2014. gadā Ludzas novada Būvvaldē saņemtie būvatļaujas pieprasījumi
un saistība ar tiem pieņemtie lēmumi
uz 30.09.2014.
Nr.
p.p.

Būvatļaujas
pieprāsījuma
datums

1.

03.02.2014.

Š

2.

10.02.2014.

Pirts rekonstrukcija

3.

14.02.2014.

0,4kV elektrolīnijas L-3 no TP-9009
rekonstrukcija

4.

17.02.2014.

5.

26.02.2014.

Būves
nosaukums

a b vniecība

Plānoto būvdarbu
veikšanas vieta

Ozolu ielā 15, Ludzā, Ludzas
novadā
īpašumā „Buči”,
Ludzas novadā

ukšu pagastā,

Zilupē, Zilupes novadā

Biomasas koģenerācijas stacija

R pniecības ielā 2b, Ludzā,
Ludzas novadā

Koksnes granulu ražotnes un
koģenerācijas stacijas b vniecība

īpašumā „Strauti”, B ruškos,
Isnaudas pagastā, Ludzas novadā

Būvniecības
veids

jaunb ve
rekonstrukcija

rekonstrukcija
jaunb ve

Būves plānotā
funkcija

• citas nedzīvojamās
ēkas (palīgēkas)
• citas nedzīvojamās
ēkas (palīgēkas)

• elektroapgāde; ārējie
tīkli

• elektroenerģijas
apgādes ēkas, iz emot
transformatoru
apakšstaciju ēkas

28.02.2014.

Vasaras mājas b vniecība

7.

28.02.2014.

Vasaras mājas b vniecība

8.

20.03.2014.

Pirts b vniecība

9.

21.03.2014.

Dī u b vniecība

10.

08.04.2014.

11.

10.04.2014.

Sprieguma kvalitātes uzlabošana L2 no TP-8171
Ŗobežkontroles punktu degvielas
daudzuma noteikšanas iekārtu un
degvielas īslaicīgas uzglabāšanas

īpašumā „Irbes-1”, Zeļčevā,
Cirmas pagastā, Ludzas novadā
īpašumā „Irbes-2”, Zeļčevā,
Cirmas pagastā, Ludzas novadā

īpašumā „Kiži”, Martiši, Isnaudas
pagastā, Ludzas novadā
īpašumā „Paradaize”, Cirmas
pagastā, Ludzas novadā

Nirzas pagastā, Ludzas novadā

īpašumā „Terehova”, Zaļesjes
pagastā, Zilupes novadā

jaunb ve
jaunb ve
jaunb ve
jaunb ve
rekonstrukcija
jaunb ve

06.02.2013.
Nr.1-14
13.02.2014.
Nr.2-14
28.02.2014.
Nr.5-14
18.02.2014.
Nr.3-14

• r pnieciskās ražošanas
ēkas

• 27.02.2014.
Nr.4-14.

• individuālās dzīvojamās
mājas un vasarnīcas

05.03.2014.
Nr.6-14

jaunb ve

6.

Būvatļaujas
spēkā stāšanās
diena, Nr.

• individuālās dzīvojamās
mājas un vasarnīcas
• citas nedzīvojamās
ēkas (palīgēkas)
• dīki

• elektroapgāde; ārējie
tīkli

• nojumes ar metāla vai
m ra balstiem un
pamatnes cieto

• Apturēta ar
b vvaldes
03.04.2014.
lēmumu
nr.16.

05.03.2014.
Nr.7-14
24.03.2014.
Nr.8-14
28.03.2014.
Nr.9-14
09.04.2014.
Nr.10-14
14.04.2014.
Nr.11-14

tvert u novietošanas laukumu
izb ve

segumu

12.

17.04.2014.

Dzīvojamās mājas b vniecība

13.

23.04.2014.

Tirgus ielas rekonstrukcija

Ludzā, Ludzas novadā

rekonstrukcija

• ielas un ceļi

14.

23.04.2014.

Rekašova ielas rekonstrukcija

Ludzā, Ludzas novadā

rekonstrukcija

• ielas un ceļi

15.

23.04.2014.

Kr.Barona ielas rekonstrukcija

Ludzā, Ludzas novadā

rekonstrukcija

• ielas un ceļi

16.

30.04.2014.

Pirts rekonstrukcija par dzīvojamo
māju, pirts un garāža b vniecība

Tālavijas ielā 127, Ludzā, Ludzas
novadā

jaunb ve;
rekonstrukcija

17.

09.05.2014.

Dzīvojamās mājas, pirts un
saimniecības ēkas b vniecība

Latgales ielā 68, Ludzā, Ludzas
novadā

jaunb ve;

18.

12.05.2014.

Zilupes Jēzus Sirds Romas katoļu
baznīcas rekonstrukcija

19.

13.05.2014.

Automazgātuves rekonstrukcija”

Baznīcas ielā 21, Zilupē, Zilupes
novadā

20.

02.06.2014.

Trīs garāžu boksu b vniecība

21.

12.06.2014

22.

16.06.2014

23.

16.06.2014

Saimniecības ēkas rekonstrukcija

24.

30.06.2014

Kanalizācijas tīklu b vniecība

25.

30.06.2014

Laukuma rekonstrukcija pie Ludzas
novada pašvaldības ēkas Rai a un
Stacijas ielu krustojumā (II.kārta).
Horizontālā saules pulkste a
izb ve.

Meliorācijas sistēmas
rekonstrukcija saimniecībā „Volti”,
kopprojekta ietvaros

Dzīvojamās mājas, pirts un
saimniecības ēku rekonstrukcija.
II.kārta. Pirts b vniecība

īpašumā „Birstalas”, Pildas
pagastā, Ludzas novadā

Latgales ielā 68, Ludzā, Ludzas
novadā

Kr.Barona ielā 49, Ludzā, Ludzas
novadā

Rai a iela16, Ludzā, Ludzas
novadā

Pildas pagastā, Ludzas novadā
Stroda ielā 1, Ludzā, Ludzas
novadā
Dārzu š ērsielā, Skolas ielā,
A.Upīša ielā, Ludzā, Ludzas
novada

Latgales ielā 159, Ludzā, Ludzas
novadā

jaunb ve

rekonstrukcija
rekonstrukcija
jaunb ve
jaunb ve

rekonstrukcija

rekonstrukcija
jaunb ve

rekonstrukcija

• individuālās dzīvojamās
mājas

viena dzīvokļa mājas

• citas nedzīvojamās
ēkas (palīgēkas)

viena dzīvokļa mājas

citas nedzīvojamās ēkas
(palīgēkas)
kulta ēkas

• automašīnu mazgātuves
ēka ar kafejnīcu
• garāžu ēkas

• arhitekt ras forma

• meliorācijas sistēma
• citas nedzīvojamās
ēkas (palīgēkas)
• kanalizācijas tīklu
cauruļvadi

viena dzīvokļa mājas

citas nedzīvojamās ēkas
(palīgēkas)

24.04.2014.
Nr.12-14
28.04.2014.
Nr.13-14
28.04.2014.
Nr.14-14
28.04.2014.
Nr.15-14
07.05.2014.
Nr.16-14

10.05.2014.
Nr.17-14

19.05.2014.
Nr.19-14
16.05.2014.
Nr.18-14
02.06.2014.
Nr.20-14
12.06.2014.
Nr.21-14

16.06.2014.
Nr.22-14
04.07.2014.
Nr.24-14
02.07.2014.
Nr.23-14
04.07.2014.
Nr.25-14

26.

15.07.2014.

Kautuves rekonstrukcija

27.

24.07.2014.

Ludzas novadpētniecības muzeja
rijas renovācija

28.

25.07.2014.

29.

25.07.2014.

30.

25.07.2014.

31.

29.07.2014.

32. 30.07.2014.
33.

31.07.2014.

34.

01.08.2014.

35.

01.08.2014.

36.

04.08.2014.

37.

14.08.2014.

38.

39.

40.

14.08.2014.

14.08.2014.

20.08.2014.

HES ēkas densvada un pārgāznes
renovācija

īpašumā „Cirmas bekons”, Cirmas
pagastā, Ludzas novadā
uļ eva ielā 2, Ludzā, Ludzas
novadā

rekonstrukcija
renovācija

lauku saimniecības
nedzīvojamās ēkas
• muzeji

Isnaudas pagastā, Ludzas novadā

renovācija

hidrotehniskas b ves

Meža ceļa „Ustinovkas ceļš” b ve

Ciblas pagastā, Ciblas novadā

jaunb ve

meža ceļi

Meža ceļa „Tolstika ceļš” b ve

Līdumnieku pagastā, Ciblas
novadā

jaunb ve

meža ceļi

jaunb ve

viena dzīvokļa mājas

Dzīvojamās mājas un saimniecības
ēku b vniecība
Saimniecības ēku rekonstrukcija
Meža ceļa „Zirgu ceļš” b ve
Meža ceļa „Cegeļ as ceļš”
rekonstrukcija

Meža ceļa „Annapoles ceļš”
rekonstrukcija

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija
un saimniecības ēkas b vniecība

īpašumā „Kalmes” Zvirgzdenes
pagastā, Ciblas novadā
īpašumā „Lielie Oši” Pušmucovas
pagastā, Ciblas novadā

rekonstrukcija

citas nedzīvojamās ēkas
(palīgēkas)

citas nedzīvojamās ēkas
(palīgēkas)

Rundēnu pagastā, Ludzas novadā

jaunb ve

meža ceļi

Rundēnu pagastā, Ludzas novadā

rekonstrukcija

meža ceļi

Istras pagastā, Ludzas novadā

rekonstrukcija

• meža ceļi

īpašumā „Līdumi”, Pušmucovas
pagastā, Ludzas novadā

rekonstrukcija
jaunb ve

denssaimniecības pakalpojumu
attīstība Zilupē, Zilupes novadā.
I.kārta.

Zilupē, Zilupes novadā

denssaimniecības pakalpojumu
attīstība Zilupē, Zilupes novadā.
II.kārta.

Zilupē, Zilupes novadā

denssaimniecības pakalpojumu
attīstība Zilupē, Zilupes novadā.
III.kārta.

Zilupē, Zilupes novadā

Ceļa b vniecība līdz īpašumam
„Bebrupīte” , Nirzas pagastā, Ludzas
novadā

Nirzas pagastā, Ludzas novadā

jaunb ve;
rekonstrukcija.
jaunb ve;
rekonstrukcija.
jaunb ve;
rekonstrukcija
jaunb ve

viena dzīvokļa mājas;

citas nedzīvojamās ēkas
(palīgēkas)

15.07.2014.
Nr.26-14
25.07.2014.
Nr.27-14
28.07.2014.
Nr.28-14
29.07.2014.
Nr.29-14
29.07.2014.
Nr.30-14
31.07.2014.
Nr.32-14

30.07.2014.
Nr.31-14
01.08.2014.
Nr.33-14
01.08.2014.
Nr.34-14
04.08.2014.
Nr.35-14
08.08.2014.
Nr.36-14

• densapgādes
cauruļvadi;

19.08.2014.
Nr.37-14

• densapgādes
cauruļvadi;

19.08.2014.
Nr.38-14

• densapgādes
cauruļvadi;

19.08.2014.
Nr.39-14

• kanalizācijas cauruļvadi.
• kanalizācijas cauruļvadi.
• kanalizācijas cauruļvadi.
• ielas un ceļi

25.08.2014.
Nr.40-14

41.

25.08.2014.

42.

05.09.2014.

Jauns pieslēgums elektrotīkliem
Pirts un saimniecības ēkas
b vniecība

43.

05.09.2014.

Kanalizācijas tīklu b vniecība
II.kārta

44.

10.09.2014.

Palīgēkas pie katlu mājas ēkas
b vniecība

45.

26.09.2014.

46.

30.09.2014.

47.

30.09.2014.

Mēslu krātuves b vniecība

Bebrīšos, Nirzas pagastā, Ludzas
novadā
Rai a ielā 51, Ludzā, Ludzas
novadā
Dārzu š ērsielā, Skolas ielā,
A.Upīša ielā, Ludzā, Ludzas
novada

īpašumā „Pašvaldības zeme”,
Vecslabadā, Istras pagastā,
Ludzas novadā
īpašumā „Mārupe”, Blontu
pagastā, Ciblas novadā

Dzīvojamās mājas, saimniecības ēku
rekonstrukcija un saimniecības ēkas
b vniecība

Kuļ eva ielā 19, Ludzā, Ludzas
novadā

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija

Kr.Barona ielā 36, Ludzā, Ludzas
novadā

jaunb ve
jaunb ve
jaunb ve

jaunb ve
jaunb ve

rekonstrukcija
jaunb ve

rekonstrukcija

• elektroapgāde; ārējie
tīkli

• citas nedzīvojamās ēkas
(palīgēkas)
• kanalizācijas tīklu
cauruļvadi
• palīgēkas
citas nedzīvojamās
ēkas. K tsmēslu un
vircas krātuves.

viena dzīvokļa mājas;

citas nedzīvojamās ēkas
(palīgēkas)
viena dzīvokļa mājas;

29.08.2014.
Nr.41-14
05.09.2014.
Nr.42-14
08.09.2014.
Nr.43-14
12.09.2014.
Nr.44-14
26.09.2014.
Nr.45-14

30.09.2014.
Nr.46-14

30.09.2014.
Nr.47-14

