2014. gadā Ludzas novada Būvvaldē izskatītie būvprojekti
Uz 30.09.2014.
Nr.
p.p.

Iesnieguma
saņemšanas
datums

Būvprojekta
nosaukums

Plānoto būvdarbu
veikšanas vieta

Būvniecības
veids

1.

28.01.2014.

Tehniskais projekts „Biomasas
koģenerācijas stacija”

R pniecības ielā 2b,
Ludzā, Ludzas novadā

• jaunb ve

2.

05.02.2014.

Tehniskais projekts „Pirts
rekonstrukcija”

īpašumā „Buči”, ukšu
pagastā, Ludzas novadā

• rekonstrukcija

3.

05.02.2014.

Apliecinājuma karte dienesta
viesnīcas 1.un2.stāva
vienkāršotajai renovācijai

Kalnu ielā 4, Zilupē,
Zilupes novadā

4.

18.02.2014.

Tehniskais projekts „Pirts
rekonstrukcija”

5.

18.02.2014.

6.

18.02.2014.

7.

17.02.2014.

8.

24.02.2014.

9.

26.02.2014.

Būves plānotā
funkcija

Būvvaldes
lēmums

• elektroenerģijas
apgādes ēkas, iz emot
transformatoru
apakšstaciju ēkas

Akceptēts.
06.02.2014.
lēmums Nr.7.

• vienkāršotā
renovācija

• dienesta viesnīcas

īpašumā „Kiži”, Isnaudas
pagastā, Ludzas novadā

• jaunb ve

• citas nedzīvojamās
ēkas (palīgēkas)

Akceptēta.
06.02.2014.
sēdes protokols
Nr.4,5.p.

Tehniskais projekts „Vasaras
mājas b vniecība”

īpašumā „Irbes-1”,
Zeļčevā, Cirmas pagastā,
Ludzas novadā

• jaunb ve

• individuālās
dzīvojamās mājas un
vasarnīcas ar m ra vai
m ra-koka ārsienām

Tehniskais projekts „Vasaras
mājas, saimniecības ēkas un
pirts b vniecība”

īpašumā „Irbes-2”,
Zeļčevā, Cirmas pagastā,
Ludzas novadā

• jaunb ve

• individuālās
dzīvojamās mājas un
vasarnīcas ar m ra vai
m ra-koka ārsienām

Akceptēts.
21.02.2014.
lēmums Nr.10.

Vienkāršotais tehniskais
projekts „Administratīvās ēkas
elektrotīkla pieslēguma izb ve”

īpašumā „Kažoci i”,
ukšos, ukšu pagastā,
Ludzas novadā

• jaunb ve

• vietējās nozīmes
elektropārvades un
sakaru kabeļi

Akceptēts.
21.02.2014.
lēmums Nr.11.

Apliecinājuma karte Istalsnas
dz./c. stacijas ēkas
vienkāršotajai renovācijai, telpu
grupas 002 funkcijas mai ai
Koksnes granulu ražotnes un
koģenerācijas stacijas

Istalsnas dz./c. stacija
Isnaudas pagastā,
Ludzas novadā
īpašumā „Strauti”,
B ruškos, Isnaudas

• vienkāršotā
renovācija
• jaunb ve

• citas nedzīvojamās
ēkas (palīgēkas)

• satiksmes ēkas dzelzceļa stacija

• r pnieciskās ražošanas
ēkas

Akceptēts.
06.02.2014.
lēmums Nr.6.

Akceptēts.
21.02.2014.
lēmums Nr.8.
Akceptēts.
21.02.2014.
lēmums Nr.9.

Akceptēta.
26.02.2014.
sēdes protokols
Nr.6,4.p.
Akceptēts.
26.02.2014.

b vniecība
10.

05.03.2014.

11.

10.03.2014.

12.

20.03.2014.

13.

20.03.2014.

14.

31.03.2014.

15.

02.04.2014.

16.

02.04.2014.

17.

15.04.2014.

18.

22.04.2014.

19.

25.04.2014.

20.

28.04.2014.

Tehniskais projekts „Trīs garāžu
boksu b vniecība”

Laukuma rekonstrukcija pie
Ludzas novada pašvaldības ēkas
Rai a un Stacijas ielu
krustojumā. II-kārta.
Dizaina projekts „Horizontālā
saules pulkste a izb ve”
Tehniskā shēma „Dzīvojamo
māju elektroapgādes pārb ve”
Tehniskais projekts
„Automazgātuves
rekonstrukcija”

Tehniskais projekts „Dzīvojamās
mājas b vniecība”
Tehniskais projekts „Ceļa
b vniecība līdz īpašumam
„Bebrupīte”, Nirzas pagastā,
Ludzas novadā”

Apliecinājuma karte dzīvokļa
vienkāršotajai renovācijai

Tehniskais projekts „Dzīvojamās
mājas, pirts un saimniecības
ēkas b vniecība”

pagastā, Ludzas novadā

Kr.Barona ielā 49, Ludzā,
Ludzas novadā

• jaunb ve

• garāžu ēkas

Rai a ielā 16, Ludzā,
Ludzas novadā

• jaunb ve

• arhitekt ras forma

īpašumā „Muita”,
Jurizdikā, Isnaudas
pagastā, Ludzas novadā

• renovācija

• vietējās nozīmes
elektropārvades un
sakaru kabeļi

Akceptēta.
03.04.2014.
lēmums Nr.15.

• individuālās
dzīvojamās mājas

Akceptēts.
03.04.2014.
lēmums Nr.18.

Latgales ielā 68, Ludzā,
Ludzas novadā
īpašumā „Birstalas”,
Pildas pagastā, Ludzas
novadā

Nirzas pagastā, Ludzas
novadā
Liepājas ielā 22B-18,
Ludzā, Ludzas novadā

Blauma a ielā 55, Ludzā,
Ludzas novadā

• rekonstrukcija
• jaunb ve
• jaunb ve

• vienkāršotā
renovācija
• jaunb ve

Apliecinājuma karte dzīvokļa
vienkāršotajai renovācijai

Liepājas ielā 22B-18,
Ludzā, Ludzas novadā

• vienkāršotā
renovācija

Tehniskais projekts „Pirts
rekonstrukcija par dzīvojamo
māju, pirts un garāžas
b vniecība rekonstrukcija par
saimniecības ēku”

Tālavijas ielā 127, Ludzā,
Ludzas novadā

• rekonstrukcija
• jaunb ve

18.novembra ielā 17,

• vienkāršotā

Apliecinājuma karte Ludzas

lēmums Nr.12

• automašīnu
mazgātuves ēka ar
kafejnīcu

• ielas un ceļi

• dzīvoklis
• viena dzīvokļa mājas

• citas nedzīvojamās ēkas
(palīgēkas)
• dzīvoklis

• viena dzīvokļa mājas

Akceptēts.
06.03.2014.
lēmums Nr.14.

Akceptēts.
12.03.2014.
lēmums Nr.14A.

Akceptēts.
03.04.2014.
lēmums Nr.17.

Akceptēts.
03.04.2014.
lēmums Nr.19.
Atlikt
Akceptēts.
17.04.2014.
lēmums Nr.20.
Akceptēta.
25.04.2014.
sēdes protokols
Nr.11,6.p.

• citas nedzīvojamās ēkas
(palīgēkas)

Akceptēts.
25.04.2014.
lēmums Nr.21.

• ārstniecības vai

Atlikts

poliklīnikas ēkas fasādes
vienkāršotajai renovācijai
21.

28.04.2014.

22.

28.04.2014.

23.

12.05.2014.

24.

12.05.2014.

25.

13.05.2014.

26.

15.05.2014.

27.

15.05.2014.

28.

19.05.2014.

29.

21.05.2014.

30.

21.05.2014.

31.

30.05.2014.

Ludzā, Ludzas novadā

renovācija

Rai a ielā 43, Ludzā,
Ludzas novadā

• vienkāršotā
renovācija

Rai a ielā 43, Ludzā,
Ludzas novadā

• vienkāršotā
renovācija

Tehniskais projekts „Dzīvojamās
mājas rekonstrukcija un
saimniecības ēkas b vniecība”

Fr. empa ielā 10, Ludzā,
Ludzas novadā

• rekonstrukcija
• jaunb ve

Tehniskais projekts „Zilupes
Jēzus Sirds Romas katoļu
baznīcas rekonstrukcija”

Baznīcas ielā 21, Zilupē,
Zilupes novadā

Apliecinājuma karte veikala
ēkas vienkāršotajai
rekonstrukcijai par kapliču

Apliecinājuma karte Ludzas
slimnīcas ēkas fasādes
vienkāršotajai renovācijai

Apliecinājuma karte Ludzas
slimnīcas saimnieciskā korpusa
fasādes vienkāršotajai
renovācijai

Tehniskais projekts „Mēslu
krātuves b vniecība”

• rekonstrukcija

īpašumā „Mārupe”,
Blontu pagastā, Ciblas
novadā

• jaunb ve

īpašumā Franapolē,
Blontu pagastā, Ciblas
novadā

• vienkāršotā
rekonstrukcija

Apliecinājuma karte dzīvokļa
vienkāršotajai renovācijai

Baznīcas ielā 3-2, Ludzā,
Ludzas novadā

• vienkāršotā
renovācija

Tehniskais projekts „Kautuves
rekonstrukcija”

īpašumā „Cirmas
bekons”, Cirmas pagastā,
Ludzas novadā

Vienkāršotais tehniskais
projekts „veikala-kafejnīcas
elektrotīkla pieslēguma izb ve”

Tehniskais projekts „Ludzas
novadpētniecības muzeja rijas
renovācija”
Tehniskā shēma pieslēguma
atjaunošanai ražotnes

• rekonstrukcija

18.novembra ielā 14B,
Ludzā, Ludzas novadā

• jaunb ve

uļ eva ielā 2, Ludzā,
Ludzas novadā

• renovācija

īpašumā „Pašvaldības
zeme”, Vecslabadaā,

• renovācija

veselības apr pes
iestāžu ēkas

• ārstniecības vai
veselības apr pes
iestāžu ēkas

• nedzīvojamās ēkas

Atlikts

Atlikts

• viena dzīvokļa mājas

• citas nedzīvojamās ēkas
(palīgēkas)

Akceptēts.
14.05.2014.
lēmums Nr.26.

• kulta ēkas

• citas nedzīvojamās
ēkas. K tsmēslu un
vircas krātuves.

Akceptēts.
14.05.2014.
lēmums Nr.24.
Akceptēts.
14.05.2014.
lēmums Nr.25.

• kulta ēkas -kapličas

• dzīvoklis

• lauku saimniecības
nedzīvojamās ēkas
• vietējās nozīmes
elektropārvades un
sakaru kabeļi
• muzeji
• vietējās nozīmes
elektropārvades kabeļi

Akceptēta.
22.05.2014.
sēdes protokols
Nr.13,4.p.
Akceptēta.
22.05.2014.
sēdes protokols
Nr.13,5.p.
Akceptēts.
14.05.2014.
lēmums Nr.29.
Akceptēts.
22.05.2014.
lēmums Nr.27.
Akceptēts.
22.05.2014.
lēmums Nr.28.
Saska ota

elektroapgādei
32.

03.06.2014.

33.

03.06.2014.

34.

04.06.2014.

35.

13.05.2014.

36.

13.06.2014.

37.

13.06.2014.

38.

13.06.2014.

39.

13.06.2014.

40.

17.06.2014.

41.

20.06.2014.

Istras pagastā, Ludzas
novadā

Apliecinājuma karte baznīcas
fasādes vienkāršotajai
renovācijai

Baznīcas ielā 56, Ludzā,
Ludzas novadā

• vienkāršotā
renovācija

Tehniskais projekts „Dzīvojamās
mājas un saimniecības ēku
b vniecība”

īpašumā „Kalmēs”,
Zvirgzdenes pagastā,
Ciblas novadā

• jaunb ve

• viena dzīvokļa mājas

• jaunb ve

Tehniskais projekts „Divu mēslu
krātuves b vniecība”

Rai a ielā 13, Zilupē,
Zilupes novadā

īpašumā „Lukjanovka”,
Cirmas pagastā, Ludzas
novadā

• jaunb ve

• vietējās nozīmes
sakaru kabeļi

18.novembra ielā 17,
Ludzā, Ludzas novadā

• vienkāršotā
renovācija

Apliecinājuma karte Ludzas
vecās slimnīcas ēkas fasādes
vienkāršotajai renovācijai

Rai a ielā 43, Ludzā,
Ludzas novadā

• vienkāršotā
renovācija

• ārstniecības vai
veselības apr pes
iestāžu ēkas

Apliecinājuma karte Ludzas
slimnīcas saimnieciskā korpusa
fasādes vienkāršotajai
renovācijai

Rai a ielā 43, Ludzā,
Ludzas novadā

• vienkāršotā
renovācija

• nedzīvojamās ēkas

Stroda ielā 1, Ludzā,
Ludzas novadā

• rekonstrukcija

• citas nedzīvojamās ēkas
(palīgēkas)

Tehniskā shēma vienkāršotās
inženiertīklu pievada izb vei

Apliecinājuma karte Ludzas
poliklīnikas ēkas fasādes
vienkāršotajai renovācijai

Tehniskais projekts
„Saimniecības ēkas
rekonstrukcija”

Tehniskais projekts „20kV GVL
LN-205 no SP-201 līdz TP-9203
rekonstrukcija”
Tehniskais projekts
„Dzīvojamās mājas
rekonstrukcija un dzīvojamās
mājas rekonstrukcija par biroja
ēku”

Rundēnu ciema un
Rundēnu pagasta
teritorijā, Ludzas novadā
īpašumā „Noviki””, Brigu
pagastā, Ludzas novadā

• rekonstrukcija

• rekonstrukcija

• kulta ēkas

• citas nedzīvojamās
ēkas (palīgēkas)

• citas nedzīvojamās
ēkas. K tsmēslu un
vircas krātuves.
• ārstniecības vai
veselības apr pes
iestāžu ēkas

• 6, 10 un 20 kilovoltu
pazemes kabeļu
elektrolīnijas

• viena dzīvokļa mājas
• biroju ēkas

Akceptēta.
05.06.2014.
sēdes protokols
Nr.14,3.p.
Akceptēts.
05.06.2014.
lēmums Nr.30A.
Saska ota.

Akceptēts.
05.06.2014.
lēmums Nr.30.

Akceptēta.
13.06.2014.
sēdes protokols
Nr.15,6.p.
Akceptēta.
13.06.2014.
sēdes protokols
Nr.15,5.p.
Akceptēta.
13.06.2014.
sēdes protokols
Nr.15,4.p.
Akceptēts.
13.06.2014.
lēmums Nr.31.
Akceptēts.
20.06.2014.
lēmums Nr.32.
Akceptēts.
20.06.2014.
lēmums Nr.33.

42.

25.06.2014.

43.

25.06.2014.

44.

26.06.2014.

45.

03.07.2014.

46.

16.07.2014.

Tehniskais projekts „Mēslu
krātuves b vniecība”
Tehniskais projekts
„Saimniecības ēkas
rekonstrukcija”

Apliecinājuma karte Zilupes
vidusskolas vienkāršotajai
renovācijai
Tehniskais projekts
„Saimniecības ēkas
rekonstrukcija”

Tehniskais projekts „Dzīvojamās
mājas rekonstrukcija, k ts un
š nis”

īpašumā „Zaļie ozoli”,
Blontu pagastā, Ciblas
novadā

• jaunb ve

• citas nedzīvojamās
ēkas. ( k tsmēslu un
vircas krātuves)

Latgales ielā 48, Ludzā,
Ludzas novadā

• rekonstrukcija

• citas nedzīvojamās ēkas
(palīgēkas)

Skolas ielā 1, Zilupē,
Zilupes novadā

• vienkāršotā
renovācija

• skolas

īpašumā „Lielie Oši”
Pušmucovas pagastā,
Ciblas novadā

īpašumā „Ilza”, Istras
pagastā, Ludzas novadā

• rekonstrukcija

• rekonstrukcija;
• jaunb ve;
• jaunb ve

• citas nedzīvojamās ēkas
(palīgēkas)
• viena dzīvokļa mājas;

• citas
nedzīvojamās
ēkas. (k tsmēslu un
vircas krātuves)

Akceptēts.
27.06.2014.
lēmums Nr.34.
Akceptēts.
27.06.2014.
lēmums Nr.35.

Akceptēta.
27.06.2014.
sēdes protokols
Nr.17,4.p.
Akceptēts.
04.07.2014.
lēmums Nr.36.
Akceptēts.
04.07.2014.
lēmums Nr.37.

• citas nedzīvojamās ēkas
(palīgēkas)
47.

18.07.2014.

48.

23.07.2014.

49.

23.07.2014.

50.

29.07.2014.

51.

29.07.2014.

Tehniskais projekts „Dzīvojamās
mājas rekonstrukcija un
saimniecības ēkas b vniecība”

īpašumā „Līdumi”,
Pušmucovas pagastā,
Ciblas novadā

• rekonstrukcija;
• jaunb ve

Tehniskais projekts „Kubulovas
HES pārgāznes renovācija”

Isnaudas pagastā,
Ludzas novada

• renovācija

Apliecinājuma karte Ciblas
vidusskolas energoefektivitātes
paaugstināšana

Ciblā, Ciblas novadā

• vienkāršotā
renovācija

Tehniskā shēma Ludzas
medicīnas centra vecās
slimnīcas korpusa apkures,
ventilācijas un elektroapgādes
sistēmu ierīkošanai

Rai a ielā 43, Ludzā,
Ludzas novadā

• vienkāršotā
renovācija

• ārstniecības vai
veselības apr pes
iestāžu ēkas

18.novembra ielā 17,
Ludzā, Ludzas novadā

• vienkāršotā
renovācija

• ārstniecības vai
veselības apr pes
iestāžu ēkas

Apliecinājuma karte Ludzas
medicīnas centra poliklīnikas
ēkas apkures, ventilācijas un

• viena dzīvokļa mājas;

Akceptēts.
04.07.2014.
lēmums Nr.38.

• hidrotehniskas b ves

Akceptēts.
24.07.2014.
lēmums Nr.39.

• citas nedzīvojamās ēkas
(palīgēkas)

• skolas

Akceptēta.
01.08.2014.
sēdes protokols
Nr.21,2.p.
Saska ota.
01.08.2014.
lēmums Nr.47.
Saska ota.
01.08.2014.
lēmums Nr.49.

elektroapgādes sistēmu
ierīkošanai

52.

29.07.2014.

53.

30.07.2014.

54.

06.08.2014.

55.

06.08.2014.

56.

12.08.2014.

57.

12.08.2014.

58.

13.08.2014.

59.

14.08.2014.

60.

21.08.2014.

61.

21.08.2014.

Apliecinājuma karte Ludzas
medicīnas centra administratīvā
korpusa apkures, ventilācijas un
elektroapgādes sistēmu
ierīkošanai

Rai a ielā 43, Ludzā,
Ludzas novadā

Tehniskā shēma dzīvojamās
mājas pieslēgšanai pie pilsētas
kanalizācijas tīkliem.

Latgales ielā 88, Latgales
ielā 90, Ludzā, Ludzas
novadā

Tehniskā dokumentācija
„Plaudišu” purva k dras ieguves
lauku iepriekšējās
nosusināšanai.

Blontu pagastā, Ciblas
novadā

Tehniskais projekts „0.4 kV GVL
L-1 un L-2 no TP-9052 „Grivka”
rekonstrukcija”

Surbeļos, Zaļesjes
pagastā, Zilupes novadā

Tehniskais projekts „20 kV GVL
A/st. LN-22 no b.Nr.9 un b.Nr.22
līdz b.Nr.35 rekonstrukcija”
Izmai as akceptētā tehniskā
projektā „ denssaimniecības
pakalpojumu attīstība Zilupē,
Zilupes novadā”
Tehniskais projekts „Š
b vniecība”

a

Apliecinājuma karte Ludzas
viduslaiku pilsdrupas, sienas
fragmenta vienkāršotajai
restaurācijai-konservācijai

Tehniskā shēma dzīvojamās
mājas elektrotīkla pieslēguma
izb vei
Tehniskais projekts „Tilta pāri
Garbaru upi rekonstrukcija”

Zilupē, Zilupes novadā
Zilupē, Zilupes novadā

• vienkāršotā
renovācija

Saska ota.
01.08.2014.
lēmums Nr.48.
Saska ota
01.08.2014.
lēmums Nr.46.

• kanalizācijas cauruļvadi

• rekonstrukcija

• 6, 10 un 20 kilovoltu
pazemes kabeļu
elektrolīnijas

• rekonstrukcija

• 6, 10 un 20 kilovoltu
pazemes kabeļu
elektrolīnijas

• jaunb ve;
• rekonstrukcija

īpašumā „Lapeglītes”,
Rudzeišos, Zvirgzdenes
pagastā, Ciblas novadā

• jaunb ve

Baznīcas ielā 56, Ludzā,
Ludzas novadā

• konservācija

īpašumā „Vecbērzi i”,
Kujercos, Līdumnieku
pagastā, Ciblas novadā

• jaunb ve

Klusā ielā, Ludzā, Ludzas
novadā

• ārstniecības vai
veselības apr pes
iestāžu ēkas

• rekonstrukcija

• densapgādes
cauruļvadi;

• kanalizācijas cauruļvadi.
• viena dzīvokļa mājas;

• citas nedzīvojamās ēkas
(palīgēkas)

Saska ota
08.08.2014.
lēmums Nr.53.
Akceptēts.
08.08.2014.
lēmums Nr.54.
Akceptēts.
14.08.2014.
lēmums Nr.57.
Saska otas.
14.08.2014.
lēmums Nr.59.
Akceptēts.
14.08.2014.
lēmums Nr.58.
Akceptēta.
14.08.2014.

sēdes protokols
Nr.24,6.p.
0,4 kilovoltu pazemes
kabeļu elektrolīnijas
tilts

Akceptēta.
22.08.2014.
lēmums Nr.63
Akceptēts.
05.09.2014.
lēmums Nr.66

62.

25.08.2014.

63.

27.08.2014.

Tehniskais projekts „Valsts
nozīmes densnotekas „TropciPlaudiši” grāvis ( SIK kods
6842134, pik.00/00-51/51
rekonstrukcija”

• rekonstrukcija

zemes
kultivēšanai
paredzētas hidrob ves

• rekonstrukcija

tilts

īpašuma „Ezermalas”,

• jaunb ve

dī is

Tehniskais projekts „Pirts un

Rai a ielā 51, Ludzā,
Ludzas novadā

• jaunb ve

citas
nedzīvojamās
ēkas (palīgēkas)

Tehniskais projekts „Pirts

Gaismas ielā 21,
Ludzā, Ludzas novadā

• jaunb ve

citas
nedzīvojamās
ēkas (palīgēkas)

Tehniskais projekts „Palīgēkas
pie katlu mājas b vniecība”

īpašumā „Pašvaldības
zeme”, Vecslabadā, Istras
pagastā, Ludzas novadā

• jaunb ve

palīgēkas

Tehniskais projekts „Valsts
vietējā autoceļa V517 Pakalni-

Lauderi-Ploski 22,45km
esošā Istras tilta b vprojekta
atjaunošana
Atseviš i stāvošas dī a līdz
0,1ha platībā ierīkošana

64.

03.09.2014.

65.

05.09.2014.

66.

05.09.2014.

67.

05.09.2014.

68.

19.09.2014.

69.

22.09.2014.

Mēslu krātuves b vniecība

70.

23.09.2014.

Garāžas izpildprojekts

71.

23.09.2014.

72.

24.09.2014.

saimniecības ēkas
b vniecība”
b vniecība”

Vienkāršots tehniskais projekts
„Dzīvojamās mājas elektrotīkla
pieslēguma izb ve”

Blontu pagastā, Ciblas
novadā

Lauderu pagastā un
Zaļesjes pagastā,
Zilupes novadā

Istras pagastā, Ludzas
novadā

Akceptēts.
28.08.2014.
lēmums Nr.64.
Akceptēts.
28.08.2014.
lēmums Nr.65

Saska ots.
05.09.2014.
lēmums Nr.70
Akceptēts.
05.09.2014.
lēmums Nr.67

Akceptēts.
05.09.2014.
lēmums Nr.68.
Akceptēts.
05.09.2014.
lēmums Nr.69

īpašumā „Krasti”, Cirmas
pagastā, Ludzas novadā

• jaunb ve

īpašumā „Rugāji”,
Kovaļkos, Isnaudas
pagastā, Ludzas novadā

• jaunb ve

k tsmēslu
krātuves

• jaunb ve

citas
nedzīvojamās
ēkas (palīgēkas)

Apliecinājuma karte dzīvojamās
mājas vienkāršotajai renovācijai

īpašumā „Dainas”,
Cirmas pagastā, Ludzas
novadā

Latgales ielā 150, Ludzā,
Ludzas novadā

Tehniskais projekts „Pirts
b vniecība”

īpašumā „Bebrīši”, Nirzas
pagastā, Ludzas novadā

• jaunb ve

0,4 kilovoltu pazemes
kabeļu elektrolīnijas
un

vircas

viena dzīvokļa mājas

citas
nedzīvojamās
ēkas (palīgēkas)

Akceptēts.
23.09.2014.
lēmums Nr.71
Akceptēts.
23.09.2014.
lēmums Nr.72
Akceptēts.
23.09.2014.
lēmums Nr.73

Akceptēta.
23.09.2014.
sēdes protokols
Nr.28,12.p.
30.09.2014.
atteikums
lēmums Nr.78

Tehniskais projekts „Dzīvojamās
mājas, saimniecības ēku
rekonstrukcija un saimniecības
ēkas b vniecība”

Kuļ eva ielā 19, Ludzā,
Ludzas novadā

• rekonstrukcija
• jaunb ve

73.

26.09.2014.

74.

26.09.2014.

Tehniskais projekts „Dzīvojamās
rekonstrukcija”

Kr.Barona ielā 36, Ludzā,
Ludzas novadā

• rekonstrukcija

75.

26.09.2014.

Tehniskais projekts „Veikala
ēkas rekonstrukcija”

Brīvības ielā 34, Zilupē,
Zilupes novadā

• rekonstrukcija

76.

29.09.2014.

Tehniskais projekts „20 kV
līnijas LN-24 rekonstrukcija”

Parku ielā, J.Soikāna iela,
Ludza, Ludzas novadā

• rekonstrukcija

77.

30.09.2014.

Apliecinājumā karte dzīvokļa
vienkāršotajai rekonstrukcijai
par ofisa un ārsta prakses
telpām

Blauma a ielā 2-16
Ludzā, Ludzas novadā

• viena dzīvokļa mājas;

Akceptēts.
30.09.2014.
lēmums Nr.75

• viena dzīvokļa mājas;

Akceptēts.
30.09.2014.
lēmums Nr.76

citas nedzīvojamās ēkas
(palīgēkas)

• mazumtirdzniecības
ēkas
• 6, 10 un 20 kilovoltu
pazemes
kabeļu
elektrolīnijas
dzīvoklis

Akceptēts.
30.09.2014.
lēmums Nr.77
Akceptēts.
30.09.2014.
lēmums Nr.79

Akceptēta.
30.09.2014.
sēdes protokols
Nr.29, 11.p.

