PAZIŅOJUMS
Par Lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam
grozījumiem, nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek
aizliegtas azartspēļu un izložu organizēšanas vietas, pilnveidotās redakcijas
nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai
2021. gada 29. aprīlī Līvānu novada domē pieņemts lēmums Nr.7-12 „Par
Lokālplānojuma Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam grozījumiem,
nosakot Līvānu pilsētas sabiedriskā centra teritoriju, kurā tiek aizliegtas azartspēļu un
izložu organizēšanas vietas, pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
un institūciju atzinumu saņemšanai”.
Publiskā apspriešana norisinās no 14.maija līdz 10.jūnijam (ieskaitot).
Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiks:
Par iespēju iepazīties ar lokālplānojuma pilnveidoto redakciju klātienē, jautājumu
gadījumā vai konsultācijas pieteikšanai zvanīt uz Līvānu novada Būvvaldes tālruņa
numuru 65307272.
Rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta un laiks:
Priekšlikumus var iesniegt no 14.maija līdz 10.jūnijam (ieskaitot).
 Elektroniski Ģeoportālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19989)
 Aizpildot anketu un nosūtot pa pastu (10.06.2021. pasta vai elektroniskā paraksta
zīmogs) Līvānu novada domei, Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316 vai
uz epastu: pasts@livani.lv, adresējot Plānošanas un attīstības daļai;
 Aizpildot anketu un ievietojot urnā, kas atrodas pie Līvānu novada domes ieejas
(Rīgas ielā 77, Līvānos), kā arī Turku pagasta pārvaldē (Zundāni, Turku pagasts),
Rudzātu pagasta pārvaldē (Miera ielā 1, Rudzāti, Rudzātu pagasts), Jersikas pagasta
pārvaldē (Liepu ielā 5, Jersika, Upeniekos, Jersikas pagasts), Sutru pagasta pārvaldē
(Uzvaras ielā 5, Sutri, Sutru pagasts) un Rožupes pagastu pārvaldē (Skolas ielā 7,
Rožupe, Rožupes pagasts).
Priekšlikuma iesniedzējam jānorāda:
 Fiziskām personām – datums, vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa
numurs;
 Juridiskām personām – datums, nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa
numurs.
Materiālu pieejamība:
 Interneta portālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19989);
 Līvānu novada domes mājas lapā www.livani.lv sadaļā Lokālplānojums vai
Sabiedrības līdzdalība;
 Izdrukas formātā pie ieejas Līvānu novada domes Vienotajā klientu
apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 77, Līvānos, domes darba laikā:

Pirmdien 8.00-12.00/13.00-17.00
Otrdien 8.00-12.00/13.00-17.00
Trešdien 8.00-12.00/12.30-17.00
Ceturtdien 8.00-12.00/12.30-17.00
Piektdien 8.00-12.00/12.30-15.30
Izdrukas formātā Turku pagasta pārvaldē (Zundāni, Turku pagasts), Rudzātu
pagasta pārvaldē (Miera ielā 1, Rudzāti, Rudzātu pagasts), Jersikas pagasta
pārvaldē (Liepu ielā 5, Jersika, Upeniekos, Jersikas pagasts), Sutru pagasta pārvaldē
(Uzvaras ielā 5, Sutri, Sutru pagasts) un Rožupes pagastu pārvaldē (Skolas ielā 7,
Rožupe, Rožupes pagasts) darbu laikā:
Pirmdien 8.00-12.00/12.30-16.30
Otrdien 8.00-12.00/12.30-16.30
Trešdien 8.00-12.00/12.30-17.30
Ceturtdien 8.00-12.00/12.30-16.30
Piektdien 8.00-12.00/12.30-15.30
Sabiedrības līdzdalības pasākumi:
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 8.jūnijā plkst. 17:00 attālināti.
Uz sanāksmi, kas notiks attālināti jeb internetā var pieteikties līdz 2021.gada 7.jūnijam
(ieskaitot), aizpildot pieteikuma formu https://ej.uz/livanuLP.
Personām, kuras pieteikušās attālinātajai publiskajai sanāksmei, aizpildot pieteikuma
formu, dienu pirms plānotās sanāksmes uz pieteikuma formā norādīto e-pasta adresi
tiks izsūtīta sanāksmes piekļuves saite.
Lokālplānojuma izstrādātājs:
SIA “Grupa93”, Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, LV-1050, tālrunis 27373939.
Lokālplānojuma pasūtītājs:
Līvānu novada dome, Rīgas ielā 77, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316, tālrunis
65307250.
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja - Plānošanas un attīstības daļas vadītājas vietniece
Iveta Dobele: tel.26383256, e-pasts: iveta.dobele@livani.lv

