
AS “Latvijas valsts meži” paredzētās darbības - derīgo izrakteņu ieguve smilts-

grants un smilts atradnes atradnē “Dižkorsīši” 22,94 ha platībā Ventspils  

novada Užavas pagastā 

  

 

sākotnējā sabiedriskās apspriešanas  

sanāksmes PROTOKOLS. 

Datums: 02.02.2023. 

Norises vieta: attālināti – neklātienes formā, sanāksme Microsoft Team platformā (saite 

uz videokonferenci: https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_NjI2M2M1NWEtMTUwZS00ZTg4LTk4ZTEtMmI1MmEzNDY

wOWNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225903dbcf-3153-4692-

888f-26e1ec352f84%22%2c%22Oid%22%3a%222e8802d7-342b-4adf-8fde-

ab40f4fdcb1f%22%7d) 

Norises laiks: no 16.01.2023.plkst.10.00 līdz 30.01.2023.(ieskaitot). 

Sanāksmes darba kārtība: 

1. Videoprezentācija. 

2. Tiešsaistes (video-)sapulce. 

3. Sanāksmes dalībnieku jautājumi un komentāri. 

Videoprezentācija 

Konsultanta SIA „55M” sagatavotajā videoprezentācijā tika sniegta informācija par AS 

“Latvijas valsts meži” paredzēto darbību, darbības vietu, plānotajām ieguves 

tehnoloģijām, transportēšanas maršrutiem, plānoto darba laiku, apkārtējiem vides 

apstākļiem, tuvākajiem objektiem un ĪADT. 

Videoprezentācijā informēja par ietekmes uz vidi novērtējuma mērķi un procedūru, 

sākotnējās sabiedriskās apspriešanas gaitu, tai skaitā, arī par neklātienes sabiedrisko 

apspriešanu, un termiņiem kādos sabiedrība var iesniegt rakstiski savus jautājumus un 

komentārus. 

Videoprezentācija sabiedrībai bija pieejama Ventspils novada pašvaldības mājaslapā 

un paredzētās darbības ierosinātājas AS „Latvijas valsts meži” interneta mājaslapā no 

13.01.2023. Videoprezentācijā un arī abās norādītajās internetvietnēs publicētajā 

Paziņojumā ir norādīts attālinātās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laiks un 

termiņš, līdz kuram sabiedrība var sniegt viedokli par paredzēto darbību. 

Nav iespējas noteikt cik skatījumu bija videoprezentācijai sākotnējās sabiedriskās 

apspriešanas laikā no 13. līdz 02.02.2023. Ventspils novada domes mājaslapā 

www.ventspilsnd.lv, bet AS “Latvijas valsts meži” mājaslapā www.lvm.lv šajā laika 

posmā bija 143 skatījumi un loom platformā bija 72 skatījumi (uz 23.01.2023. bija 66 

skatījumi). 

Tiešsaistes sanāksme (videokonference) 

Tiešsaistes sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 23.01.2023. plkst.10.00 

Microsoft Team platformā.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjI2M2M1NWEtMTUwZS00ZTg4LTk4ZTEtMmI1MmEzNDYwOWNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225903dbcf-3153-4692-888f-26e1ec352f84%22%2c%22Oid%22%3a%222e8802d7-342b-4adf-8fde-ab40f4fdcb1f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjI2M2M1NWEtMTUwZS00ZTg4LTk4ZTEtMmI1MmEzNDYwOWNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225903dbcf-3153-4692-888f-26e1ec352f84%22%2c%22Oid%22%3a%222e8802d7-342b-4adf-8fde-ab40f4fdcb1f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjI2M2M1NWEtMTUwZS00ZTg4LTk4ZTEtMmI1MmEzNDYwOWNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225903dbcf-3153-4692-888f-26e1ec352f84%22%2c%22Oid%22%3a%222e8802d7-342b-4adf-8fde-ab40f4fdcb1f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjI2M2M1NWEtMTUwZS00ZTg4LTk4ZTEtMmI1MmEzNDYwOWNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225903dbcf-3153-4692-888f-26e1ec352f84%22%2c%22Oid%22%3a%222e8802d7-342b-4adf-8fde-ab40f4fdcb1f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjI2M2M1NWEtMTUwZS00ZTg4LTk4ZTEtMmI1MmEzNDYwOWNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225903dbcf-3153-4692-888f-26e1ec352f84%22%2c%22Oid%22%3a%222e8802d7-342b-4adf-8fde-ab40f4fdcb1f%22%7d
http://www.ventspilsnd.lv/
http://www.lvm.lv/


Saite uz šo videokonferenci un pieslēgšanās pamācība tika publicēta 20.01.2023. plkst. 

16.30 pašvaldības mājaslapā www.ventspilsnd.lv un 20.01.2023. plkst. 16.00 

ierosinātāja mājaslapā www.lvm.lv pie Paziņojuma par sākotnējo sabiedrisko 

apspriešanu.  

Pieslēgties sapulcei varēja 23.01.2023. no plkst.9.50. Laikā no plkst.10.00 līdz 

plkst.10.20 videosanāksmei tiešsaistē nepievienojās neviens interesents, izņemot 

ierosinātājas AS “Latvijas valsts meži” pārstāvjus Romānu Pirogu un Kārli Volfu un 

ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātājas SIA “55M” pārstāvjus Līgu Lieplapu un Juri 

Jātnieku. Tiešsaistes sanāksme slēgta plkst.10.20. 

Sabiedrības iesniegtie jautājumi un komentāri 

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā no 10.01.2023. līdz 30.01.2023. elektroniskā 

pastā (marites55@inbox.lv) un telefoniski netika saņemts neviens jautājums un 

komentārs no iedzīvotājiem, pašvaldības vai sabiedriskām organizācijām. 

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme slēgta 30.01.2023.plkst.17.00. 

 

Protokolu sagatavoja L.Lieplapa                                                                                                           

http://www.ventspilsnd.lv/

