                                             Piemērotas 



Vietas, kuras vidzemnieki uzskata par piemērotām/ 

nepiemērotām vēja parku izvietošanai 

Nav piemērotas                                             Piemērotas 



Respondentu komentāri (1) 

Salacgrīvas novads, Ainažu pagasts, Ainaži: 

• Būtu ar mieru, ka pagastā tiek izvietotas vēl kādas turbīnas; Būtu gatavs iesaistīties 
vēja turbīnu ekspluatācijas nodrošināšanā tās pieskatot. 

• Būtu gatavs pārdot vai iznomāt savu zemi vēja parka būvniecībai (par cenu kā apbūves 
zemei) 

Limbažu novads, Skultes pagasts: 

• Neatbalstu atomenerģiju tāpēc piekrītu, ka novadā izvieto vēja parkus. 

Sējas novads: 

• Piekrītu, ka novadā tiek izvietoti vēja parki. Tad būs sakopta teritorija – izcirsti krūmi, 
nopļauta zāle. 

Saulkrastu novads: 

• Savā mūžā vēja parku diez vai piedzīvošu, tāpēc manam viedoklim nav nozīmes; 

• Esmu dzirdējis, ka vēja turbīnas negatīvi ietekmē veselību. Mana jau tagad ir slikta 
veselība, tāpēc vēl sliktāk no turbīnām jau nebūs. 

• Piekristu vēja parkam dzīvesvietas tuvumā, bet kaimiņi, visticamāk, nepiekristu. 

• Nepiekristu vēja parkam dzīvesvietas tuvumā, bet sev labprāt uzstādītu pašpatēriņam. 

• Pašlaik ar vēju saražotā elektrība ir dārgāka, bet būtu jābūt otrādi – lētākai. 

Carnikavas novads: 

• Jūrā, pretī Gaujas ietekai, nevajadzētu uzstādīt vēja parkus, jo nēģi no jūras nāk upē 
nārstot. 

• Ja manas dzīvesvietas tuvumā plānotu būvēt vēja parku, tad vēlētos saņemt naudas 
kompensāciju, lai varētu mainīt dzīvesvietu. 



Respondentu komentāri (2) 

Engures novads, Engures pagasts: 

• Atbalstītu vēja parka būvniecību, ja iedzīvotājiem no tā ir kāds labums – lētāk elektrība. 

Citādi tam nav jēgas! Piesārņojuma mazināšana un cīņa ar klimata pārmainām nav 

pietiekams arguments vēja parku attīstīšanai Latvijā. 

• Lielākais ļaunums no vēja turbīnām ir to radītais magnētiskais lauks. Nepatīk arī 

elektrības gaisa vadi – gribētu lai to nav. 

Engures novads, Smārdes pagasts: 

• Nelielu vēja turbīnu varētu uzlikt uz skolas jumta. 

Mērsraga novads: 

• Vējainā laikā mobilo sakaru tornis rada lielāku troksni nekā vēja turbīna. 

• Labi būtu, ja vēja turbīnas jūrā aizbaidītu roņus. 

• Naftas platformas okeānā pie ASV rada zivīm patvērumu. 

Rojas novads: 

• Arī koki rada kustīgas, traucējošas ēnas. 

• Svarīgi, lai vēja turbīnas no mājām tiktu izvietotas tādā pat attālumā kā Eiropā. 

Dundagas novads, Dundagas pagasts: 

• Vēja parkus nevajadzētu izvieto lielo lopu fermu tuvumā. 

• Jāveido liels vēja parks. No maza nebūtu jēgas. 



Secinājumi 

• Pietrūkst informācijas; 

 

• Līdzdalība pēc iespējas agrākā projekta stadijā; 

 

• Ārpus apdzīvotām vietām vai jūrā; 

 

• Labvēlīgāka attieksme, ja paši vēja parku saražoto elektrību varēs 

lietot; 

 

• Piesardzīgākie ir: amatpersonas, vietējie līderi un iedzīvotāji ārpus 

projekta teritorijas (piekrastē nedzīvo); 

 

• Tūristi vairāk pozitīvi nekā negatīvi noskaņoti pret VP piekrastē. 

 


