
Topogrāfiskās informācijas saskaņošana Limbažu novada teritorijā 

Inženiertīkla veids Organizācija, ar kuru jāsaskaņo un kontaktinformācija                                 Teritorija* 

Sakaru kabeļi SIA “Tet” Visā teritorijā OBLIGĀTI 

Elektrības kabeļi AS “Sadales tīkls” Visā teritorijā OBLIGĀTI 

Meliorācijas sistēmas VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” 

Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļa 
Visā teritorijā OBLIGĀTI 

 
 
 
 
 

 

 
Apgaismes kabeļi 

Limbažu apvienības pārvalde 

limbazi@limbazunovads.lv 

Viktors Zujevs, Limbažu apvienības pārvaldes vadītājs 

e-pasts: viktors.zujevs@limbazunovads.lv, Mob.tālr.29164648 

 

Apdzīvotās vietās** 

Limbažu pilsētas apgaismojums 

 

Alojas apvienības pārvalde 

aloja@limbazunovads.lv 

Jānis Strauts, Alojas apvienības pārvaldes vadītājs 

e-pasts: janis.strauts@limbazunovads.lv, tālr.29406181 

 

Apdzīvotās vietās** 

Alojas un Staiceles pilsētas 

apgaismojums 

 

Salacgrīvas apvienības pārvalde 

salacgriva@limbazunovads.lv  

Andris Zunde, Salacgrīvas apvienības pārvaldes vadītājs 

e-pasts: andris.zunde@limbazunovads.lv,  

Mob.tālr.25631555 

 

Apdzīvotās vietās** 

Salacgrīvas un Ainažu pilsētas apgaismojums 

 

 
 

 

Ūdensapgāde,  
sadzīves kanalizācija, 

lietus kanalizācija 

 
 

 

SIA “Limbažu siltums” 

Valters Mardoks,  

e-pasts: valters.mardoks@limbazusiltums.lv,  

Mob.tālr.29215974 

 

Normunds Zaķis,  

e-pasts: normunds.zakis@limbazusiltums.lv  
Mob.tālr.29476636 
 

Apdzīvotās vietās** 

Limbažu pilsētā; Umurgas pagastā – Umurgas ciemā; 

Limbažu pagastā - Lādezera un Ozolaines ciemos; 

Katvaru pagastā – Pociema un Priedes ciemos, 

Katvaru pagastā – Tiegažu ciemā (tikai ūdensapgāde) 

un 2 km rādiusā ap      Katvaru pagasta “Līcīšu” mājām 

(tikai ūdensapgāde); Pāles pagastā – Pāles ciemā; 

Viļķenes pagastā – Viļķenes un Vitrupes ciemos 
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Ūdensapgāde,  

sadzīves kanalizācija, 
lietus kanalizācija 

 

SIA ”Salacgrīvas ūdens” 
Kaspars Krūmiņš,  
e-pasts: kaspars.krumins@limbazunovads.lv ,  
Mob.tālr.29916952 

Apdzīvotās vietās** 

Salacgrīvas pilsēta, Ainažu pilsēta, Ainažu 

pagasts, Salacgrīvas pagasts, Liepupes pagasts 

 

SIA “Alojas Saimniekserviss” 

Andis Matvejevs,  
e-pasts: andis.matvejevs@limbazunovads.lv,  
Mob.tālr.29263935. 

Apdzīvotās vietās** 

Alojas pilsēta, Staiceles pilsēta, Ozolmuiža, Puikule, 

Puikules stacija, Vilzēni, Braslava, Ungurpils, Vīķi 

 

Limbažu apvienības pārvalde 

limbazi@limbazunovads.lv 

Viktors Zujevs, Limbažu apvienības pārvaldes vadītājs 
e-pasts: viktors.zujevs@limbazunovads.lv, Mob.tālr.29164648 

Apdzīvotās vietās** 

Limbažu pilsētas  

lietus kanalizācija 

Alojas apvienības pārvalde 

aloja@limbazunovads.lv 

Jānis Strauts, Alojas apvienības pārvaldes vadītājs 

e-pasts: janis.strauts@limbazunovads.lv,tālr.29406181 

Apdzīvotās vietās** 

Alojas un Staiceles pilsētas  

lietus kanalizācija 

 
 

 

 
 

Siltumapgāde 

SIA “Limbažu siltums” 

Valters Mardoks,  

e-pasts: valters.mardoks@limbazusiltums.lv, Mob.tālr.29215974 

Apdzīvotās vietās** 

Limbažu pilsēta un  

Umurgas ciems 

SIA “Alojas Saimniekserviss” 

Andis Matvejevs,  
e-pasts: andis.matvejevs@limbazunovads.lv,  
Mob.tālr.29263935 

Apdzīvotās vietās** 

Alojas pilsēta, Staiceles pilsēta, Ozolmuiža, Puikule, 

Puikules stacija, Vilzēni, Braslava, Ungurpils, Vīķi 

 

Salacgrīvas apvienības pārvalde 

salacgriva@limbazunovads.lv  

Andris Zunde, Salacgrīvas apvienības pārvaldes vadītājs 

e-pasts: andris.zunde@limbazunovads.lv, Mob.tālr.25631555 

 Apdzīvotās vietās**  

 Salacgrīvas pilsēta 

 Limbažu novada administrācijas   
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Ielu sarkanās līnijas 

Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļas  
teritorijas plānotājs 

Limbažu apvienības pārvaldes teritorijā:  

Sandra Paegle, e-pasts: sandra.paegle@limbazunovads.lv, tālr.25651724 

Marita Muceniece, e-pasts; marita.muceniece@limbazunovads.lv; tālr.20291587 

Alojas apvienības pārvaldes teritorijā: 

Sandra Paegle, e-pasts: sandra.paegle@limbazunovads.lv, tālr.25651724 

Marita Muceniece, e-pasts; marita.muceniece@limbazunovads.lv; tālr.20291587 

Salacgrīvas apvienības pārvaldes teritorijā: 

Sarkanās līnijas tiek noteiktas atbilstoši teritorijas plānojumam un tikai 

nepieciešamības gadījumā, ja tās nav iepriekš izsniegtas, 
  tad tās tiek saskaņotas ar teritorijas plānotāju (Guna Paegle, e-pasts:  
guna.paegle@limbazunovads.lv, tālr.64024990 ). 

 
 
 
 
 
 

Apdzīvotās vietās** 

 

 

Vietējais  

ģeodēziskais tīkls (VT) 

 

Limbažu novada administrācijas  

Nekustamā īpašuma un teritoriālā plānojuma nodaļas  

teritorijas plānotājs 

Sandra Paegle, e-pasts: sandra.paegle@limbazunovads.lv, tālr.25651724; 

Marita Muceniece, e-pasts; marita.muceniece@limbazunovads.lv; tālr.20291587 

Ja uzmērāmajā teritorijā ir 

vietējā ģeodēziskā tīkla punkts 

Citi pašvaldības 

inženiertīkli 

Citus Limbažu novada pašvaldībai piederošos inženiertīklus pagastu 

teritorijās saskaņo attiecīgās apvienības pārvaldes pakalpojumu sniegšanas 

centra vadītājs 

 Teritorijās, kur atrodas tīkli 

 Citi sakaru un 
elektrības kabeļi 

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”,  

SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, 

AS “Augstsprieguma tīkls”,      
 

 

Teritorijās, kur atrodas tīkli 

aktualizēts 19.09.2022. 

* Ja mērnieks kādu no inženiertīklu veidiem konstatē ārpus norādītās teritorijas, tad jāveic saskaņošana ar attiecīgo inženiertīklu turētāju! 

** Apdzīvotās vietās – pilsētās un ciemos 


