VIDES PĀRSKATA PROJEKTA REDAKCIJAS
ATKĀRTOTAS SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMES
PROTOKOLS
2022. gada 16. jūnijs, tiešsaistē (Zoom platformā)
Sanāksmes sākums: 17:00
Sanāksmes moderators: Līna Dimitrijeva (SIA “Reģionālie projekti” valdes priekšsēdētāja)
Sanāksmē piedalās: kopā 13 dalībnieki (t.sk. iedzīvotāji, Ventspils novada pašvaldības pārstāvji, SIA
“Reģionālie projekti” pārstāvji, SIA “Ventspils Wind” pārstāvji, SIA “Vides eksperts” pārstāvis)
Sanāksmes darba kārtība:
•
•
•
•
•

Iepazīstināšana ar sanāksmes darba kārtību un darba organizāciju (Līna Dimitrijeva, SIA
“Reģionālie projekti” valdes priekšsēdētāja)
Iepazīstināšana ar piecu lokālplānojumu un vides pārskata izstrādes procesu (Līna Dimitrijeva,
SIA “Reģionālie projekti” valdes priekšsēdētāja)
Lokālplānojumu 1.redakcijas risinājumi (Aira Veinberga, SIA “Reģionālie projekti” projektu
vadītāja)
Vides pārskata projekta redakcija (Aira Veinberga, SIA “Reģionālie projekti” projektu vadītāja)
Jautājumi/atbildes.

Sanāksmes gaita:
Sanāksmes sākumā Līna Dimitrijeva sanāksmes dalībniekus informē, ka sanāksme tiks ierakstīta
protokolēšanas vajadzībām un ka šis ieraksts netiks publicēts un pavairots.
Līna Dimitrijeva iepazīstina sanāksmes dalībniekus ar lokālplānojumu izstrādātāju un pasūtītāju
komandu, ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes pārstāvi, kas piedalās sanāksmē, kā arī iepazīstina
ar sanāksmes darba kārtību. Aicina sanāksmes dalībniekus (brīvprātīgi) reģistrēties sanāksmei Zoom
tērzētavā (čatā).
Tālāk seko prezentācija par piecu lokālplānojumu 1. redakcijas risinājumiem un Vides pārskata
projekta redakciju.
Pēc prezentācijas Līna Dimitrijeva aicina sanāksmes dalībniekus uzdot jautājumus, kā arī aicina apskatīt
videoprezentāciju par piecu lokālplānojumu 1.redakcijas risinājumiem un vides pārskata projekta
redakciju.
Sanāksmes dalībnieka jautājums - Par ēnojumu - tika minēts ka jāsaņem rakstisks saskaņojums ar ēku
īpašnieku. Iepriekš un citos projektos tiek apgalvots ka tehnoloģijas šobrīd ļauj atslēgt konkrēto VES
kura rada ēnu uz ēkām. Vai šajā vēja parkā netiks izmantotas minētās tehnoloģijas? Tikai rakstisks
saskaņojums?
Atbilde – Arī šajā 10 vēja elektrostaciju attīstības projektā ir paredzēts šāds risinājums, kas nodrošinās
0 stundas mirgošanas efektu (ēnu) gadā dzīvojamai apbūvei, publiskai apbūvei un lauksaimniecības
dzīvniekiem paredzētai apbūvei, aprīkojot vēja elektrostacijas ar ēnu kontroles moduli,
kas
automātiski un neatkarīgi no vēja elektrostacijas īpašnieka, apstādinās vēja elektrostacijas rotora
lāpstiņu kustību. Šāds risinājums ir iekļauts arī lokālplānojumu teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumos.
Rakstisks saskaņojums ar ēkas īpašnieku, ja rodas apēnojums tika noteikts pašvaldības izdotajā darba
uzdevumā lokālplānojumu izstrādei. Bet šis darba uzdevums ir atrisināts ar minēto tehnoloģisko
palīdzību, t.i., uzstādot ēnu kontroles moduli vēja elektrostacijai, kas nodrošinās 0 stundas mirgošanas
efektu un līdz ar to nav nepieciešams skaņojums.

Šo tehnoloģisko paņēmienu un tā izpildes nodrošinājumu sanāksmē apstiprina arī SIA “Baltic
Renewables Latvia” valdes loceklis Jacob Hänel Christensen, kas pārstāv vēja elektrostaciju attīstības
attīstītājus.
Sanāksmes dalībnieka jautājums: Kā šo projektu ietekmēs blakus plānotais jaunais saules paneļu 110
MW parks?
Vai pietiks Kurzemes loka jaudas visiem plānotajiem projektiem?
Atbilde: jāprecizē jautājums par kādu ietekmi ir domāts, vai par jaudas pietiekamību vai citu ietekmi.
Šo projektu izstrādē nav skatīts un vērtēts plānotā saules paneļu parka attīstība un Kurzemes loka
jaudas nodrošinājums.
Sanāksmes dalībnieka komentārs: Tāda sajūta, ka visu Kurzemi, īpaši piekrasti grib piebūvēt ar
milzīgajiem monstriem! Neapskaužu tās viensētas, kas to ietekmē dzīvos 24h diennaktī!
Ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) izstrādātāju SIA “Vides eksperti” pārstāvis Ivars Pavasars sanāksmē
klātesošos nedaudz iepazīstina ar IVN izstrādes procesu un vēja elektrostaciju attīstības risinājumiem.

Paldies visiem, kas piedalījās sanāksmē!

Sanāksme slēgta: plkst.17.45
Sanāksmes protokolu sagatavoja

/paraksts/

A.Veinberga

