Pagaidu tvaika savākšanas iekārtas ieviešanas hronoloģisks pārskats

Datums
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Konteinertipa pagaidu tvaiku savākšanas iekārta ir nogādāta
VNT, un paredzēta uzstādīšanai laikā no 2015. gada jūnija līdz
septembrim.
VNT rakstiski informē Ventspils pilsētas domi par nodomu
21/05/20
uzstādīt pagaidu tvaiku savākšanas iekārtu laikaposmā no
Vēršanās Ventspils pilsētas domē
15
2015. gada jūnija līdz septembrim un lūdz šo darbību
saskaņošanu.
VNT rakstiski informē Ventspils brīvostas pārvaldi par nodomu
uzstādīt pagaidu tvaiku savākšanas iekārtu 3. muliņā laika
21/05/20
Vēršanās Ventspils brīvostā
posmā no 2015. gada jūnija līdz septembrim un lūdz atļauju
15
izmantot Ventspils brīvostas rīcībā esošo peldošo celtni
iekārtas pārvietošanai.
VNT rakstiski informē Ventspils reģionālo vides pārvaldi par
Klauvēšana pie Ventspils reģionālās vides
26/05/20
nodomu uzstādīt pagaidu tvaiku savākšanas iekārtu uz muliņa
pārvaldes durvīm.
15
laika posmā no 2015. gada jūnija līdz septembrim un lūdz šīs
Klauvējiens Nr.1
rīcības saskaņojumu.
Ventspils brīvosta informē, ka piekritīs pagaidu tvaiku
savākšanas iekārtas uzstādīšanai pēc tam, kad VNT būs
03/06/20 Ventspils brīvosta apgalvo, ka ir gatava dot
saņēmis saskaņojumus no AS Ventbunkers un valsts
15
piekrišanu
iestādēm, tostarp no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta.
Savā vēstulē VNT lūdz Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
05/06/20 Ceļš uz piekrišanu: Pietura Nr. 1
dienestu saskaņot pagaidu tvaiku savākšanas iekārtas
15
Ugunsdzēsības un glābšanas dienests
uzstādīšanu.
VNT lūdz AS Ventbunkers sniegt rakstisku piekrišanu izvietot,
08/06/20 Ceļš uz piekrišanu: Pietura Nr. 2
uzstādīt un izmantot pagaidu tvaiku savākšanas iekārtu AS
15
Ventbunkers
Ventbunkers teritorijā.
Savā vēstulē Ventspils reģionālajai vides pārvaldei VNT sniedz
08/06/20 Klauvēšana pie Ventspils reģionālās vides
papildu detalizētu informāciju par pagaidu tvaiku savākšanas
15
pārvaldes durvīm. Klauvējiens Nr.2
iekārtas uzbūvi un tehnisko darbību.
Atbilde no Ventspils pilsētas domes, lūdzot papildu tehnisko
08/06/20
Ventspils pilsētas dome veic izpēti
informāciju no VNT par pagaidu tvaiku savākšanas iekārtas
15
darbību.
09/06/20 Ceļš uz piekrišanu: Ugunsdzēsības un
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests dod piekrišanu
15
glābšanas dienesta atbalsts
pagaidu tvaiku savākšanas iekārtas uzstādīšanai.
15/06/20
AS Ventbunkers piekrīt VNT pagaidu tvaiku savākšanas
Ceļš uz piekrišanu: Ventbunkera atbalsts
15
iekārtas uzstādīšanai un izmantošanai savā teritorijā.
VNT vēstule Ventspils reģionālajai vides pārvaldei, sniedzot
16/06/20 Klauvēšana pie Ventspils reģionālās vides
atbildes uz uzdotiem jautājumiem par pagaidu tvaiku
15
pārvaldes durvīm. Klauvējiens Nr.3
savākšanas iekārtu.
VNT vēstule Ventspils reģionālajai vides pārvaldei, sniedzot
19/06/20 Klauvēšana pie Ventspils reģionālās vides lūgto informāciju un aicinot paātrināt pagaidu tvaiku
15
pārvaldes durvīm. Klauvējiens Nr.4
savākšanas iekārtas uzstādīšanas lietas izskatīšanu peldošā
celtņa ierobežotas pieejamības dēļ.
VNT iesniedz Ventspils brīvostas pārvaldē apstiprinājumus par
19/06/20
Lūgtie apstiprinājumi saņemti un iesniegti pagaidu tvaiku savākšanas iekārtu, kas saņemti no AS
15
Ventbunkers un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.
Pēc konsultācijas ar Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un
26/06/20
pilsētbūvniecības nodaļas darbiniekiem, paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksts iesniegts
15
būvniecības iecerei „Pagaidu tvaiku savākšanas iekārtas
novietošana uz muliņa” tika iesniegts Ventspils pilsētas domei.
27/06/20 Uzstādīšana apstiprināta. Ekspluatācija
Ventspils reģionālā vides pārvalde informē, ka tiek atļauta
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15
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pagaidu tvaiku savākšanas iekārtas izvietošana 3. muliņā, taču
tās darbināšana atļauta tikai pēc papildu prasību izpildes.
VNT vēstule Ventspils pilsētas domei, lūdzot Arhitektūras un
pilsētbūvniecības nodaļu paātrināt pagaidu tvaiku savākšanas
iekārtas būvprojekta apstiprinājuma izsniegšanu, jo peldošais
Atgādinājums Ventspils pilsētas domei
celtnis, sākot ar 2015. jūliju nebūs pieejams. VNT lūgums
balstīts uz pieņēmumu, ka tvaiku savākšanas iekārtas iecere
atbilst 1. grupas inženierbūvei, kas paredz paskaidrojuma
raksta iesniegšanu.
Peldošā celtņa izmantošanas termiņa
Peldošā celtņa pēdējā lietošanai pieejamā diena, jo tā
beigas
sertifikācijas termiņš beidzas 2015. gada 1. jūlijā.
Savā vēstulē Ventspils pilsētas dome ziņo, ka pagaidu tvaiku
savākšanas iekārtas būvprojekts tomēr attiecināms uz 2.
Pagaidu risinājums noraidīts. Pieprasīts
grupas inženierbūvi, kas nozīmē nepieciešamību iesniegt
būvprojekts.
iesniegumu un būvprojektu minimālā sastāvā, nevis tikai
paskaidrojuma raksta iesniegšanu, kuru paredz 1. grupas
inženierbūves.
VNT vēstule Ventspils pilsētas domei, lūdzot Arhitektūras un
pilsētbūvniecības nodaļu paātrināt pagaidu tvaiku savākšanas
iekārtas būvprojekta apstiprinājuma izsniegšanu, jo peldošais
Zaudēta iespēja Ventspilij
celtnis, sākot ar 2015. jūliju nebūs pieejams. VNT lūgums
balstīts uz pieņēmumu, ka tvaiku savākšanas iekārtas iecere
atbilst 1. grupas inženierbūvei, kas paredz paskaidrojuma
raksta iesniegšanu.
Ventspils pilsētas svētki – VNT delegācija piedalās svētku
Ardievu, tvaiku savākšanas iekārta!
gājienā un atved līdzi pagaidu tvaiku savākšanas iekārtu.
VNT lūdz AS Ventbunkers apstiprināt pagaidu tvaiku
Vēršanās pie teritorijas iznomātāja
savākšanas iekārtas izvietošanu, uzstādīšanu un darbināšanu.
AS Ventbunkers dod apstiprinājumu VNT lūgumam izvietot un
darbināt pagaidu tvaiku savākšanas sistēmu (40 pēdu garš
AS Ventbunkers apstiprinājums
konteiners) savā teritorijā no 2016. gada 15. maija līdz 30.
septembrim.
VNT iesniedz Ventspils brīvostas pārvaldei vēstuli, norādot
savus nodomus uzstādīt un darbināt pagaidu tvaiku
Otrā mēģinājuma sākšana
savākšanas iekārtu AS Ventbunkers teritorijā laika posmā no
15. maija līdz 30. septembrim, iekārta tā pati, kuru bija plānots
izmantot 2015. gadā. VĒSTULE: http://goo.gl/TR2OSK
VNT informē Ventspils reģionālo vides pārvaldi par saviem
nodomiem uzstādīt un darbināt pagaidu tvaiku savākšanas
iekārtu laika posmā no 2016. gada 15. maija līdz 30.
Vajadzīgs atbalsts un apstiprinājums
septembrim un lūdz tās saskaņojumu, sniedzot visu papildu
informāciju un norādot, ka nav nepieciešams mainīt atļauju
sistēmas rakstura un pagaidu lietošanas dēļ.
Saņemta vēstule no Latvijas Jūras administrācijas ar
Apstiprinājums no Jūras administrācijas
apstiprinājumu pagaidu tvaiku savākšanas iekārtas
būvprojektam.
Ventspils brīvostas pārvalde lūdz VNT precizēt zemes
Nepieciešams nomāt zemi 13 metrus garā lietošanas tiesību veidu attiecībā uz zemesgabalu, kur AS
konteinera izvietošanai
Ventbunkers teritorijā uz 5 mēnešiem tiks izvietota pagaidu
tvaiku savākšanas iekārta.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests dod
apstiprinājumu pagaidu tvaiku savākšanas iekārtas
Ugunsdrošība apstiprināta
uzstādīšanai, ar nosacījumu, ka tā atbilst celtniecības un
ugunsdrošības noteikumiem.
Ventspils reģionālā vides pārvalde lūdz VNT veikt grozījumus
B kategorijas vides atļaujā, lai gan sistēmas izmantošana ir
Pagaidu tvaiku savākšanas iekārta =
īslaicīga un nav uzskatāma par "nozīmīgām izmaiņām" (tādas,
“Nozīmīgas izmaiņas” uzņēmuma darbībā
kas rada kaitējumu cilvēku veselībai un apkārtējai videi)
uzņēmuma darbībā. Papildus tiek lūgti emisiju aprēķini.
VNT uzsver Ventspils brīvostas pārvaldei, ka tas plāno
izmantot pagaidu tvaiku savākšanas iekārtu īstermiņā (2016.
"Zemesgabala izmantošana – uz nomas
gada maijs – septembris) un ir saņēmis piekrišanu no AS
līguma pamata vai bez tā"
Ventbunkers sistēmas izvietošanai tā teritorijā. VNT uzskata,
ka nav nepieciešams slēgt atsevišķu nomas līgumu
zemesgabalam, kurš ir paredzēts iekārtas izvietošanai.
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VNT iesniedz emisiju aprēķinus atbilstoši Ventspils reģionālās
vides pārvaldes papildu pieprasījumam.
SIA LVCT Ventspils brīvostas pārvaldei VNT vārdā nosūta
pagaidu tvaiku savākšanas iekārtas būvprojektu minimālā
sastāvā.
Ventspils brīvostas pārvalde informē, ka kopīgo iesniegumu
var izskatīt tikai tad, kad prokuratūra apliecinās šķēršļu
neesamību AS Ventbunkera 2008. gada akciju aresta lietā.
VNT piedalās sapulcē ar Ventspils reģionālo vides pārvaldi, lai
izpētītu iespējas darbināt sistēmu, neveicot izmaiņas atļaujā, jo
izmaiņu veikšana ir laikietilpīgs process.
VNT lūdz Ventspils brīvostas pārvaldi saskaņot, vai SIA LVCT
iesniegtais pagaidu tvaiku savākšanas iekārtas būvprojekts
minimālā sastāvā tiek akceptēts. VNT informē, ka paralēli
risina jautājumu saistībā ar prokuratūras atzinuma saņemšanu
par šķēršļu neesamību iekārtas uzstādīšanai un darbināšanai.
Savā vēstulē VNT pauž uzskatu, ka Ventspils brīvostas
pārvaldes viedoklis, ka tai nav tiesību lemt par AS
Ventbunkers nomā esošā zemesgabala nodošanu VNT nomā
līdz prokuratūras atzinuma saņemšanai par šķēršļu neesamību
šādai rīcībai, nav pamatots, jo: 1) arests ir uzlikts Aivara
Lemberga, Arnija Lemberga un Līgas Lembergas kā patieso
labuma guvēju tiesībām; 2) arests ir uzlikts akcijām, nevis
aktīviem; 3) Ventspils brīvostas pārvaldei nav piešķirtas šī
lēmuma par aresta uzlikšanu mantai izpildes kontroles
tiesības.
Lai gan Ventspils brīvosta apgalvoja, ka peldošais ceļamkrāns
ir nepieejams kopš 2015. gada vasaras tā sertifikācijas
trūkuma dēļ, šo pašu ceļamkrānu izmantoja Ventspils ostā
2016. gada aprīlī. No šī var secināt, ka tam ir nepieciešamā
sertifikācija, kamdēļ VNT lūdza Ventspils brīvostas vadību
apstiprināt tā gatavību izmantošanai. VNT vēlas uzstādīt tvaika
savākšanas iekārtu uz 3. muliņa, kas pagājušajā vasarā nebija
iespējams peldošā ceļamkrāna sertifikācijas neesamības dēļ.
Rīgas apgabaltiesa Krimināllietu tiesas kolēģija dara zināmu,
ka tās ieskatā arests patiesā labuma guvēja tiesībām Aivaram
Lembergam, Arnijam Lembergam un Līgai Lembergai
neierobežo Ventspils brīvostas pārvaldes tiesības un
kompetenci izlemt jebkādus jautājumus un pieņemt lēmumus
attiecībā uz tās valdījumā esošajiem zemes gabaliem, kuri ir
nodoti AS Ventbunkers nomā.
VNT nosūta Ventspils brīvostas pārvaldei pozitīvu atbildi no
Krimināllietu tiesas kolēģijas par šķēršļu neesamību Ventspils
brīvostas pārvaldes lēmumu pieņemšanai attiecībā uz tās
valdījumā esošajiem zemes gabaliem un atkārtoti lūdz
Ventspils brīvostas pārvaldi un valdi: 1) dot piekrišanu VNT
pagaidu tvaiku savākšanas iekārtas uzstādīšanai AS
Ventbunkers nomātā zemes gabalā; 2) izskatīt VNT un AS
Ventbunkers kopīgi parakstīto iesniegumu par zemes nomas
jautājumiem, lemjot par attiecīgas zemes vienības nodošanu
nomā VNT.
VNT lūdz Ventspils brīvostas valdi steidzamības kārtībā iekļaut
un izskatīt jautājumu par zemes gabala nodošanu nomai VNT
valdes sēdē, kā arī nodrošināt VNT pārstāvja dalību Ventspils
brīvostas pārvaldes sēdē, kas norisināsies š.g. 20. maijā.
Ventspils brīvostas pārvalde informē par Ventspils brīvostas
valdes sēdes pārcelšanu uz 26. maiju. Vēlāk tajā pašā dienā
Ventspils brīvostas pārvalde paziņo par valdes sēdes
pārcelšanu uz 27. maiju. Papildus Ventspils brīvostas pārvalde
apliecina, ka VNT ir likumīgā veidā atrisinājis jautājumu ar AS
Ventbunkers atteikšanos no daļas iznomātās teritorijas
VNT iesniedz Ventspils brīvostas pārvaldei darbinieku
sarakstu, kas plāno doties uz Ventspils brīvostas valdes sēdi
27. maijā, lai iepazīstinātu valdes locekļus ar TSI uzstādīšanas
plānu.
Ventspils brīvostas pārvalde informē, ka 27. maija ārkārtas
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sēdi atcelts

sēde paredzēta īsu laiku un ir pamats uzskatīt, ka VNT
iesniegumi par pagaidu un pastāvīgo TSI netiks izskatīti, tāpēc
nav nepieciešama VNT pārstāvja ierašanās. VNT
Tā kā VNT nebija pārliecības, ka tiešām Ventspils brīvostas
valdes sēdē 27. maijā šis jautājums netiks skatīts, VNT
pārstāvji ieradās ar sagatavotu TSI prezentāciju uz Ventspils
brīvostas pārvaldi pirms valdes sēdes sākuma. Par nožēlu
Izmaiņas Brīvostas valdes sēdes dienas
jāatzīst, ka VNT nespēja prezentēt TSI uzstādīšanas plānus, jo
kārtībā
acīmredzot šīs jautājums bija izņemts no Ventspils brīvostas
pārvaldes valdes sēdes dienas kārtības tajā pašā dienā.
prezentācija:
http://www1.vnt.lv/files/presentation_ventspils_freeport_27_ma
y_2016_lv.pdf
Sēdes laikā Ventspils brīvostas pārvalde ir ierosinājusi
Ventspils Domei veikt grozījumus 2012. gada 2. marta
Ventspils pilsētas saistošajos noteikumos Nr. 9 “Ventspils
brīvostas noteikumi”, nesniedzot iespēju savlaicīgi iepazīties ar
Ierosinājums aiz aizvērtām durvīm
grozījumu projektu uzņēmumiem, kurus tie ietekmēs. Sīkāk
skatīt šeit:
http://www1.vnt.lv/lv/aktualitates/zinas/parskatamibas-trukumsventspils-brivostas-noteikumu-ierosinasanas-procesa/
VNT atgādina Ventspils brīvostas pārvaldei, ka joprojām gaida
Joprojām gaidīšanas režīmā
tās atbildi ar lūgumu ļaut izmantot 30 m2 liela zemes gabalu
pagaidu TSI uzstādīšanai.
VNT lūdz Ventspils brīvostas pārvaldi apstiprināt būvprojektu
Minimālais sastāvs vēl nav apstiprināts
minimālā sastāvā pagaidu TSI uzstādīšanai un ekspluatācijai.
Kā alternatīvu variantu pagaidu TSI izvietošanai VNT lūdz
Ventspils brīvostas pārvaldi atkārtoti sniegt piekrišanu izvietot
2015. gada sākotnējā plāna apstiprināšana pagaidu TSI uz piestātnes Nr. 33 un apstiprināt, ka peldošais
celtnis, kurš ir nepieciešams konteinera pārvietošanai, ir
pieejams nomai.
VNT pauž nožēlu, ka nav uzrunāts Ventspils brīvostas
noteikumu grozījumu tapšanas procesā, kaut jau sešus
mēnešus cenšas saņemt atbildes no Ventspils brīvostas
Lūgums pēc piekļuves liktenīgajam
pārvaldes uz saviem pieprasījumiem ar mērķi uzstādīt pagaidu
dokumentam
un pastāvīgo TSI. Vienlaikus VNT lūdz rast iespēju iepazīties
ar Ventspils brīvostas noteikumu grozījumu projektu un
izvērtējumu saistībā ar šo izmaiņu ietekmi uz uzņēmējdarbības
veicējiem pašvaldības teritorijā.
Neskatoties uz peldošā celtņa izmantošanu Ventspils ostas
darbos 2016. gada aprīlī un reklāmas par tā pakalpojumiem
Iekšēja izmantošana atļauta, ārēja
izvietošanu Ventspils brīvostas mājaslapā, Ventspils brīvostas
izmantošana – bīstama?
pārvalde atkārtoti informē, ka celtnim ir beigusies
izmantošanas atļauja un tas nav pieejams ārpus pakalpojumu
sniegšanai.
Iznāk Vides fakti raidījums, kurā ir parādīta pagaidu TSI, kas
atrodas VNT teritorijā, un atspoguļoti VNT, Ventspils pilsētas
Pagaidu TSI – Vides faktu sižeta centrā
domes un Ventspils reģionālās vides pārvaldes viedokļi par
radušos situāciju. VIDEO: http://goo.gl/T8o9Va
Ventspils brīvostas pārvalde lūdz iesniegt plānu ar pastāvīgās
Detalizēta karte
un pagaidu TSI uzstādīšanai plānotajām vietām (mērogā).
VNT nosuta vēstuli LR Satiksmes ministrijai ar lūgumu izvērtēt
kopā ar VARAM sagatavotos grozījumus Ventspils brīvostas
Vēršanās augstāk
noteikumos un neakceptēt tos, ņemot vērā to necaurskatāmo
sagatavošanas procesu, kā arī rast iespēju VNT iepazīties ar
grozījumu tekstu. VĒSTULE: http://goo.gl/mELXYc
Ventspils pilsētas dome informē, ka Ventspils brīvostas
noteikumu grozījumu projekts vēl atrodas izstrādes stadijā un
tiek saskaņots ar iesaistītajām pusēm. Pēc gala redakcijas
Sekojiet mums www.ventspils.lv
izstrādes noteikumu projekts būs pieejams
mājaslapāwww.ventspils.lv. Termiņš, kurā informācija tiks
publicēta, joprojām nav zināms.
Pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pieprasījuma VNT iesniedz
Karte papildināta
pastāvīgās un pagaidu TSI paredzētā izvietojuma precizējošas
shēmas (mērogā).

01/07/20
Zemes jautājums joprojām nav slēgts
16

11/07/20
Pārsūtīšana pēc piederības
16

14/07/20
Pielikt mietu
16

22/07/20
Mieti uz vietas
16

27/07/20
Tikšanās notika, bet ne visas
16

02/08/20
Nonākam sākuma punktā
16

04/08/20
Valsts kompleksā pārbaude
16
06/08/20
Pilsēta rītdienai
16
24/08/20
Lūgums precizēt
16

26/08/20
Mēnesis mietu pārbaudei
16

21/09/20
Publiskais dialogs
16

VNT atkārtoti lūdz Ventspils brīvostas pārvaldei informāciju par
to, kad tiks izsniegtas tehniskās prasības pastāvīgas TSI
uzstādīšanai un kad brīvostas valdē tiks izskatīti jautājumi par
VNT pagaidu un pastāvīgo TSI uzstādīšanai nepieciešamo
zemes gabalu piešķiršanu.
LR Satiksmes ministrija informē, ka sniegs atzinumu Ventspils
pilsētas domei par Ventspils brīvostas pārvaldes
sagatavotajiem grozījumiem Ventspils pilsētas domes
saistošajos noteikumos Nr. 9 “Ventspils brīvostas noteikumi”,
balstoties uz Valsts vides dienesta un Latvijas Jūras
administrācijas atzinumiem. Ventspils pilsētas Domei kā
normatīvā akta izdevējam ir pienākums nodrošināt sabiedrības
līdzdalību normatīvā akta izstrādē.
VNT saņem Ventspils brīvostas pārvaldes vēstuli, kas ir datēta
ar š. g. 4. jūliju, kurā pārvalde apstiprina pagaidu un
pastāvīgās TSI izvietojuma precizētās shēmas, kā arī papildus
lūdz iezīmēt dabā iekārtu izvietojumu ar mietiņiem.
VNT paziņo Ventspils brīvostas pārvaldei, ka TSI uzstādīšanai
paredzētas teritorijas iezīmēšana tiks pabeigta līdz 2016. gada
25. jūlija darba dienas beigām, un cer, ka tas ļaus izvērtēt
visus AS “Ventbunkers” un VNT kopīgā iesnieguma aspektus
Ventspils brīvostas valdes sēdē 2016. gada augustā.
Ventspils pilsētas dome atbild uz VNT vēstuli, kuru pēc
piederības tai pārsūtīja LR Satiksmes ministrija, un informē, ka
smaku samazināšanas programmas ietvaros Ventspils
brīvostas pārvalde organizēja 5 tikšanās ar ostas
uzņēmumiem (1 ar visiem iesaistītajiem uzņēmumiem un 4
divpusējas). Dome uzstāj, ka VNT ir atteicis vienu tikšanos
projekta ietvaros, taču tā nav taisnība.
Ventspils brīvostas pārvalde atkārtoti informē, ka VNT
iesniegumi saistībā ar TSI projektu tiks izskatīti kādā no
brīvostas valdes sēdēm, joprojām neminot datumu,
neskatoties uz jautājuma svarīgumu gan VNT, gan Ventspils
iedzīvotājiem.
VNT norisinājās inspekcijas komisijas kompleksā pārbaude,
kuras laikā VNT uzsvēra valsts un pašvaldības institūciju
pārstāvjiem savu vēlmi uzstādīt TSI un informēja par
birokrātiskiem šķēršļiem projekta realizācijā.
Otro gadu pēc kārtas VNT atveda Ventspils pilsētas svētku
gājienā pagaidu TSI, apliecinot Ventspils iedzīvotājiem savu
vēlmi uzlabot vides standartus pilsētā.
Uzskatot, ka TSI jautājuma izskatīšanas novilcināšana noved
pie naftas produktu kravas zaudējumiem gan VNT, gan
Ventspils brīvostai, VNT lūdz konkretizēt, kad Ventspils
brīvostas valdes sēdē tiks izskatīts jautājums par TSI.
Ventspils brīvostas pārvalde paziņo, ka 27. jūlijā (gandrīz
pirms mēneša) ir apsekojusi iezīmēto TSI potenciālo teritoriju
dabā. Papildus tā informē, ka ir uzsākts darbs pie
hidrotehnisko būvju nogāžu konstruktīvo elementu faktiskā
stāvokļa noteikšanas.
Ventspils pilsētas dome nosūtīja vēstuli vairākām iesaistītām
pusēm politiskajās un ekonomiskajās aprindās un publicē to,
apgalvojot, ka VNT pauž nepareizus apgalvojumus par TSI
uzstādīšanas procesu un Ventspils pilsētas domes un
Ventspils brīvostas pārvaldes veiktajām darbībām.

Publiskais dialogs – VNT komentāri
18/10/20
VNT publicē atbildi uz uz 21. septembra Ventspils pilsētas
Vēstule:http://www1.vnt.lv/files/4_10_vnt_v
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domes vēstuli.
estule.pdf

