Projekts Har o iska pārrobežu sadarbība satiks es drošībā Latvijas u Lietuvas pierobežas reģio os
(Nr. LLI-006)

PAZIŅOJUMS PAR PUBLISKO APSPRIEŠANU
Ar Ludzas ovada pašvaldī as ūvvaldes
. gada . ja vāra sēdes lē u u „Par auto eļa P
tra zīta ielu reko struk iju Ludzā Tālavijas iela o pilsētas ro ežas līdz Baz ī as ielai, Baz ī as iela o
Tālavijas ielas līdz Latgales ielai u Latgales iela o Baz ī as ielas līdz Latgales šķērsielai ūv ie ī as
ie eres ateriālu odoša u pu liskajai apsprieša ai” protokols Nr. , . pu kts laika periodā o
. gada
. ja vāra līdz
. gada
. fe ruāri
odot pu liskai apsprieša ai teritorijas
reko struk ijas ap pareizti īgo az ī u ūv ie ī as ie eres ateriālus.
Būv ie ī as ierosi ātājs: Ludzas ovada pašvaldī a, reģ. Nr.
16A, Ludza, Ludzas novads.
Projektētāji: SIA „REM PRO”, reģ. Nr.
adrese Viestura ielā , Daugavpils.

, juridiskā adrese Raiņa ielā

, ūvko ersa ta reģistrā ijas Nr.

-R, juridiskā

Būv ie ī as ie eres projekta ski es u i for atīvie ateriāli pieeja i apskatei o šī gada 6.
ja vāra līdz 4. fe ruāri pašvaldī as dar a laikā Ludzas ovada pašvaldī as ēkās Raiņa ielā 6,
Ludzā foajē u Raiņa ielā 6A, Ludzā . stāvā; pašvaldī as ājas lapā www.ludzaspils.lv.
Būv ie ī as ie eres preze tā ijas pasāku s otiks Ludzas ovada pašvaldī as sēžu zālē
Raiņa ielā , Ludzā,
. gada . fe ruārī plkst. : .

. stāvā

Atsauks es par ūv ie ī as ie eri ies iedza as Ludzas ovada pašvaldī as ūvvaldē Ludzā, Raiņa
ielā A, LV, tālr.
, e-pasts: arh@ludzaspils.lv, līdz
. gada . fe ruāri ieskaitot .
Publiskās apsprieša as rezultātu apstipri āša a paredzēta
Raiņa ielā , Ludzas ovada do es sēdē.
Par pu lisko apsprieša u at ildīgā a atperso a: Ludzas
Romualds Temnijs.

. gada .

artā plkst.

ovada pašvaldī as

:

Ludzā,

ūvvaldes vadītājs

