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Sagatavoja Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldes vadītāja I.Aleksandroviča 



 
 

2016.GADĀ AKCEPTĒTAS 41 APLIECINĀJUMA KARTES UN 203 PASKAIDROJUMA RAKSTI 



 
 

 



 
 



 

 



2016.GADĀ IZSNIEGTAS  183  BŪVATĻAUJAS, TAI SKAITĀ LIELĀKIE OBJEKTI: 

 

 Meliorācijas sistēmas atjaunošana "Tēvzeme", "Liepkalns", "Dimanti" Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads; 

 Jaunatnes ielas pārbūve, Uļjanova, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads; 

 Graudu uzglabāšanas torņa novietošana īpašumā "Elkšņi", Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads; 

 Lūznavas muižas teritorijas labiekārtošana Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads; 

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārbūve Egļu ielā 1, Lendži, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads; 

 Valsts nozīmes ūdensnotekas Geikinu strauts, ŪSIK kods 428772:01, pik.00/00-84/00 atjaunošana Grisķānu pagasts, Rēzeknes novads; 

 Skvēra labiekārtošana Franča Trasuna iela 4, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads; 

 Lauksaimniecības tehnikas novietnes būvniecība īpašumā "Nefjodovo", Audriņi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads; 

 Graudu un sēklu pirmapstrādes būves būvniecība īpašumā "Putniņi", Strūžāni, Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads; 

 Liellopu kūts, skābbarības tranšejas, barības nojume un mēslu krātuve īpašumā "Ferma Griškāni", Greiškānu pagasts, Rēzeknes novads; 

 Liellopu novietne īpašumā "Lakts", Asņīnis, Rikavas pagasts, Rēzeknes novads; 

 Novadgrāvju autjaunošana Rēzeknes novada domes apsaimniekotajos koplietošanas novadgrāvjos, novadgrāvji Nr.428223:02,Nr.428223:03, 

Silmalas pagasts, Rēzeknes novads; 

 Optisko šķiedru kabeļu kanalizācijas atzarojums no LVRTC optisko šķiedru kabeļu līnijas Rēzekne-Ilzeskalns uz esošo LMT bāzes staciju BS 

"Ilzeskalns", "Sakarnieki", Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads; 

 Optisko šķiedru kabeļu kanalizācijas atzarojumi no LVRTC optisko šķiedru kabeļu līnijas Griškāni-Silmala uz esošo LMT bāzes staciju 

"Malta". Raiņa iela 21, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads; 

 Izejvielu glabāšanas laukuma būvniecība; 

 Meliorācijas sistēmas atjaunošana īpašumā "Liskas purvs", Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads 

 

 

2016.GADĀ PAGARINĀTAS 129 BŪVATĻAUJAS. 

 



 
 

 

 

 



2016.GADĀ LIELĀKIE EKSPLUATĀCIJĀ PIEŅEMTIE OBJEKTI 

 

 Veselības un sociālā centra "Malta" ēkas rekonstrukcija (vides pieejamības nodrošināšana) Andrupenes iela 28, Malta, Maltas pag., Rēzeknes 

nov.; 

 Lauksaimniecības tehnikas novietne "Lielgraudi 1", Žogotas, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov.; 

 “Izejvielu glabāšanas laukuma būvniecība”(I.kārta) Vērēmu pag., Rēzeknes nov.; 

 Graudu uzglabāšanas torņa novietošana īpašumā "Elkšņi", Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads; 

 Meliorācijas sistēmas atjaunošana "Tēvzeme", "Liepkalns", "Dimanti" Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes novads; 

 Meliorācijas sistēmu autjaunošana Z/S „Dimanti”, Z/S „Liepkalns”, Z/S „Tēvzeme” Ilzeskalna un Nautrēnu pagastos, Rēzeknes novadā; 

 Lūznavas muižas teritorijas labiekārtošana Lūznava, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads; 

 Kompleksa „Druvas” pārbūve: kūts jaunbūve, šķūņa un barības noliktavas pārbūve, skābbarības tranšeju un šķidrmēslu krātuves jaunbūve 

(Piena bloks ar kūts daļu, kūtsmēslu krātuve, katlu māja - I kārta); 

 Skvēra labiekārtošana, Franča Trasuna iela 4, Malta, Maltas pag., Rēzeknes nov.;  

 Novadgrāvju atjaunošana Rēzeknes novada domes apsaimniekotajos koplietošanas novadgrāvjos, novadgrāvji Nr.428223:02 un Nr.428223:03, 

Silmalas pagasts, Rēzeknes novads; 

 Meliorācijas sistēmas atjaunošana īpašumā "Liskas purvs", Feimaņu pagasts, Rēzeknes novads; 

 Graudu bunkuru uzstādīšana īpašumā "Jasmīni", Gaigalavas pagasts, Rēzeknes novads; 

 Gāzes termoeļlas sildītāja 10MW būvniecība “Verems", Lejas Ančupāni, Vērēmu pag., Rēzeknes nov.; 

 Ilzeskalna pagasta pārvaldes ēkas siltināšana un jumta pārbūve Centra iela 1, Ilzeskalns, Ilzeskalna pagasts, Rēzeknes nov.; 

 Administratīvā ēka "Dolomīts", Pertnīki, Sakstagala pag., Rēzeknes nov.; 

 Zivju pārstrādes cehs ar jaudu līdz 350t gadā (katlu māja) "Pertniku zivju mazuļu audzētava", Pertnīki, Sakstagala pag., Rēzeknes nov.; 

 Silosa torņu novietošana "Pie garāžas", Ustroņi, Sokolku pag., Viļānu nov.; 

 Atpūtas ēkas, tualetes un palīgēku būvniecība un teritorijas labiekārtojums "Dolomīts", Pertnīki, Sakstagala pag., Rēzeknes nov.; 

 Mazjaudas lopkautuves būvniecība "Mētras", Laizāni, Sakstagala pag., Rēzeknes nov.; 

 Lauksaimniecības produkcijas noliktava "Rjabiņino", Lielie Garanči, Ozolmuižas pag., Rēzeknes nov.; 

 Mehānisko darbnīcu telpu grupas 001, 002, 003 pārbūve (I. kārta) Rīgas iela 44, Viļāni, Viļānu novads 

 Lauksaimniecības tehnikas garāža Saules iela 5, Bērzgale, Bērzgales pag., Rēzeknes nov.; 



 Zivju pārstrādes cehs ar jaudu līdz 350t gadā "Pertniku zivju mazuļu audzētava", Pertnīki, Sakstagala pag., Rēzeknes nov. 

 

2016.GADĀ VEIKTIE CITI DARBI: 

 

1. Izskatīti 275 fizisko un juridisko personu iesniegumi; 

2. Izsniegta 109 izziņas;  

3. Sastādīti 217 atzinumi par būves pārbaudi; 

4. Sastādīti  19 administratīvā pārkāpuma protokoli; 

5. Būvvaldes sēdes - 90. 

 


