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Projektēšanas birojs 

SIA “K2 projekts” 
 

 

PAZIŅOJUMS  

par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu paredzētajai darbībai 
Pāvilostas vēja parks 

 Ar Vides pārraudzības valsts biroja Lēmumu Nr. 5-02/34 IVN procedūra ir piemērota paredzētajai darbībai 
“Pāvilostas vēja elektrostaciju parka būvniecība un 330/110kV elektropārvades pieslēguma izveide “K2 
Ventum” vēja parkiem”  

Paredzētās darbības ierosinātāja ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “K2 Ventum”, reģistrācijas numurs  
40203344430, juridiskā adrese: Brīvības gatve 310 - 80, Rīga, LV-1006, elektroniskā adrese: 
agris@k2projekts.lv 

Paredzētās darbības vieta: Dienvidkurzemes novada Sakas, Vērgales un Lažas pagastos,  mežu teritorijā. 
Ar uzņēmumiem SIA “Kurzemes mežsaimnieks”, SIA “Baltu MRS”, SIA “BALTU Forest Group”, SIA “Baltu 
koks”, LSEZ SIA “Laskana” un SIA “Laskana mežs” ir noslēgta vienošanās par atļauju veikt ietekmes uz 
vidi novērtējumu paredzētajai darbībai šo uzņēmumu īpašumā esošajos meža nogabalos. 

Paredzēts izbūvēt Pāvilostas vēja elektrostaciju (turpmāk – VES) parku. VES parkā plānots uzstādīt lielas 
jaudas VES, kur katras stacijas nominālā jauda varētu sasniegt 7,5 MW. Potenciālās vēja elektrostaciju 
izvietošanas teritorijas, vēja elektrostaciju skaits, kā arī citi parametri tiks noteikti pēc izpētes darbu 
veikšanas. Izpētes darbu rezultātā tiks vērtēti piebraucamie ceļi (esošie, vai būvējamie), pieslēgumu 
elektroapgādes tīklam vietas u.c. nepieciešamie infrastruktūras objekti, VES netiks izvietotas īpaši 
aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos vai aizsargājamu dabas objektu aizsardzības zonā. 

Ar informāciju par paredzēto darbību var iepazīties: 

 Dienvidkurzemes novada interneta mājas lapā http://dkn.lv/ 
 SIA “K2 Ventum” sadarbības partnera interneta mājas lapā www.k2projekts.lv   

Laika posmā no  2022. gada 23.marta. līdz 13. aprīlim  var sūtīt rakstiskus viedokļus par paredzētās 
darbības ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, 
tālr. 67321173,   www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv). 

Laika posmā no  28.marta līdz 1.aprīlim minētajās interneta vietnēs būs pieejama videoprezentācija, 
jautājumus var uzdot e-pastā inga.gavena@gmail.com, tiek nodrošināta atbilžu sniegšana vienas 
darbdienas laikā. 

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 30.martā plkst. 16:00 saskaņā ar “Covid-19 infekcijas 
izplatības pārvaldības likumā” noteikto: attālināti tiešsaistes videokonferencē. Pieejas saite un instrukcija 
tiks publicēta  minētajās interneta vietnēs; pret pieprasījumu saiti varēs saņemt e-
pastā inga.gavena@gmail.com. 

Kontakttālrunis: 29545377 

 
 


