APTAUJAS LAPA

(Saskaņā ar Ministru Kabineta 2007.gada 22.maija noteikumu Nr.331
„Paredzētās būves publiskās apspriešanas kārtība” 13.2. punktu.)

B VNIEC BAS IECERE:
Nosaukums, adrese, kadastra nr.:
”Koksnes granulu ražotnes un koģenerācijas stacijas b vniecība” Ludzas novada Isnaudas
pagasta zemes īpašumā „Strauti”, kadastra numurs 6858 002 0080.
Publiskās apspriešanas norises laiks: no 29.04.2014. – 26.05.2014.
Publiskās apspriešanas norises vieta: Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā.
Atsauksmes var iesniegt:
Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701.
L DZAM IZTEIKT VIEDOKLI PAR B VNIEC BAS IECERI:
1.B vniec bas ieceri

atbalstu

noraidu

L DZU, PAMATOJIET SAVU VIEDOKLI:

2.B vniec bas ieceres atbalst šanas vai noraid šanas iemesls? (atbilstošo variantu
atz mējiet ar krusti u )
- Jaunas darba vietas Ludzas novadā
- Uzņ m jdarbības attīstība Ludzas novadā
- Infrastrukt ras sakārtošana
- Neatbalstu jauninājumus
- Cits variants ( uzrakstiet )

3. Kādi, J suprāt, b tu ieguvumi vai zaudējumi, realizējot b vniec bas ieceri?

Pozitīvi

Negatīvi

Neietekm s

L DZU, PAMATOJIET SAVU VIEDOKLI:

4. Kā un cik lielā mērā b vniec bas iecere aizskar personas ties bas vai likumiskās
intereses?
L DZU, PAMATOJIET SAVU VIEDOKLI:

5. J suprāt, vēlamie vai nepieciešamie priekšlikumi, ierosinājumi vai nosac jumi, lai,
stenojot b vniec bas ieceri, netiktu aizskartas iedz votāju ties bas un/vai likumiskās
intereses.

ZI AS PAR RESPONDENTU:
Vārds, Uzvārds/ Nosaukums:
Personas kods/ Reģistrācijas Nr*.:
Juridiskā adrese:
Faktiskās dzīves vietas adrese:

DATUMS:

PARAKSTS:

* Šai informācijai ir ierobežotas pieejamības statuss saskaņā ar Informācijas atklātības likumu.
INFORM JAM!

1.

Aptaujas lapas, kuras aizpildītas nepilnīgi, atbilstoši Ministru kabineta 22.05.2007. noteikumu Nr.331
punktam 19.3., netiek ņemtas v rā.

2.

Uz aptaujas lapām rakstiska atbilde netiek sniegta.

3.

P c publiskās apspriešanas tiks sagatavots Ludzas novada b vvaldes ziņojums par b vniecības
ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem, kurā apkopots arī attiecīgajā termiņā aptaujas lapās
sniegtā informācija. B vvaldes ziņojums kopā ar pār jiem b vniecības ieceres materiāliem tiks izskatīts
Ludzas novada domes s d , kurā tiks pieņemts l mums par tās akcept šanu vai noraidīšanu.

Informatīvais tālrunis: 65707126

