
Jēkabpils novads 

Komunikāciju veids Organizācija, ar kuru jāskaņo Teritorijas* 

Sakaru kabeļi SIA “Tet” 
https://www.tet.lv/par-tet/par-mums/buvniecibas-saskanosana  
http://uzraugi.tet.lv/ 

Pilsētu teritorijās 

Elektrības kabeļi AS “Sadales tīkls” 
https://sadalestikls.lv/lv/projektu-darbu-saskanosana 

Visā teritorijā 

Meliorācijas sistēmas VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Latgales reģiona meliorācijas nodaļa Jēkabpils 
sektors, lucija.deinate@zmni.lv 

Pagastu teritorijās 

Apgaismes kabeļi Jēkabpils novada pašvaldībai piederošos inženiertīklus pagastu teritorijās saskaņo attiecīgās 
apvienības pārvalde, https://www.jekabpils.lv/lv/darbinieki: 
Jēkabpils pilsēta - e-pasts: attistibas.parvalde@jekabpils.lv 
Aknīstes pilsētas pārvalde (Aknīstes pilsēta, Aknīstes pagasts, Gārsenes pagasts, Asares pagasts). 
e-pasts: janis.striks@jekabpils.lv 
Viesītes pilsētas pārvalde (Viesītes pilsēta, Viesītes pagasts, Saukas pagasts , Rites pagasts, 
Elkšņu pagasts).e-pasts: sanita.luse@jekabpils.lv 
Salas pagasta pārvalde (Salas pagasts, Sēlpils pagasts).e-pasts: raimonds.jaudzems@jekabpils.lv 
Kūku pagasta pārvalde (Kūku pagasts, Variešu pagasts, Krustpils pagasts). e-pasts: 
andris.naidovskis@jekabpils.lv 
Zasas pagasta pārvalde (Rubeņu pagasts, Zasas pagasts, Kalna pagasts, Leimaņu pagasts), 
e-pasts: kristaps.tets@jekabpils.lv 
Mežāres pagasta pārvalde (Atašienes pagasts, Vīpes pagasts, Mežāres pagasts). e-pasts: 
nadezda.mitrofanova@jekabpils.lv 
Ābeļu pagasta pārvalde (Ābeļu pagasts, Dunavas pagasts, Dignājas pagasts), e-pasts: 
anda.kiploka@jekabpils.lv 

Apdzīvotās vietās** 

Ūdensvads un kanalizācija SIA “Jēkabpils ūdens” – Jēkabpils pilsēta un Brodu ciems. e-pasts: info@jekabpilsudens.lv 
SIA “Aknīstes pakalpojumi” – Aknīstes pilsēta, Asares, Aknīstes un Gārsenes pagasts (tostarp 
Asare, Ancene, Kraujas un Gārsene).e-pasts: aknistespakalpojumi@inbox.lv 

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” - Elkšņu, Saukas, Rites, Viesītes pagasts un Viesītes pilsēta 
(tostarp Elkšņi, Klauce, Sauka, Brieži, Lone, Cīruļi). e-pasts: napa@viesites-kp.lv 
SIA “Vīgants” – Salas un Sēlpils pagastos (tostarp Sala, Sēlpils, Birži un Sēlija). e-pasts: 
vigants@vigants.lv 
SIA “Spunģēni-Daugavieši” – Atašienes, Kūku, Krustpils, Mežāres, Vīpes un Variešu pagastos 
(tostarp Atašiene, Kūkas, Mežāre, Vīpe, Spunģēni un Varieši). e-pasts: spungeni-
daugaviesi@inbox.lv 

Apdzīvotās vietās  
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Zasas pagasta pārvalde (Rubeņu pagasts, Zasas pagasts, Kalna pagasts, Leimaņu pagasts), 
E-pasts: kristaps.tets@jekabpils.lv 
Ābeļu pagasta pārvalde (Ābeļu pagasts, Dunavas pagasts, Dignājas pagasts), E-pasts: 
anda.kiploka@jekabpils.lv 

Siltumtīkli AS “Jēkabpils siltums” - Jēkabpils pilsēta. e-pasts: jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv 
SIA “Aknīstes pakalpojumi” – Aknīstes pilsēta un Asares pagasts- (tostarp Ancene). e-pasts: 
aknistespakalpojumi@inbox.lv 

SIA “Viesītes komunālā pārvalde” - Elkšņu, Saukas, Rites, Viesītes pagasts un Viesītes pilsēta 
(tostarp Elkšņi, Klauce, Sauka, Brieži, Lone, Cīruļi). e-pasts: napa@viesites-kp.lv 
SIA “Vīgants” – Salas un Sēlpils pagastos (tostarp Sala, Sēlpils, Birži un Sēlija). e-pasts: 
vigants@vigants.lv 
SIA “Spunģēni-Daugavieši” – Atašienes, Kūku, Krustpils, Mežāres, Vīpes un Variešu pagastos 
(tostarp Atašiene, Kūkas, Mežāre, Vīpe, Spunģēni un Varieši). e-pasts: spungeni-
daugaviesi@inbox.lv 
 
Jēkabpils novada pašvaldībai piederošos inženiertīklus pagastu teritorijās saskaņo attiecīgās 
apvienības pārvalde, https://www.jekabpils.lv/lv/darbinieki: 
Zasas pagasta pārvalde (Rubeņu pagasts, Zasas pagasts, Kalna pagasts, Leimaņu pagasts), 
e-pasts: kristaps.tets@jekabpils.lv 
Ābeļu pagasta pārvalde (Ābeļu pagasts, Dunavas pagasts, Dignājas pagasts), e-pasts: 
anda.kiploka@jekabpils.lv 

Apdzīvotās vietās  
 

Pašvaldību inženiertīkli Jēkabpils novada pašvaldībai piederošos inženiertīklus pagastu teritorijās saskaņo attiecīgās 
apvienības pārvalde, https://www.jekabpils.lv/lv/darbinieki : 
 
Jēkabpils pilsēta. e-pasts: attistibas.parvalde@jekabpils.lv 
Aknīstes pilsētas pārvalde (Aknīstes pilsēta, Aknīstes pagasts, Gārsenes pagasts, Asares pagasts). 
e-pasts: janis.striks@jekabpils.lv 
Viesītes pilsētas pārvalde (Viesītes pilsēta, Viesītes pagasts, Saukas pagasts , Rites pagasts, 
Elkšņu pagasts). e-pasts: sanita.luse@jekabpils.lv 
Salas pagasta pārvalde (Salas pagasts, Sēlpils pagasts).e-pasts: raimonds.jaudzems@jekabpils.lv 
Kūku pagasta pārvalde (Kūku pagasts, Variešu pagasts, Krustpils pagasts).e-pasts: 
andris.naidovskis@jekabpils.lv 
Zasas pagasta pārvalde (Rubeņu pagasts, Zasas pagasts, Kalna pagasts, Leimaņu pagasts), 
e-pasts: kristaps.tets@jekabpils.lv 

Apdzīvotās vietās  
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Mežāres pagasta pārvalde (Atašienes pagasts, Vīpes pagasts, Mežāres pagasts). e-pasts: 
nadezda.mitrofanova@jekabpils.lv 
Ābeļu pagasta pārvalde (Ābeļu pagasts, Dunavas pagasts, Dignājas pagasts),e-pasts: 
anda.kiploka@jekabpils.lv 

Gāzes vads AS “GASO” 
Pieteikums topogrāfisko plānu saskaņošanai: https://www.gaso.lv/pieteikums-topografisko-
planu-saskanosanai 
Teritorijas, kurās ir dabasgāzes infrastruktūra: 
https://www.gaso.lv/img/Iecirknnu_teritorijas.jpg 
AS “Latvijas Propāna gāze” e-pasts: lpg@lpg.lv 

Jēkabpils, Krustpils pagasts, 
Variešu pagasts un teritorijās, 
kur atrodas tīkli 
AS “GASO” 
Teritorijās, kur atrodas tīkli  
AS “Latvijas Propāna gāze” 

Citi sakaru un elektrības kabeļi SIA “Baltcom”, e-pasts: network@baltcom.lv  
VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”,  
https://www.lvrtc.lv/pakalpojumi/uznemumiem/saskanojumi/topografisko_planu_saskanosana/  
SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, e-pasts:  buvnieciba@lmt.lv  
AS “Augstsprieguma tīkls”, e-pasts:  ast@ast.lv  
AS “Latvenergo” e-pasts: klientu.serviss@elektrum.lv 

Teritorijās, kur atrodas tīkli 

Dzelzceļš VAS "Latvijas dzelzceļš”, e-pasts:  info@ldz.lv Teritorijās, kur atrodas tīkli 

Valsts autoceļu tīkls  VSIA “Latvijas valsts ceļi”, e-pasts:  latgale@lvceli.lv  Ja skar uzmērāmo teritoriju 

aktualizēts 28.12.2022 
* Ja mērnieks kādu no komunikāciju veidiem konstatē ārpus norādītās teritorijas, tad jāveic saskaņošana ar attiecīgo inženiertīklu turētāju! 
** Apdzīvotās vietās – pilsētās un ciemos. 
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