
INFORMĒJAM! 
Uz aptaujas lapām rakstiska atbilde netiek sniegta. 
Pēc publiskās apspriešanas Salacgrīvas novada būvvalde sagatavos ziņojumu par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas 
rezultātiem, kurā apkopos arī attiecīgajā termiņā aptaujas lapās sniegto informāciju. Būvvaldes ziņojums kopā ar pārējiem būvniecības 
ieceres materiāliem tiks nodots Salacgrīvas novada domē būvniecības ieceres izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par tās 
akceptēšanu vai noraidīšanu. 
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APTAUJAS LAPA 
(Saskaņā ar LR MK 28.10.2014. noteikumu Nr.671 

„Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas kārtība” 10.2.punktu.) 

 
 

 
 

BŪVNIECĪBAS IECERE: 
 
Nosaukums, adrese, kadastra Nr. “Divas pirtis, laivu māja un garāža ar palīgtelpu”,  "Meleku līcis" 

Salacgrīvas pag., Salacgrīvas nov., kadastra Nr. 66720120027. 
 
Publiskās apspriešanas norises laiks:. No 2016.gada 16.februāra līdz 2016. gada 22.martam. 
 
Publiskās apspriešanas norises vieta: Salacgrīvas novada būvvalde, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, 
Salacgrīvas nov. LV-4033, Kontaktpersona Ineta Cīrule tālr. 64071996, 29343086. 
 
Būvniecības ieceres prezentācijas sanāksme notiks – 02.03.2016., plkst. 17:00. Salacgrīvas 
novada domes sēžu zālē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov. 
 
Atsauksmes var iesniegt Salacgrīvas novada būvvaldē, Smilšu ielā 9, Salacgrīvā, Salacgrīvas nov.  
LV-4033 līdz 22.03.2016.  
 

LŪDZAM IZTEIKT VIEDOKLI PAR BŪVNIECĪBAS IECERI: 
  
1.Būvniecības ieceri 

 
atbalstu   noraidu   
 
LŪDZU, PAMATOJIET SAVU VIEDOKLI: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
2. Kā, Jūsuprāt, būvniecības ieceres realizācija ietekmēs apkārtējo māju iedzīvotājus, to 
tiesības un/vai likumiskās intereses? 
 
Pozitīvi                   Negatīvi         Neietekmēs  
 
LŪDZU, PAMATOJIET SAVU VIEDOKLI: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 



INFORMĒJAM! 
Uz aptaujas lapām rakstiska atbilde netiek sniegta. 
Pēc publiskās apspriešanas Salacgrīvas novada būvvalde sagatavos ziņojumu par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas 
rezultātiem, kurā apkopos arī attiecīgajā termiņā aptaujas lapās sniegto informāciju. Būvvaldes ziņojums kopā ar pārējiem būvniecības 
ieceres materiāliem tiks nodots Salacgrīvas novada domē būvniecības ieceres izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai par tās 
akceptēšanu vai noraidīšanu. 
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3. Kā, Jūsuprāt, būvniecības ieceres realizācija kopumā ietekmēs Salacgrīvas novada 
teritorijas iedzīvotājus, to tiesības un/vai likumiskās intereses? 
 
Pozitīvi                   Negatīvi      Neietekmēs  
 
LŪDZU, PAMATOJIET SAVU VIEDOKLI: 

________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
4. Jūsuprāt, vēlamie vai nepieciešamie priekšlikumi, nosacījumi, lai, īstenojot būvniecības 
ieceri, netiktu aizskartas apkārtējo māju iedzīvotāju un pārējo iedzīvotāju tiesības un/vai 
likumiskās intereses. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
ZIŅAS 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. 


