
Balvu novads                                                                                                          Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš ir viens gads, skaitot no tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datubāzē 

Komunikāciju veids Organizācija, ar kuru jāskaņo Teritorijas* 

Sakaru kabeļi SIA “Tet” 
Reģistrējoties TET e-vidē var iesniegt topogrāfiju uz saskaņošanu: http://uzraugi.tet.lv 
https://www.tet.lv/par-tet/par-mums/buvniecibas-saskanosana  

Apdzīvotās vietās  

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

Visā teritorijā 

Meliorācijas sistēmas VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Vidzemes reģiona 
meliorācijas nodaļa 
Mājaslapa:  http://zmni.lv/  tālrunis: 67942120  
Kontaktpersona: andrejs.krakups@zmni.lv 

Ārpus apdzīvotām vietām  
 

Apgaismes kabeļi, Ūdensvads 
un kanalizācija 
 

Pašvaldības aģentūra “SAN-TEX” Balvu pilsēta 
Mājaslapa: https://www.san-tex.lv/ 
Apgaismes kabeļi: Kontaktpersona:  Andris Vējiņš Ruciņš e-pasts: andrisvejins@gmail.com 
Tālrunis: 26510448 
Ūdensvads un kanalizācija : Kontaktpersona:  Aivars Pugejs (Komunālais inženieris) e-pasts: 
aivars.pugejs@balvi.lv 

Apdzīvotās vietās  
Balvu pilsētā - p/a “SAN-TEX” 
Pagastu ciemu un pilsētu teritorijās- attiecīgā 
pagasta/pilsētas pārvalde. 
 

Balvu pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Andris Ķerāns e-pasts: andris.kerans@balvi.lv, balvi@balvi.lv 
Baltinavas pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Sarmīte Tabore e-pasts: baltinava@balvi.lv  tālrunis: 28399183 

Bērzkalnes pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Skaidrīte Saleniece e-pasts: Skaidrite.Saleniece@balvi.lv, berzkalne@balvi.lv 
Bērzpils pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Biruta Bogdane e-pasts: berzpils@balvi.lv tālrunis:20223100 

Briežuciema pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Anastasija Gabrāne e-pasts: anastasija.gabrane@balvi.lv tārunis: 26633595 
Krišjāņu pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Iveta Socka-Puisāne  e-pasts: krisjani@balvi.lv  mob.29447351 
Kubulu pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Artūrs Luksts e-pasts: arturs.luksts@balvi.lv 
Kupravas pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Aleksandrs Tihomirovs epasts: kuprava@balvi.lv 

Lazdukalna pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Arnita Pugača e-pasts: lazdukalns@balvi.lv 
Lazdulejas pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Andris Višņakovs e-pasts: andris.visnakovs@balvi.lv 
Medņevas pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Pēteris Apsītis e-pasts medneva@balvi.lv 
Rugāju pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Arnita Pugača e-pasts: rugaji@balvi.lv 
Šķilbēnu pagasta pārvalde 
Kontaktpersona: Andris Mežals e-pasts skilbeni@balvi.lv tālrunis: 26470877 
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Susāju pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Ilmārs Locāns  e-pasts: susaji@balvi.lv tālrunis:29142740 

Tilžas pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Anna Bērziņa e-pasts: anna.berzina@balvi.lv 

Vectilžas pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Genovefa Jermacāne e-pasts: vectilza@balvi.lv  tālrunis: 26167818 
Vecumu pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Ilmārs Locāns  e-pasts: vecumi@balvi.lv tālrunis: 29142740 
Vīksnas pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Dzintra Pipcāne e-pasts: dzintra.pipcane@balvi.lv, viksna@balvi.lv 
mob. 26188345 
Žīguru pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Jevgenijs Žukovskis, e pasts: ziguri@balvi.lv,  jevgenijs.zukovskis@balvi.lv 
Viļakas pilsētas pārvalde 
Kontaktpersona:  Oļegs Ķesks e-pasts vilaka@balvi.lv tālrunis: 29289480 

Siltumtīkli 
 

AS “Balvu enerģija” - Balvu pilsēta 
Mājaslapa: http://www.balvuenergija.lv/ 
Kontaktpersona: Sandris Šalajevs tālr.: 64522614 

Apdzīvotās vietās  
Balvu pilsētā -  AS “Balvu enerģija”  
Pagastu ciemu teritorijās- attiecīgā pagasta 
pārvalde 
 

Bērzkalnes pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Skaidrīte Saleniece e-pasts: Skaidrite.Saleniece@balvi.lv, berzkalne@balvi.lv 
Bērzpils pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Biruta Bogdane e-pasts: berzpils@balvi.lv tālrunis:20223100 

Krišjāņu pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Iveta Socka-Puisāne  e-pasts: krisjani@balvi.lv  mob.29447351 
Kubulu pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Artūrs Luksts e-pasts: arturs.luksts@balvi.lv 

Kupravas pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Aleksandrs Tihomirovs epasts: kuprava@balvi.lv 
Lazdukalna pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Arnita Pugača e-pasts: lazdukalns@balvi.lv 

Lazdulejas pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Andris Višņakovs e-pasts: andris.visnakovs@balvi.lv 
Medņevas pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Pēteris Apsītis e-pasts medneva@balvi.lv 
Rugāju pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Arnita Pugača e-pasts: rugaji@balvi.lv 
Šķilbēnu pagasta pārvalde 
Kontaktpersona: Andris Mežals e-pasts skilbeni@balvi.lv tālrunis: 26470877 
Susāju pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Ilmārs Locāns  e-pasts: susaji@balvi.lv tālrunis:29142740 
Tilžas pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Anna Bērziņa e-pasts: anna.berzina@balvi.lv 
Vectilžas pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Genovefa Jermacāne e-pasts: vectilza@balvi.lv  tālrunis: 26167818 
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Vecumu pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Ilmārs Locāns  e-pasts: vecumi@balvi.lv tālrunis: 29142740 

Vīksnas pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Dzintra Pipcāne e-pasts: dzintra.pipcane@balvi.lv, viksna@balvi.lv 
mob. 26188345 
Žīguru pagasta pārvalde 
Kontaktpersona:  Jevgenijs Žukovskis, e pasts: ziguri@balvi.lv,  jevgenijs.zukovskis@balvi.lv 

Viļakas pilsētas pārvalde 
Kontaktpersona:  Oļegs Ķesks e-pasts vilaka@balvi.lv tālrunis: 29289480 

Pašvaldību inženiertīkli Balvu novada pašvaldībai piederošos inženiertīklus pagastu teritorijās 
saskaņo attiecīgās apvienības pārvalde 

 

Sarkanās līnijas  Baltinavas ciemā SL jāsaskaņo ar MDC 

Gāzes vads AS “Latvijas Propāna gāze” 

Kontaktpersona: Tehniskais direktors Ruslans Jurgensons e-pasts: ruslans.jurgensons@lpg.lv 
Apdzīvotās vietās 
AS “Latvijas Propāna gāze” 
Teritorijās, kur atrodas tīkli 
AS “Conexus Baltic Grid” 

AS “Conexus Baltic Grid” 
Maģistrālie gāzes vadi, A. Briāna iela 6, Rīga, LV-1001 e-pasts: info@conexus.lv 

Citi sakaru un elektrības kabeļi 
 

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 
Mājaslapa: 
https://www.lvrtc.lv/pakalpojumi/uznemumiem/saskanojumi/topografisko_planu_saskanosana/ 
e-pasts: topo@lvrtc.lv 

Teritorijās, kur atrodas tīkli 
SIA “Baltcom” – attiecībā uz ciemu un pilsētu 
teritorijām; 
SIA “Tele2”- attiecībā uz plāniem, kuri skar ar 
uzņēmuma darbību saistīto infrastruktūru; 
VAS ”Latvijas Valsts ceļi” - attiecībā uz plāniem, 
kuri skar ceļus vai to aizsargjoslas; 
VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” - 
attiecībā uz plāniem, kuri skar ar uzņēmuma 
darbību saistīto infrastruktūru; 
VAS ”Elektroniskie sakari” - attiecībā uz plāniem, 
kuri skar ar uzņēmuma darbību saistīto 
infrastruktūru; 
 

VAS ”Latvijas Valsts ceļi” 
Kontaktpersona:  Guntis Tabors, e-pasts Guntis.Tabors@lvceli.lv tālrunis: 26590759 

VAS ”Elektroniskie sakari” 

AS “Augstsprieguma tīkls” 
Mājaslapa: https://ast.lv/lv/project-info/projektu-izskatisana-saskanosana-un-atzinumu-
izsniegsana 
Kontaktpersonas: Edgars Notrums e-pasts: Edgars.Notrums@ast.lv 
Ilze Slaide e-pasts: Ilze.Slaide@ast.lv 
AS “Latvenergo” - sakaru kabeļi  
Kabeļu dienests, e-pasts: janis.grabis@latvenergo.lv 
SIA ”Baltcom” 
Mājaslapa: https://baltcom.lv/kontakti/tehnisko-projektu-skicu-shemu-izskatisana/ 

e-pasts: network@baltcom.lv 

SIA "Tele2"  
Kontaktpersona: Māris Drevinskis e-pasts: maris.drevinskis@tele2.com 
SIA “Latvijas Mobilais Telefons”  
Mājaslapa: https://www.lmt.lv/lv/topografiskie-plani 
e-pasts:  buvnieciba@lmt.lv 

 

aktualizēts 16.02.2023 
* 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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