2013. gadā Ludzas novada Būvvaldē izskatītie būvprojekti

Nr.
p.p.

Iesnieguma
saņemšanas
datums, nr.

1.

04.01.2013.
Nr.2013-A/1

2.

04.01.2013.
Nr.2013-A/2

3.

04.01.2013.
Nr.2013-A/3

4.

05.01.2013.
Nr.2013-A/4

5.

05.01.2013.
Nr.2013-A/5

6.

05.01.2013

7.

08.01.2013.
Nr.2013-A/6

8.

10.01.2013.
Nr.2013-A/7

9.

16.01.2013.
Nr.2013-A/8

10.

18.01.2013.
Nr.2013-A/9

Būvprojekta
nosaukums
Vienk ršotĀis tehniskais projekts
„Zemnieku sĀimniec āĀs / fermĀs
elektrot klĀ piesl ĒumĀ iīā ve

Tehniskais projekts „LudīĀs pils tĀs
ģimn īijĀs stĀdionĀ rekonstrukcijĀ”

Plānoto būvdarbu
veikšanas vieta
pĀšum „Pure i”,
RomĀndov , IsnĀudĀs
pĀĒĀst , LudīĀs novĀd

Būvniecības
veids
• jĀunā ve

Būves plānotā
funkcija
• elektrot klĀ piesl Ēums

BlĀumĀ Ā iel 4, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• rekonstrukcija

• sporta laukumi

StĀcijĀs iel 38, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• rekonstrukcija

• ielĀs un ceļi

TeēniskĀis
projekts
„Dī vojĀm s
m jĀs jumtĀ rekonstrukcijĀ”

StacijĀs iel 35A, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• rekonstrukcija

• vienĀ dī vokļĀ m jĀs

Pirts un pĀĒrĀāĀ ā vniec āĀ

Liep jĀs iel 40, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• jĀunā ve

• citĀs nedī vojĀm s kĀs
(pĀl Ē kĀs)

IīmĀi Ās
Ākcept t
teēniskĀj
projekt „LudīĀs pils tĀs ģimn īijĀs
stadiona rekonstrukcija

BlĀumĀ Ā iel 4, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• rekonstrukcija

• sporta laukumi

RĀi Ā iel 32-30, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• jĀunā ve

• elektrot klĀ piesl Ēums

TeēniskĀis
projekts
„Dī vojĀm s
m jĀs
pilĀstru
pĀstiprin šĀnĀs
projekts”

LĀtĒĀles iel 242A,
Ludī , LudīĀs novĀd

• renov cijĀ

• triju vĀi vĀir ku dī vokļu
m jĀs

SĀlnĀvĀs pĀĒĀst ,
K rsĀvĀs novĀd

• rekonstrukcija

• mĀģistr l s
elektrop rvĀdes l nijĀs

LĀuku iel 6B, Zilup ,
Zilupes novĀd

• jĀunā ve

• lĀuku sĀimniec āu
nedī vojĀm s kĀs

IīmĀi Ās
Ākcept t
teēniskĀj
projekt
„LĀukumĀ rekonstrukcijĀ
pie LudzĀs novĀdĀ pĀšvĀld āĀs kĀs
RĀi Ā un StĀcijĀs ielu krustojum ”

Vienk ršotĀis teēniskĀis projekts
„ElektroĀpĒ des jĀuns piesl Ēums
RĀi Ā iel 32-30, 1.st. pĀl Ētelp ”

TeēniskĀis projekts „20 kV GVL LN21 no āĀlstĀ Nr.200 l dī āalstam
Nr.253 rekonstrukcijĀ”

IīmĀi Ās
Ākcept t
teēniskĀj
projekt
„Zemnieku sĀimniec āĀs
„Akme lĀuki”
rĀžošĀnĀs
f īes

Būvvaldes
lēmums
SĀskĀ ots
08.01.2013.
l mums Nr.1
Akcept ts
08.01.2013.
l mums Nr.2
SĀskĀ ots
08.01.2013.
l mums Nr.3
Akcept ts
08.01.2013.
l mums Nr.4
Atteikts
08.01.2013.
l mums Nr.5

SĀskĀ ot
08.01.2013.
l mums Nr.2A
SĀskĀ ots
22.01.2013.
l mums Nr.7
Akcept ts
22.01.2013.
l mums Nr.8
Akcept ts
22.01.2013.
l mums Nr.9

SĀskĀ ots
22.01.2013.
l mums Nr.10

moderniī cijĀi – graudu kaltes,
graudu
kaltesnoliktavas
rekonstrukcijĀi, sešu ĒrĀudu tor u
ā vniec āĀi”

TeēniskĀis projekts „C ku fermu
rekonstrukcijĀ”
pĀšum
„CirmĀs
āekons”, CirmĀs pĀĒĀst , LudīĀs
novĀd

30.01.2013.
Nr.2013-A/11

Apliecin jumĀ
kĀrte
dī vojĀm s
m jĀs vienk ršotĀjĀi rekonstrukcijĀi
pĀr viesu m ju

pĀšum „CirmĀs
āekons”,
CirmĀs pĀĒĀst , LudīĀs
novĀd

13.

30.01.2013.
Nr.2013-A/12

TeēniskĀis
projekts
„Dī vojĀmĀs
m jĀs
un
sĀimniec āĀs
kĀs
rekonstrukcijĀ”

L. PĀeĒles iel 2, Ludī ,
LudīĀs novĀd

14.

30.01.2013.
Nr.2013-A/13

11.

18.01.2013.
Nr.2013-A/10

12.

15.

30.01.2013.
Nr.2013-A/14

16.

08.02.2013.
Nr.2013-A/14A

17.

12.02.2013.
6850-2013./28

18.

08.02.2013.
Nr.2013-A/15

19.

06.02.2013.
Nr.2013-A/16

pĀšum „Eīerīeme”,
Kušneros, NirīĀs
pĀĒĀst , LudīĀs novĀd

TeēniskĀis
projekts
„KĀfejn cĀs
rekonstrukcijĀ un sĀimniec āĀs kĀs
ā vniec āĀ”

pĀšum „LudmilĀs
m jĀs”, Tereēov ,
ZĀļesjes pĀĒĀst , Zilupes
novĀd .

TeēniskĀis projekts „PĀrku ielĀs
rekonstrukcijĀ posm
no Liep jĀs
ielĀs l dī A. Up sĀ ielĀi, Ludī ,
LudīĀs novĀd ”

Ludī , LudīĀs novĀd

TeēniskĀis
ā vniec āĀ”

projekts

„GĀr žĀs

Sē mĀ „D Ā l dī 0,1ēĀ ier košĀnĀ”

TeēniskĀis projekts „SĀimniec āĀs
kĀs (pirts) jĀunā ve, pielikums pie
teēniskĀ projektĀ ”Dī vojĀmĀs m jĀs
un sĀimniec āĀs kĀs projekts”

TeēniskĀis projekts „Atp tĀs m jĀs,
saimniec āĀs
kĀs
un
pirts
ā vniec āĀ”

• rekonstrukcija

• lĀuku sĀimniec āu
nedī vojĀm s kĀs

Akcept ts
22.01.2013.
l mums Nr.11

• vienk ršot
rekonstrukcija

• viesn cu kĀs

Akcept ts
05.02.2013.
protokols Nr.3,
13.p.

• rekonstrukcija

• rekonstrukcija,
• jĀunā ve

• vienĀ dī vokļĀ m jĀs

• citĀs nedī vojĀm s kĀs
(pĀl Ē kĀs)

• restor ni, kĀfejn cĀs un
citĀs sĀāiedrisk s
din šĀnĀs kĀs

• citas nedī vojĀm s kĀs
(pĀl Ē kĀs)
• rekonstrukcija

Akcept ts
05.02.2013.
l mums Nr.15
Akcept ts
05.02.2013.
l mums Nr.16

• ielĀs un ceļi

Akcept ts
05.02.2013.
l mums Nr.17
Akcept ts
19.02.2013.
l mums Nr.19

DunĀkļu iel 35, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• jĀunā ve

• citĀs nedī vojĀm s kĀs
(pĀl Ē kĀs)

pĀšum „EīermĀlĀs”,
CirmĀs pĀĒĀst , LudīĀs
novĀd

• jĀunā ve

• ēidroteēnisk s ā ves
(d is)

18 novemārĀ iel 3,
Ludī , LudīĀs novĀd

• jĀunā ve

• citĀs nedī vojĀm s kĀs
(pĀl Ē kĀs)

pĀšum
„Zvejniekm jĀs”,
Eīern ki, ukšu pĀĒĀst ,

• jĀunā ve

• vienĀ dī vokļĀ m jĀs

• citĀs nedī vojĀm s kĀs
(pĀl Ē kĀs)

SĀskĀ ots
19.02.2013.
s des
protokols
Nr.4., 8.p.
SĀskĀ ots
19.02.2013.
l mums Nr.21
Akcept ts
19.02.2013.
l mums Nr.22

Tehniskais
projekts
m jĀs rekonstrukcijĀ”

20.

18.02.2013.
Nr.2013-A/17

21.

03.01.2013.
Nr.2013-A/18

22.

14.02.2013.
Nr.2013-A/19

23.

15.02.2013.
Nr.2013-A/20

24.

04.03.2013.
Nr.2013-A/21

25.

04.03.2013.
Nr.2013-A/22

26.

18.03.2013.
Nr.2013-A/24

27.

14.03.2013.
Nr.2013-A/25

28.

14.03.2013.
Nr.2013-A/26

Tehniskais projekts
kĀs ā vniec āĀ”

29.

14.03.2013.
Nr.2013-A/27

TeēniskĀis
ā vniec āĀ”

„Dī vojĀm s

LudīĀs novĀd

Kr slĀvĀs š rsiel 2A,
Ludī , LudīĀs novĀd

• rekonstrukcija

• vienĀ dī vokļĀ m jĀs

Dī vojĀm s m jĀs iīpildprojekts

pĀšum „Ošup ”,
MĀrtišos, IsnĀudĀs
pĀĒĀst , LudīĀs novĀd

TeēniskĀis projekts „20 kV GVL L232 no B. Nr.171 l dī B. Nr.187
rekonstrukcijĀ”
PildĀs
pĀĒĀst ,
LudīĀs novĀd

PildĀs pĀĒĀst , LudīĀs
novĀd

• rekonstrukcija

• mĀģistr l s
elektrop rvĀdes l nijĀs

Akcept ts
19.02.2013.
l mums Nr.25

pĀšum „LĀkst ĒĀl s”,
Briģos, Briģu pĀĒĀst ,
Ludzas novad

• rekonstrukcija

• lĀuku sĀimniec āu
nedī vojĀm s kĀs

Akcept ts
19.02.2013.
l mums Nr.26

TeēniskĀis projekts „C ku fermĀs
rekonstrukcijĀ un rĀžošĀnĀs ceēĀnoliktĀvĀs iīveidošĀnĀ”.
TeēniskĀis
projekts
„Melior cijĀs
sist mu rekonstrukcijĀ sĀimniec ā
„Volti”, kopprojektĀ ietvĀros, PildĀs
pĀĒĀst , LudīĀs novĀd ”

• vienĀ dī vokļĀ m jĀs

Akcept ts
19.02.2013.
l mums Nr.23

Pildas pagĀst , LudīĀs
novĀd

• rekonstrukcija

Apliecin jumĀ
kĀrte
dī vojĀm s
m jĀs vienk ršotĀjĀi rekonstrukcijĀi
pĀr sĀimniec āĀs ku

RĀi Ā iel 40, Ludī ,
LudīĀs novĀd .

• rekonstrukcija

• citĀs nedī vojĀm s kĀs
(pĀl Ē kĀs)

Apliecin jumĀ kĀrte tr sst vu
dī vokļu dī vojĀm s kĀs

SkolĀs iel 25, Ludī ,
LudīĀ novĀd

• vienk ršot
renov cijĀ

• triju vĀi vĀir ku dī vokļu
m jĀs

Istras pĀĒĀst , LudīĀs
novĀd

• jĀunā ve

• Āutoceļi

pĀšum „AtĀuĒĀs”,
ZvirĒīdenes pĀĒĀst ,
CiālĀs novĀd

• jĀunā ve

• citĀs nedī vojĀm s kĀs
(pĀl Ē kĀs)

• jĀunā ve

• lĀuku sĀimniec āu
nedī vojĀm s kĀs

24

TeēniskĀis projekts „MežĀ ceļĀ
„AnnĀpoles ceļš” ā ve Pk 00+00 - Pk
08+50, LudīĀs mežĀ iecirknis,
ZiemeļlĀtĒĀles
mežsĀimniec āĀ,
IstrĀs pĀĒĀsts, LudīĀs novĀds”

projekts

„SĀimniec āĀs
„Nojumes

pĀšum „MežkĀlns”,
BriĒos, Briģu pĀĒĀst ,
LudīĀs novĀd

• melior cijĀs sist mĀ

Akcept ts
19.02.2013.
l mums Nr.24

Akcept ts
05.03.2013.
l mums Nr.27
Akcept ts
05.03.2013.
s des
protokols
Nr.5,9.p.
Akcept ts
19.03.2013.
s des
protokols
Nr.7,2.p.
Akcept ts
19.03.2013.
l mums Nr.30

Akcept ts
19.03.2013.
l mums Nr.31
Akcept ts
19.03.2013.
l mums Nr.32

pĀšum „L c ši”,
Lideksn , NirīĀs pĀĒĀst ,
LudīĀs novĀd

• jĀunā ve

• vienĀ dī vokļĀ m jĀs

1. Maija ielas posms
Ludī , LudīĀs novĀd

• rekonstrukcija

• ielĀs un ceļi

• rekonstrukcija

• ielĀs un ceļi

• rekonstrukcija

• ielĀs un ceļi

R pniec āĀs ielĀ Ludī ,
LudīĀs novĀd

• rekonstrukcija

• ielĀs un ceļi

TeēniskĀis projekts „1. MĀijĀ ielĀs
rekonstrukcijĀ posm no TirĒus ielĀs
l dī Kr. BĀronĀ ielĀi” Ludī , LudīĀs
novĀd

1. Maija iela Ludī ,
LudīĀs novĀd

• rekonstrukcija

• ielĀs un ceļi

TeēniskĀis projekts „MežĀ ceļĀ „Apšu
mežĀ ceļš” ā ve Pk 00+00 - Pk
08+01, LudīĀs mežĀ iecirknis,
ZiemeļlĀtĒĀles
mežsĀimniec āĀ,
L dumnieku pĀĒĀst , CiālĀs novĀd ”

L dumnieku pĀĒĀst ,
CiālĀs novĀd

• jĀunā ve

• Āutoceļi

Akcept ts
28.03.2013.
l mums Nr.40

25.03.2013.
Nr.2013-A/35

Apliecin jumĀ kĀrte muitĀs
kĀs
RKP
„TereēovĀ”
vienk ršotĀjĀi
renov cijĀi

pĀšum „TereēovĀ”’,
Lidumnieku pĀĒĀst ,
Ludzas novĀd

• vienk ršot
renov cijĀ

• āiroju kĀs

38.

25.03.2013.
Nr.2013-A/36

Apliecin jumĀ
kĀrte
divst vu
nedī vojĀm s
kĀs vienk ršotĀjĀi
rekonstrukcijĀi pĀr āirojĀ ku

LĀtĒĀles iel 232, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• vienk ršot
rekonstrukcija

• āiroju kĀs

Akcept ts
28.03.2013.
s des
protokols
Nr.8,9.p.

39.

04.04.2013.
Nr.2013-A/38

TeēniskĀis projekts „MežĀ ceļĀ
„AsinovkĀs ceļš” ā ve Pk 00+00 - Pk
28+56, LudīĀs mežĀ iecirknis,
ZiemeļlĀtĒĀles
mežsĀimniec āĀ,

CiālĀs pĀĒĀst , CiālĀs
novĀd

• jĀunā ve

• Āutoceļi

30.

14.03.2013.
Nr.2013-A/27

31.

28.03.2013.
Nr.2013-A/29

32.

28.03.2013.
Nr.2013-A/30

33.

28.03.2013.
Nr.2013-A/31

34.

28.03.2013.
Nr.2013-A/32

35.

28.03.2013.
Nr.2013-A/33

36.

28.03.2013.
Nr.2013-A/34

37.

TeēniskĀis
projekts
m jĀs ā vniec āĀ”

„Dī vojĀm s

TeēniskĀis projekts „1. MĀijĀ ielĀs
posm
no BĀīn cĀs ielĀs l dī M.
EīerkrĀstĀ
ielĀi
(I
k rtĀ)
rekonstrukcijĀ”
Ludī ,
LudīĀs
novĀd
TeēniskĀis projekts „EīerĀ š
rekonstrukcijĀ (II k rtĀ)”
LudīĀs novĀd

rsielas EīerĀ š rsielĀ Ludī ,
Ludī , LudīĀs novĀd

TeēniskĀis projekts „Liep jĀs ielĀs Liep jĀs ielĀ Ludī ,
rekonstrukcijĀ posm no RĀi Ā ielĀs LudīĀs novĀd
l dī tiltĀm p ri GĀrā ru upei” Ludī ,
LudīĀs novĀd
TeēniskĀis projekts „R pniec āĀs
ielĀs rekonstrukcijĀ” Ludī , LudīĀs
novĀd

Akcept ts
19.03.2013.
l mums Nr.33
Akcept ts
28.03.2013.
l mums Nr.35
Akcept ts
28.03.2013.
l mums Nr.36
Akcept ts
28.03.2013.
l mums Nr.37
Akcept ts
28.03.2013.
l mums Nr.38
Akcept ts
28.03.2013.
l mums Nr.39

Akcept ts
10.04.2013.
s des
protokols
Nr.8,1.p.
Akcept ts
10.04.2013.
l mums Nr.41

CiālĀs pĀĒĀst , CiālĀs novĀd ”
TeēniskĀis projekts „20 kV GVL LN243 no ā. Nr.1Ā l dī LN-27b. Nr.158
renov cijĀ ZĀļesjes pĀĒĀst , Zilupes
novĀd ”

ZĀļesjes pĀĒĀst , Zilupes
novĀd

• renov cijĀ

• mĀģistr l s
elektrop rvĀdes l nijĀs

Akcept ts
10.04.2013.
l mums Nr.42

Apliecin jumĀ kĀrte LudīĀs pils tĀs
ģimn īijĀs 2.korpusĀ vienk ršotĀjĀi
renov cijĀi

MiĒlin kĀ iel 27, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• vienk ršot
renov cijĀ

• skolĀs, universit tes un
īin tniskĀjĀi p tniec āĀi
pĀredī tĀs kĀs

Apliecin jumĀ
kĀrte
dī vojĀm s
m jĀs vienk ršotĀjĀi renov cijĀi

18.NovemārĀ iel 16,
Ludī , LudīĀ novĀd

• vienk ršot
renov cijĀ

• triju vĀi vĀir ku dī vokļu
m jĀs

Akcept ts
10.04.2013.
s des
protokols
Nr.9,2.p.

IīmĀi Ās
Ākcept t
teēnisk
projekt
„C ku fermĀs Ār m slu
kr tuvi ā vniec āĀ, veco c ku fermu
nojĀukšĀnĀ”

pĀšum „CirmĀs
āekons” CirmĀs pĀĒĀst ,
LudīĀs novĀd

• jĀunā ve;
• nojĀukšĀnĀ

• lĀuku
sĀimniec āu
nedī vojĀm s kĀs

TeēniskĀis projekts „MežĀ ceļĀ
„Ceģeļ Ās ceļš” ā ve Pk 00+00 - Pk
16+34, 7. LudīĀs mežĀ iecirknis,
ZiemeļlĀtĒĀles
mežsĀimniec āĀ,
Rund nu pĀĒĀst , LudīĀs novĀd ”

Rund nu pĀĒĀst ,
LudīĀs novĀd

• jĀunā ve

• Āutoceļi

Akcept ts
02.05.2013.
l mums Nr.45

26.04.2013.
Nr.2013-A/44

TeēniskĀis projekts „ElektoĀpĒ des
r jie t kli”

• jĀunā ve

• viet j s
noī mes
elektrop rvĀdes
un
sĀkĀru kĀāeļi

Akcept ts
02.05.2013.
l mums Nr.46

47.

02.05.2013.
Nr.2013-A/45

TeēniskĀis
projekts
elektoĀpĒ des t kli”

pĀšum
„Zvejniekm jĀs”,
Eīern ki, ukšu pĀĒĀst ,
LudīĀs novĀd
pĀšumos
„JĀutr sĒrĀvĀs”,
„Bieīnieki”, B ruški,
IsnĀudĀs pĀĒĀst ,
LudīĀs novĀd

• jĀunā ve

• viet j s
noī mes
elektrop rvĀdes
un
sĀkĀru kĀāeļi”

Akcept ts
02.05.2013.
l mums Nr.47

48.

7.05.2013.

pĀšum „KĀkt i,
Lidumnieki, L dumnieku
pĀĒĀst , CiālĀs novĀd

• renov cijĀ

• āiroju kĀs

SĀskĀ otĀ
07.05.2013.

49.

09.05.2013.

pĀšum „L cijĀs”,

• jĀunā ve

• citĀs nedī vojĀm s

40.

03.04.2013.
Nr.2013-A/37

41.

03.04.2013.
Nr.2013-A/38

42.

03.04.2013.
Nr.2013-A/40

43.

16.04.2013.
Nr.2013-A/41

44.

23.04.2013.
Nr.2013-A/42

45.

25.04.2013.
Nr.2013-A/43

46.

IīmĀi Ās
Ākcept t
teēnisk
projekt „BiomĀsĀs elektrostĀcijĀs Ār
jĀudu 500kW ā vniec āĀ”

„ r jie

Teēnisk sē mĀ „āiedr āĀs „DĀrāĀ
un
Kult rĀs
centrĀ”„L dumnieki”oājektĀ „Nedī vojĀm s
kĀs renov cijĀ” Āpkures renov cijĀ”
TeēniskĀis

projekts

„SĀimniec āĀs

pĀšum „CirmĀs
āekons” CirmĀs pĀĒĀst ,
LudīĀs novĀd

• jaunb ve

• r pniecisk s
kĀs

rĀžošĀnĀs

kĀs

Atteikums
Akcept ts
18.04.2013.
l mums Nr.43
Akcept ts
25.04.2013.
l mums Nr.44

Akcept ts

Nr.2013-A/46

kĀs-k ts ā vniec āĀ”

(pĀl Ē kĀs)

PildĀs ciem , PildĀs
pĀĒĀst , LudīĀs novĀd

• jĀunā ve

• citĀs nedī vojĀm s
(pĀl Ē kĀs)

pĀšum „Rudīupu e”,
Teiruma kocki,
ZvirĒīdenes pĀĒĀst ,
CiālĀs novĀd

• jĀunā ve

• viena dī vokļĀ m jĀs

LĀtĒĀles iel 96, Ludī ,
LudīĀ novĀd

• vienk ršot
renov cijĀ

• triju vĀi vĀir ku dī vokļu
m jĀs

SkolĀs iel 13, Ludī ,
LudīĀ novĀd

• vienk ršot
renov cijĀ

• triju vĀi vĀir ku dī vokļu
m jĀs

IīmĀi Ās
Ākcept t
teēnisk
projekt „Atp tĀs m jĀs ā vniec āĀ”

Nirī , NirīĀs pĀĒĀst ,
LudīĀs novĀd

• jĀunā ve

• vienĀ dī vokļĀ m jĀs

Teēnisk sē mĀ īemsprieĒumĀ EPL0.23 kV – 0.4 kV remonts „CirmĀLudza 246+797

CirmĀs pĀĒĀst , CirmĀs
novĀd .

• vienk ršot
renov cijĀ

• mĀģistr l s
elektrop rvĀdes
zemsprieguma l nijĀs

16.05.2013.
Nr.2013-A/53

TeēniskĀis
projekts
„Š
Ā
rekonstrukcijĀ pĀr sĀimniec āĀs ku”

T lĀvijĀs iel 40Ā, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• rekonstrukcija

• citĀs nedī vojĀm s
(pĀl Ē kĀs)

57.

15.05.2013.
Nr.2013-A/54

Apliecin jumĀ
kĀrte
dī vojĀm s
m jĀs vienk ršotĀjĀi renov cijĀi

18.NovemārĀ iel 16,
Ludī , LudīĀ novĀd

• vienk ršot
renov cijĀ

• triju vĀi vĀir ku dī vokļu
m jĀs

58.

24.05.2013.
Nr.2013-A/55

Apliecin jumĀ
kĀrte
vienk ršotĀjĀi renov cijĀi

BlĀumĀ Ā iel 9-25,
Ludī , LudīĀ novĀd

• vienk ršot
renov cijĀ

• triju vĀi vĀir ku dī vokļu
m jĀs dī vojĀmo telpu
grupa

59.

30.05.2013.

TeēniskĀis

LĀtĒĀles iel 62, Ludī ,

• rekonstrukcija

50.

08.05.2013.
Nr.2013-A/47

51.

07.05.2013.
Nr.2013-A/48

52.

08.05.2013.
Nr.2013-A/49

53.

08.05.2013.
Nr.2013-A/50

54.

08.05.2013.
Nr.2013-A/51

55.

14.05.2013.
Nr.2013-A/52

56.

TeēniskĀis projekts „PildĀs pĀĒĀstĀ
PildĀs
ciemĀ
notek de u
kĀnĀliī cijĀs s k u stĀcijĀs un
notek de u kĀnĀliī cijĀs spiedvĀdĀ
ā vniec āĀs projekts”

PušmucovĀs pĀĒĀst ,
CiālĀs novĀd

TeēniskĀis
projekts
„Dī vojĀm s
m jĀs un k ts ā vniec āĀ”

Apliecin jumĀ kĀrte tr sst vu 12
dī vokļu dī vojĀm s
kĀs
rsienu
dĀļ jĀi siltin šĀnĀi un k p u telpĀs
loĒu nomĀi Āi
Apliecin jumĀ
kĀrte
tr sst vu
dĀudīdī vokļu
dī vojĀm s
kĀs
rsienu dĀļ jĀi siltin šĀnĀi un k p u
telpas logu nomĀi Āi

projekts

dī vokļĀ

„SĀimniec āĀs

• citĀs nedī vojĀm s
(pĀl Ē kĀs)

• citĀs nedī vojĀm s

kĀs

kĀs

09.05.2013.
l mums Nr.48
Akcept ts
09.05.2013.
l mums Nr.49
Akcept ts
09.05.2013.
l mums Nr.50
Akcept ts
20.05.2013.
s des
protokols
Nr.13,7.p.
Akcept ts
20.05.2013.
s des
protokols
Nr.13,8.p.
Akcept ts
09.05.2013.
l mums Nr.51
SĀskĀ otĀ
14.05.2013.

kĀs

kĀs

Akcept ts
20.05.2013.
l mums Nr.53

Akcept ts
20.05.2013.
s des
protokols
Nr.14,3.p.
Akcept ts
24.05.2013.
s des
protokols
Nr.15,2.p.
Akcept ts

Nr.2013-A/56

kĀs rekonstrukcijĀ”

LudīĀs novĀd

31.05.2013.
l mums Nr.54

Rund nu pĀĒĀsts, LudīĀs
novads

• jĀunā ve

• Āutoceļi

P.MiĒlin kĀ iel 48,
Ludī , LudīĀs nov.

• rekonstrukcija

• vienĀ dī vokļĀ m jĀs

Tehniskais
projekts
„CarWash
(pĀšĀpkĀlpošĀn s ĀutomĀīĒ tuves)
ā vniec āĀ LudīĀs pils t ”

RĀi Ā iel 40, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• jĀunā ve

04.06.2013.
Nr.2013-A/60

TeēniskĀis projekts
nojĀukšĀnĀ”

StĀcijĀs iel 57, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• nojĀukšĀnĀ

64.

12.06.2013.
Nr.2013-A/61

Apliecin jumĀ kĀrte
kĀs fĀs des
vienk ršotĀjĀi renov cijĀi

Kr. BĀronĀ iel 41/18,
Ludī , LudīĀs novĀd

• vienk ršot
renov cijĀ

• vĀirumtirdīniec āĀs
un
mĀīumtirdīniec āĀs kĀs

65.

13.06.2013.
Nr.2013-A/62

Apliecin jumĀ
kĀrte
vienk ršotĀjĀi renov cijĀi

dī vokļĀ

Liep jĀs iel 22ā-15,
Ludī , LudīĀs novĀd

• vienk ršot
renov cijĀ

• triju vai vĀir ku dī vokļu
m jĀs dī vojĀmo telpu
grupa

66.

12.06.2013.
Nr.2013-A/63

TeēniskĀis projekts „KĀnĀliī cijĀs
t klu ā vniec āĀ D rīu Š rsiel ,
SkolĀs iel un A. Up šĀ iel , Ludī ,
LudīĀs novĀd (I, II k rtĀ)”

LudīĀs pils tĀs iel s,
Ludī , LudīĀs novĀd

• jĀunā ve

• viet j s
noī mes
notek de u cĀuruļvĀdi

67.

12.06.2013.
Nr.2013-A/64

LudīĀs pils tĀs iel s,
Ludī , LudīĀs novĀd

• jĀunā ve

• viet j s noī mes
notek de u cĀuruļvĀdi

Akcept ts
13.06.2013.
l mums Nr.60

68.

12.06.2013.
Nr.2013-A/65

TeēniskĀis
projekts
„Dī vojĀm s
m jĀs
un
sĀimniec āĀs
kĀs
rekonstrukcijĀ”

Liep jĀs iel 44, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• rekonstrukcija

• vienĀ dī vokļĀ m jĀs

69.

12.06.2013.
Nr.2013-A/66

TeēniskĀis
projekts
m jĀs rekonstrukcijĀ”

T lĀvijĀs iel 34, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• rekonstrukcija

• vienĀ dī vokļĀ m jĀs

Akcept ts
13.06.2013.
l mums Nr.61

60.

29.05.2013.
Nr.2013-A/57

61.

29.05.2013.
Nr.2013-A/58

62.

31.05.2013.
Nr.2013-A/59

63.

Tehniskais projekts „ZirĒu ceļš” ā ve
7.
LudīĀs
mežĀ
iecirknis,
ZiemeļlĀtĒĀles
mežsĀimniec āĀ,
Rund nu pĀĒĀsts, LudīĀs novĀds

(pĀl Ē kĀs)

TeēniskĀis
projekts
„Dī vojĀm s
m jĀs rekonstrukcijĀ, ĒĀr žĀs un
š
Ā ā vniec āĀ”

„SiltummeīĒlĀ

TeēniskĀis projekts „KĀnĀliī cijĀs
t klu ā vniec āĀ L čĀ, Peldu, StrodĀ
iel s un D rīu Š rsiel , Ludī ,
LudīĀs novĀd (III k rtĀ)”

„Dī vojĀm s

• citĀs nedī vojĀm s
(pĀl Ē kĀs)

Akcept ts
31.05.2013.
l mums Nr.55
kĀs

• r pniecisk s rĀžošĀnĀs
kĀs

• citĀs nedī vojĀm s kĀs
(pĀl Ē kĀs)

Akcept ts
31.05.2013.
l mums Nr.56
Akcept ts
31.05.2013.
l mums Nr.57

Akcept ts
06.06.2013.
l mums Nr.58

Akcept ts
13.06.2013.
s des
protokols
Nr.18, 4.p.
Akcept ts
13.06.2013.
s des
protokols
Nr.18, 5.p.
Akcept ts
13.06.2013.
l mums Nr.59

Akcept ts
13.06.2013.
l mums Nr.62

TeēniskĀis projekts „0,4 kV l niju L-2
no TP-8306 un L-2, L-3, L-4 no TP8326 rekonstrukcijĀ”

PušmucovĀs pĀĒĀst ,
CiālĀs novĀd

• rekonstrukcija

20.06.2013.
Nr.2013-A/68

Apliecin jumĀ
pĀmĀtskolĀs
renov cijĀi

Nirī , NirīĀs pĀĒĀst ,
LudīĀs novĀd

• vienk ršot
renov cijĀ

72.

26.06.2013.
Nr.2013-A/69

Vienk ršotĀis teēniskĀis projekts
„SprieĒumĀ kvĀlit tes uīlĀāošĀnĀ L3 no TP-9068”

LĀuderu pĀĒĀst , Zilupes
novĀd

• vienk ršot
renov cijĀ

73.

03.07.2013.
Nr.2013-A/70

TeēniskĀis
projekts
„Dī vojĀm s
m jĀs
rekonstrukcijĀ
pĀr
sĀimniec āĀs ku”

pĀšum ”Loci i”,
Eīern kos, ukšu
pĀĒĀst , LudīĀs novĀd

74.

10.07.2013.
Nr.2013-A/71

75.

08.07.2013.
Nr.2013-A/72

76.

11.07.2013.
Nr.2013-A/75

77.

10.07.2013.
Nr.2013-A/76

78.

19.07.2013.
Nr.2013-A/70

79.

19.07.2013.
Nr.2013-A/71

80.

19.07.2013.
Nr.2013-A/72

70.

12.06.2013.
Nr. SD/JD287
Nr.2013-A/67

71.

kĀrte
NirīĀs
vienk ršotĀjĀi

Vienk ršotĀis teēniskĀis projekts
„Dī vojĀm s
m jĀs
elektrot klĀ
piesl ĒumĀ iīā ve”
Teēnisk
sē mĀ
pĀlielin šĀnĀ”

„Slodīes

Apliecin jumĀ kĀrte LudīĀs rĀjonĀ
slimn cĀs
virtuves
ālokĀ
vienk ršotĀjĀi renov cijai
Apliecin jumĀ
kĀrte
vienk ršotĀjĀi renov cijĀi
Teēnisk
sē mĀ „Moāilo
tornis
elektroĀpĒ de,
elektroĀpĒ des t kli”
TeēniskĀis
projekts
m jĀs ā vniec āĀ”

dī vokļĀ

sĀkĀru
r jie

„Dī vojĀm s

TeēniskĀis projekts „20 kV GV LN-22
no āĀlstĀ Nr.9 l dī āĀlstĀm Nr.22
rekonstrukcijĀ”

pĀšum ”Plitn cĀ4”,
Garbaros, Cirmas
pĀĒĀst , LudīĀs novĀd

pĀšum ”PušmucovĀ”
Pušmucov , PušmucovĀs
pĀĒĀst , LudīĀs novĀd

• rekonstrukcija
• elektrot klu
piesl Ēums
• slodzes
pĀlielin šĀnĀ

• mĀģistr l s
elektrop rvĀdes
zemsprieguma l nijĀs

Akcept ts
13.06.2013.
l mums Nr.63

• skolĀs, universit tes un
īin tniskĀjĀi p tniec āĀi
pĀredī tĀs kĀs
( pirmsskolĀs iest de)

Akcept ts
27.06.2013.
s des
protokols
Nr.19, 5.p.

• citĀs nedī vojĀm s kĀs
(pĀl Ē kĀs)

Akcept ts
08.07.2013.
l mums Nr.65

• mĀģistr l s
elektrop rvĀdes
zemsprieguma l nijĀs

• viet j s noī mes
elektrop rvĀdes un
sĀkĀru kĀāeļi
• viet j s noī mes
elektrop rvĀdes un
sĀkĀru kĀāeļi

RĀi Ā iel 43, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• vienk ršot
renov cijĀ

Latgales iel 30A -1,
Ludī , LudīĀs novĀd

• vienk ršot
renov cijĀ

• triju vĀi vĀir ku dī vokļu
m jĀs dī vojĀmo telpu
grupa

pĀšum ”UpmĀļi” Ciāl ,
CiālĀs novĀd

• jĀunā ve

Odu iel 54, Ludī ,
Ludzas novĀd

• jĀunā ve

• viet j s noī mes
elektrop rvĀdes un
sĀkĀru kĀāeļi

• vienĀ dī vokļĀ m jĀs

• rekonstrukcija

• mĀģistr l s
elektrop rvĀdes l nijĀs

Zilup , Zilupes novĀd

•

rstniec āĀs vĀi vesel āĀs
Āpr pes iest žu telpu
grupa

Akcept ts
27.06.2013.
l mums Nr.64

Akcept ts
12.07.2013.
l mums Nr.68
Akcept ts
12.07.2013.
l mums Nr.69

Akcept ts
12.07.2013.
s des
protokols
Nr.21, 5.p.
Akcept ts
12.07.2013.
s des
protokols
Nr.21, 6.p.
Akcept ts
19.07.2013.
l mums Nr.70
Akcept ts
19.07.2013.
l mums Nr.71
Akcept ts
19.07.2013.
l mums Nr.72

T lĀvijĀs iel 31, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• rekonstrukcija

Tereēov , ZĀļesjes
pĀĒĀst , Zilupes novĀd

• jĀunā ve

StĀcijĀs iel 76, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• rekonstrukcija

TeēniskĀis projekts „SĀimniec āĀs
ku rekonstrukcijĀ”

Kr.BĀronĀ iel 95, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• rekonstrukcija

• citĀs nedī vojĀm s
kĀs(pĀl Ē kĀs)

16.08.2013.
Nr.2013-A/84

Tehniskais projekts „MĀlkĀs š
ā vniec āĀ”

LĀtĒĀles iel 242c,
Ludī , LudīĀs novĀd

• jĀunā ve

• citĀs nedī vojĀm s
kĀs(pĀl Ē kĀs)

86.

19.08.2013.
Nr.2013-A/85

Apliecin jumĀ kĀrte skolĀs kĀs
vienk ršotĀjĀi renov cijĀi

Tautas iel 2, Zilup ,
Zilupes novĀd

• vienk ršot
renov cijĀ

• skolĀs, universit tes un
īin tniskĀjĀi p tniec āĀi
pĀredī tĀs kĀs

87.

19.08.2013.
Nr.2013-A/86

Apliecin jumĀ kĀrte rĀžošĀnĀs
kĀs dĀļĀs vienk ršotĀjĀi
renov cijĀi

RĀi Ā iel 64, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• vienk ršot
renov cijĀ

• r pniecisk s rĀžošĀnĀs
telpu grupa

88.

06.09.2013.
Nr. 2013-A/92

denssĀimniec āĀs pĀkĀlpojumu
Ātt st āĀ. Teēnisk projekta
pĀpildin jumi Nr.5

Zilup , Zilupes novĀd

• rekonstrukcija

• viet jĀs noī mes dens
pieĒ des cĀuruļvĀdi

89.

11.09.2013.
Nr.2013-A/91

Tehniskais projekts „Dī vojĀm s
m jĀs rekonstrukcijĀ un ĒĀr žĀs
ā vniec āĀ”

StĀcijĀs iel 4, Ludī ,
LudīĀs novĀd

90.

1 12.09.2013.
2 Nr.2013-A/90
.
0
9

81.

19.07.2013.
Nr.2013-A/80

82.

22.07.2013.
Nr.2013-A/81

83.

01.08.2013.
Nr.2013-A/82

84.

01.08.2013.
Nr. Nr.2013-A/83

85.

TeēniskĀis
projekts
rekonstrukcijĀ”

„VeikĀlĀ

TeēniskĀis projekts „JĀuno Āss
svĀru uīst d šĀnĀ un trĀnsportĀ
l dīekļu Āutom tisk s
identific šĀnĀs sist mĀs p rcelšĀnĀ
TereēovĀs muitĀs kontroles punkt ”
TeēniskĀis projekts „Dī vojĀm s
m jĀs un sĀimniec āĀs ku
rekonstrukcijĀ”

Tehniskais projekts „VĀsĀrĀs
dī vojĀm s m jĀs ā vniec āĀ”

Ā

• vĀirumtirdīniec āĀs un
mĀīumtirdīniec āĀs kĀs

Akcept ts
01.08.2013.
l mums Nr.74
• vienĀ dī vokļĀ m jĀs

Akcept ts
01.08.2013.
l mums Nr.75

• citĀs nedī vojĀm s
kĀs(pĀl Ē kĀs)

Akcept ts
01.08.2013.
l mums Nr.76

• viet jĀs
noī mes
notek de u cĀuruļvĀdi

pĀšum „Meldr ”, Nirī ,
NirīĀs pĀĒĀst , LudīĀs
novĀd

• rekonstrukcija;
• jĀunā ve
• jĀunā ve

Akcept ts
19.07.2013.
l mums Nr.73

• vienĀ dī vokļĀ m jĀs
• citĀs nedī vojĀm s
(pĀl Ē kĀs)

• vienĀ dī vokļĀ m jĀs

kĀs

Akcept ts
19.08.2013.
l mums Nr.7

Akcept ts
19.08.2013.
s des protokols
Nr.24, 4.p.
Akcept ts
19.08.2013.
s des protokols
Nr.24, 5.p
Akcept ts
13.09.2013.
l mums Nr.83
Akcept ts
13.09.2013.
l mums Nr.82
Akcept ts
13.09.2013.
l mums Nr.81

91.

12.09.2013.
Nr.2013-A/88

Tehniskais projekts „Sešu š
ā vniec āĀ”

92.

13.09.2013.
Nr.2013-A/89

93.

18.09.2013.
Nr.2013-A/93

94.

19.09.2013.
Nr.2013-A/94

95.

20.09.2013.
Nr.2013-A/95

96.

24.09.2013.
Nr.2013-A/101

97.

02.10.2013.
Nr.2013-A/96

98.

03.10.2013.
Nr.2013-A/97

99.

03.10.2013.
Nr.2013-A/98

100.

03.10.2013.
Nr.2013-A/99

101.

09.10.2013.
Nr.2013-A/100

u

Liep jĀs iel 8A, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• jĀunā ve

• lĀuksĀimniec āĀs š
i
Ār kop ju plĀt āu, liel ku
par 60 m

Tehniskais
projekts
„Melior cijĀs
sist mĀs rekonstrukcijĀ”

pĀšum „DĀinĀs”, Blontu
pĀĒĀst , CiālĀs novĀd

• rekonstrukcija

Apliecin jumĀ karte ā rnu d rīĀ
telpu
vienk ršotĀjĀi
renov cijĀi,
piem rojot t s rĀžošĀnĀs vĀjĀdī ā m

pĀšum ”B rnud rīs”,
Nirī , NirīĀs pĀĒĀst ,
Ludzas novĀd

• vienk ršot
rekonstrukcija

• akvedukti,
ap de ošĀnĀs un
kultiv cijĀs ēidroā ves

TeēniskĀis projekts „KĀntorĀ
noliktĀvĀ un š nis”

pĀšum ”EīerkrĀsts”,
ZvirĒīdenes pĀĒĀst ,
Ciblas novad

• jĀunā ve

pĀšum „ ri i”, MĀrtiši,
Isnaudas pagĀst ,
Ludzas novad

• jĀunā ve

kĀ,

Skiču projekts un teēniskĀis projekts
ā ves I.k rtĀi „VieĒlo ĀutomĀš nu
dĀrān cĀs iīā ve „
Tehniskais
ier košĀnĀ
20 000m3”

projekts „Četru
100x100m,

d u
l dī

Tehniskais projekts „0,4 kV l nijĀs
L-3 no TP-9009 rekonstrukcija”
Tehniskais projekts „Ŗoāežkontroles
punktu
degvielas
daudzuma
noteikšĀnĀs iek rtu un deĒvielĀs
slĀic ĒĀs
uīĒlĀā šĀnĀs
tvert u
novietošĀnĀs lĀukumu iīā ve”
Tehniskais
projekts
„Melior cijĀs
sist mu rekonstrukcijĀ”

Teēnisk
sē mĀ
„LudīĀs
2.vidusskolĀs
intern tĀ
siltumsist mĀs renov cijĀ”

Tehniskais
projekts
„SprieĒumĀ
kvĀlit tes uīlĀāošĀnĀ L-2 no TP-

pĀšum „PĀrĀdĀiīe”,
Cirmas pagĀst , Ludzas
novĀd .
D rīĀ un lĀuku iel s,
Zilup , Zilupes novĀd

pĀšum „TereēovĀ”,
ZĀļesjes pĀĒĀst , Zilupes
novĀd
pĀšum „Aiīp res”,
Zvirgzdenes un
PušmucovĀs pĀĒĀst ,
Ciblas novĀd

• jĀunā ve

• rekonstrukcija
• jĀunā ve

• rekonstrukcija

• r pniecisk s rĀžošĀnĀs
telpu grupa
• āiroju kĀs;

• pĀl Ē kĀs;

• noliktavas

• r pniecisk s rĀžošĀnĀs
kĀs
•d i

Akcept ts
13.09.2013.
l mums Nr.79

Akcept ts
13.09.2013.
l mums Nr.80

Akcept ts
20.09.2013.
s des protokols
Nr.26, 2.p.
Akcept ts
20.09.2013.
l mums Nr.84
Akcept ts
20.09.2013.
l mums Nr.85
Akcept ts
21.10.2013.
l mums Nr.92

• viet j s noī mes
elektrop rvĀdes un
sĀkĀru kĀāeļi

Akcept ts
04.10.2013.
l mums Nr.87

• melior cijĀs sist mĀ

Akcept ts
04.10.2013.
l mums Nr.89
Akcept ts
04.10.2013.
l mums Nr.90

• nojumes Ār met lĀ vĀi
m rĀ āĀlstiem un
pamatnes cieto segumu

BlĀumĀ Ā iel 4Ā, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• vienk ršot
renov cijĀ

• iekš jie siltumt kli

NirīĀs pĀĒĀst , LudīĀs
novĀd

• rekonstrukcija

• viet j s noī mes
elektrop rvĀdes un

Akcept ts
04.10.2013.
l mums Nr.88

Akcept ts
21.10.2013.

8171”

102.

09.10.2013.
Nr.2013-A/102

Vienk ršotĀis tehniskais projekts
„Dī vojĀm s
m jĀs
elektrot klĀ
piesl ĒumĀ iīā ve

103.

28.10.2013.
Nr.2013-A/103

Tehniskais
ā vniec āĀ”

projekts

„Š

Ā

104.

28.10.2013.
Nr.2013-A/104

Tehniskais
ā vniec āĀ”

projekts

„Š

Ā

105.

28.10.2013.
Nr.2013-A/105

Tehniskais projekts „Dī vojĀm s
m jĀs un sĀimniec āĀs ku
rekonstrukcijĀ”

106.

28.10.2013.
Nr.2013-A/106

Tehniskais projekts
kĀs ā vniec āĀ”

107.

28.10.2013.
Nr.2013-A/107

Tehniskais projekts „Kr.Barona ielas
rekonstrukcija”

Kr.BĀronĀ iel , Ludī ,
LudīĀs novĀd

• rekonstrukcija

• ielĀs un ceļi

108.

28.10.2013.
Nr.2013-A/108

Tehniskais projekts „RekĀšovĀ ielĀs
rekonstrukcija”

RekĀšov iel , Ludī ,
LudīĀs novĀd

• rekonstrukcija

• ielĀs un ceļi

109.

04.11.2013.
Nr.2013-A/109

Tehniskais
projekts
„Vieglo
ĀutomĀš nu dĀrān cĀs iīā ve kĀs
ā vniec āĀ” II.k rtĀ

pĀšum „ ri i”,
IsnĀudĀs pĀĒĀst ,
LudīĀs novĀd

110.

08.11.2013.
Nr.2013-A/110

111.

08.11.2013.
Nr.2013-A/111

112.

08.11.2013.
Nr.2013-A/112

„SĀimniec āĀs

D rīĀ m ji Ās iīpildprojekts
Tehniskais projekts „Apgaismojuma
l nijĀs rekonstrukcija”
Tehniskais projekts
„LĀuksĀimniec āĀs nojumes
ā vniec āĀ”

BiržĀs iel 17, Ludī ,
LudīĀs novĀd

sĀkĀru kĀāeļi

pĀšum „MuitĀ”,
Jurisdika, Isnaudas
pagĀst ., Ludzas novĀd
pĀšum „MuitĀ”,
Jurisdika, Isnaudas
pagĀst , Ludzas novĀd
Stroda iel 6B, Ludī ,
LudīĀs novĀd

pĀšum „Č ĒĀs”, SļĀpnie,
PušmucovĀs pagĀst ,
Ludzas novĀd

• pieslegums
• jĀunā ve
• jĀunā ve

• rekonstrukcija
• jĀunā ve

• jĀunā ve

iršu iel 38, Ludī ,
LudīĀs novĀd
D rīĀ, LĀuku iel s,
Zilup , Zilupes novĀd
pĀšum „J rkĀlni”,
Kreičos, IsnĀudĀs pĀĒĀst ,
LudīĀs novĀd

• viet j s noī mes
elektrop rvĀdes un
sĀkĀru kĀāeļi

Akcept ts
21.10.2013.
l mums Nr.93

• citĀs nedī vojĀm s kĀs
(pĀl Ē kĀs)

Akcept ts
28.10.2013.
l mums Nr.96

• citĀs nedī vojĀm s kĀs
(pĀl Ē kĀs)

• vienĀ dī vokļĀ m jĀs

• citĀs nedī vojĀm s kĀs
(pĀl Ē kĀs)

• citĀs nedī vojĀm s kĀs
(pĀl Ē kĀs)

• RĀžošĀnĀs kĀs, kur s
liel k s telpĀs (p c
plĀt āĀs kvĀdr tmetros)
ĀuĒstums ir l dī 6 m
(ieskaitot)
• D rīĀ m jĀs Ār kop jo
plĀt āu l dī 40 m2

• rekonstrukcija
• jĀunā ve

l mums Nr.91

• citas inženierā ves –
ĀpĒĀismošĀnĀs l nijĀs
• lĀuku sĀimniec āu
nedī vojĀm s kĀs

Akcept ts
28.10.2013.
l mums Nr.95

Akcept ts
28.10.2013.
l mums Nr.97
Akcept ts
28.10.2013.
l mums Nr.98
Akcept ts
28.10.2013.
l mums Nr.99

Akcept ts
28.10.2013.
l mums Nr.100
Akcept ts
04.11.2013.
l mums Nr.101
Akcept ts
11.11.2013.
l mums Nr.102
Akcept ts
11.11.2013.
l mums Nr.103
Akcept ts
11.11.2013.
l mums Nr.104

113.

14.11.2013.
Nr.2013-A/113

Tehniskais projekts „VĀsĀrĀs m jĀs
ā vniec āĀ”

pĀšum „EīermĀlĀs”,
CirmĀs pĀĒĀst , LudīĀs
novada

• jĀunā ve

114.

21.11.2013.
Nr.2013-A/114

Tehniskais projekts „Š
ā vniec āĀ”

Oīolu iel 15, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• jĀunā ve

115.

25.11.2013.

• jĀunā ve

116.

26.11.2013

Apliecin jumĀ kĀrte meē nisko
dĀrān cu jumtĀ vienk ršotĀi
renov cijĀi

pĀšum „KļĀvu lĀpĀ”,
BriĒu pĀĒĀst , LudīĀs
novĀd

LĀtĒĀles š rsiel 2B,
Ludī , LudīĀs novĀd

• vienk ršot
renov cijĀ

117.

27.11.2013.

Tehniskais projekts „Pirts
ā vniec āĀ”

• jĀunā ve

• citĀs nedī vojĀm s kĀs
(pĀl Ē kĀs)

118.

03.12.2013
Nr.2013-A/119

TeēniskĀis projekts „Dī vojĀm s
m jĀs un sĀimniec āĀs ku
ā vniec āĀ”

pĀšum „Viktorija”,
MĀrtišos, IsnĀudĀs
pĀĒĀst , LudīĀs novĀd

pĀšum „PĀrĀd īe”,
CirmĀs pĀĒĀst , ludīĀs
novĀd

• jĀunā ve

• vienĀ dī vokļĀ m jĀs

119.

04.12.2013
Nr.2013-A/118

Tehniskais projekts „Pirts
ā vniec āĀ”

JĀunl jĀs iel 2, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• jĀunā ve

• citĀs nedī vojĀm s kĀs
(pĀl Ē kĀs)

120.

05.12.2013
Nr.2013-A/117

Tehniskais projekts „LudīĀs Liel s
sinĀĒoĒĀs restĀur cijĀs teēnisk
projektĀ I.k rtĀ”

1.MĀijĀ iel 30, Ludī ,
Ludzas novĀd

• restĀur cijĀ

• kultĀ kĀs

121.

05.12.2013
Nr.2013-A/120

PieroāežĀs josl LudīĀs
novĀd

• jaunā ve

122.

05.12.2013
Nr.2013-A/120A

Tehniskais projekts „VĀlsts ĒĀlven
ĀutoceļĀ A12 J kĀāpils-R īekneLudza-KrievijĀs roāežĀ ( TereēovĀ)
posma km 106-114.3 segas
rekonstrukcijĀ ( pĀstiprin šĀnĀ)”
Speci lĀ ā vniec āĀ.

Valsts ĀutoceļĀ A12/E22
teritorij LudīĀs novĀd

• rekonstrukcija

Ā

TeēniskĀis projekts „Dī vojĀm s
m jĀs un sĀimniec āĀs ku
ā vniec āĀ”

Tehniskais projekts „VĀlsts
roāežsĀrdīes joslĀs infrĀstrukt rĀs
gar Latvijas Republikas un Krievijas
Feder cijĀs roāežu iīā ve”

• individu l s dī vojĀm s
m jĀs un vĀsĀrn cĀs Ār
kokĀ rsien m un d rīĀ
m jĀs Ār kop ju plĀt āu,
liel ku pĀr 40m2
• citas nedī vojĀm s kĀs
(pĀl Ē kĀs)
• vienĀ dī vokļĀ m jĀs

• citĀs nedī vojĀm s
kĀs(pĀl Ē kĀs)

• citĀs nedī vojĀm s
kĀs(pĀl Ē kĀs)

Akcept ts
14.11.2013.
l mums Nr.106
Akcept ts
22.11.2013.
l mums Nr.107
Akcept ts
29.11.2013.
l mums Nr.109

Akcept ts
29.11.2013.
S des
protokols
Nr.34, 4.p.
Akcept ts
29.11.2013.
l mums Nr.108
Akcept ts
05.11.2013.
l mums Nr.112
Akcept ts
05.11.2013.
l mums Nr.111
Akcept ts
05.11.2013.
l mums Nr.110
Akcept ts
05.11.2013.
l mums Nr.113

• Āutoceļi

SĀskĀ ots
05.12.2013.

Tehniskais projekts „TirĒus ielĀs
rekonstrukcijĀ”

Ludī , LudīĀs novĀd

• rekonstrukcija

Tehniskais projekts „KĀnĀliī cijĀs
t klu ā vniec āĀ StĀcijĀs ielĀs posm
no BĀīn cĀs ielĀs l dī MĀī
EīerkrĀstĀ ielĀi”

Ludī , LudīĀs novĀd

• jĀunā ve

• viet j s noī mes
notek de u cĀuruļvĀdi

Tehniskais projekts „GĀr žĀs
ā vniec āĀ”

KĀlnĀ iel 1, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• jĀunā ve

• citĀs nedī vojĀm s kĀs
(pĀl Ē kĀs)

19.12.2013
Nr.2013-A/124

Tehniskais projekts „D rīĀ m ji Ās
izpildprojekts”

Atp tĀs iel 20, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• jĀunā ve

• vienĀ dī vokļĀ m jĀs

127.

19.12.2013
Nr.2013-A/124

Tehniskais projekts „D rīĀ m ji Ās
un pirts iīpildprojekts”

Atp tĀs iel 22, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• jĀunā ve

• vienĀ dī vokļĀ m jĀs;

128.

19.12.2013
Nr.2013-A/124

Tehniskais projekts „SĀimniec āĀs
kĀ”

Aroniju iel 7, Ludī ,
LudīĀs novĀd

• jĀunā ve

• citĀs nedī vojĀm s kĀs
(pĀl Ē kĀs)

129.

27.12.2013
Nr.2013-A/124

Tehniskais projekts „MežĀ ceļĀ
„TolstikĀ ceļš” ā ve km 0,000-3,213,
7. LudīĀs mežĀ iecirknis’

Lidumnieku pĀĒĀst ,
Ciblas novad

• jĀunā ve

• ielĀs un ceļi

123.

06.12.2013
Nr.2013-A/121

124.

19.12.2013
Nr.2013-A/122

125.

19.12.2013
Nr.2013-A/123

126.

• ielĀs un ceļi

• citĀs nedī vojĀm s kĀs
(pĀl Ē kĀs)

Akcept ts
06.12.2013.
l mums Nr.114

Akcept ts
20.12.2013.
l mums Nr.115
Akcept ts
20.12.2013.
l mums Nr.116
Akcept ts
20.12.2013.
l mums Nr.117
Akcept ts
20.12.2013.
l mums Nr.118
Akcept ts
20.12.2013.
l mums Nr.119
Akcept ts
28.12.2013.
l mums Nr.120

