AS „Putnu fabrika Ķekava” paredzētās darbības – mājputnu intensīvās audzēšanas
kompleksa pārbūvei un ražošanas apjomu palielināšanai “Putnu fabrika Ķekava”, Ķekavas
pag., Ķekavas novads, īpašumos “Auda”, “Lejieši” un “Mežvistas” – ietekmes uz vidi
novērtējuma (IVN) ziņojuma tiešsaistes sanāksmes
PROTOKOLS
Rīgā
Nr. PFK-IZ/1078

2021. gada 21. aprīlī
Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sanāksme notiek attālināti,
izmantojot Microsoft Teams.
Sanāksme tiek atklāta plkst.18:00
Sanāksmi vada:
AS „Putnu fabrika Ķekava” vides aizsardzības speciālists Artis Latkovskis, sanāksmes moderators
Sanāksmes dalībnieki: Attālināti sanāksmē piedalās 12 dalībnieki (dalībnieku saraksts pieejams
pēc pieprasījuma)
Sanāksmi protokolē:
Anna Brokāne, SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” vides speciāliste
Sanāksmes gaita:
A. Latkovskis atklāj sanāksmi, sniedzot tehnisku informāciju, tai skaitā informē par darba
kārtību, sanāksmes gaitu un par iespēju uzdot jautājumus sanāksmes laikā, kā arī iepazīstina ar
sanāksmes dalībniekiem. Iesniegt jautājumus, komentārus un priekšlikumus pēc sanāksmes A.
Latkovskis aicina, sūtot uz vistas@environment.lv vai zvanot uz telefona Nr. 25699887. Tiek
norādīts, ka sanāksme tiek ierakstīta un pēc sanāksmes būs pieejams gan sanāksmes video
ieraksts, gan protokols, ar kuru ikvienam būs iespējams iepazīties un sniegt viedokli.
A. Latkovskis dod vārdu AS „Putnu fabrika Ķekava” vides un darba aizsardzības nodaļas
vadītājam Viesturam Šmeisam.
V. Šmeiss sanāksmes dalībniekus iepazīstina ar uzņēmuma darbību, darbības principiem,
esošiem un plānotiem ražošanas apjomiem un plānotām izmaiņām AS „Putnu fabrika Ķekava”.
A. Latkovskis dod vārdu SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pārstāvim
Raimondam Veinbergam, lai iepazīstinātu ar IVN ziņojumu.
R. Veinbergs informē sanāksmes dalībniekus par ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūru
un galvenajiem uzdevumiem, kā arī izskaidro IVN procedūras posmus. Tiek sniegta informācija
par paredzētās darbības alternatīvām, darbības atbilstību labākajiem pieejamajiem tehniskajiem
paņēmieniem, novērtējuma rezultātiem, t.i., nozīmīgākiem vides aspektiem, gruntsūdens
kvalitāti, gaisa un smakas piesārņojumu. R.Veinbergs raksturo paredzētās darbības ietekmi uz
gaisa kvalitāti, smaku piesārņojumu.
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Par vides trokšņa līmeņa izmaiņām iepazīstina SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”
pārstāvis Jānis Rubinis.
R. Veinbergs norāda, ka tādi faktori, kas nepieļauj paredzētās darbības īstenošanu ziņojuma
izstrādes laikā, nav identificēti. Vēlreiz tiek sniegta informācija par ietekmes uz vidi novērtējuma
(IVN) procedūru un turpmākiem soļiem IVN procesā. Tāpat vēlreiz tiek norādītas iespējas uzdot
jautājumus tiešsaistes sanāksmes laikā un pēc tās, t.sk. par iespēju sniegt rakstiskus
priekšlikumus līdz 14. maijam.
A. Latkovskis un V. Šmeiss aicina uzdot jautājumus par IVN sniegtiem rezultātiem. Komentārs
no Ķekavas pašvaldības pārstāves, ka vēlas saņemt sanāksmes prezentācijas. Pārliecinās, ka
jautājumi nav un noslēdz sanāksmi.

Sanāksme tiek slēgta plkst.19:20
Sanāksmes vadītājs A. Latkovskis
Sanāksmi protokolēja A. Brokāne
Sanāksmes protokols ir sagatavots, izmantojot tiešsaistes sanāksmes laikā veikto videoierakstu.
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