
Mārupes 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 

Visā teritorijā 

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

Visā teritorijā 

Apgaismes kabeļi Mārupes novada Pašvaldības īpašumu pārvalde 
Mājaslapa: https://www.marupe.lv/lv/kontakti/pasvaldibas-ipasumu-parvalde 
Kontaktpersona: Normunds Kārklis, e-pasts: normunds.karklis@marupe.lv 

Apdzīvotās vietās** un teritorijās, kur 
atrodas tīkli 

Ūdensvads un 
kanalizācija 

AS ”Mārupes komunālie pakalpojumi” 
Mājaslapa: https://www.mkp.lv/ 
Kontaktpersona: Jevgenijs Bistrovs, e-pasts: jevgenijs.bistrovs@mkp.lv 

Apdzīvotās vietās  
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”  - 
Mārupes pagasts 
SIA "Babītes siltums" - Piņķi, Babīte, 
Priežciems, Spilve, Spuņciems 

SIA "Babītes siltums” 
Mājaslapa:https://babitessiltums.lv/ 
Kontaktpersona: Ričards Ramis, e-pasts:ricards.ramis@babitessiltums.lv, tālrunis: 23556203 

Siltumtīkli AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” 
Mājaslapa: https://www.mkp.lv/ 
Kontaktpersona: Jevgenijs Bistrovs, e-pasts: jevgenijs.bistrovs@mkp.lv  

Apdzīvotās vietās 
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”  - 
Mārupes pagasts 
SIA "Babītes siltums" – Babītes pagasta 
Piņķos 

SIA "Babītes siltums” 
Mājaslapa: https://babitessiltums.lv/  
Kontaktpersona: Ričards Ramis, e-pasts: ricards.ramis@babitessiltums.lv, tālrunis 23556203 

Vietējais 
ģeodēziskais tīkls 

Mārupes novada Pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa  
Mārupes pagastā Zemes ierīcības speciāliste Lauma Erdmane, e-pasts: lauma.erdmane@marupe.lv, tālr. 67149862 

Visā teritorijā 
Jāsūta tikai VT punktu iznīcināšanas akti! 
Nav jāskaņo! Mārupes novada būvvalde  

Babītes un Salas pagastā Būvinspektora palīgs Arnis Balinskis, e-pasts: arnis.balinskis@marupe.lv, tālr.: 67913731 

Meliorācijas 
sistēmas 

VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Rīgas sektors (meliorācija) 
Mājaslapa: http://zmni.lv/  
Kontaktpersona:e-pasts: ivars.lagzdins@zmni.lv 

Visā teritorijā  

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 

Visā teritorijā 

Dzelzceļš VAS "Latvijas dzelzceļš” 
e-pasts: info@ldz.lv 

Teritorijās, kur atrodas tīkli 
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Valsts autoceļu 
tīkls 

VSIA “Latvijas valsts ceļi” 
e-pasts: lvceli@lvceli.lv  

Ja skar uzmērāmo teritoriju 

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 “Latvijas Mobilais Telefons”  
Mājaslapa: https://www.lmt.lv/lv/topografiskie-plani 
e-pasts: buvnieciba@lmt.lv 
SIA "Tele2" 
Kontaktpersona: Māris Drevinskis pasts: maris.drevinskis@tele2.com 
AS “Augstsprieguma tīkls”  
Mājaslapa: https://ast.lv/lv/project-info/projektu-izskatisana-saskanosana-un-atzinumuizsniegsana 
Kontaktpersonas: Edgars Notrums e-pasts: Edgars.Notrums@ast.lv 
Ilze Slaide e-pasts: Ilze.Slaide@ast.lv 
VAS, Starptautiskā lidosta "Rīga" 
e-pasts: i.teremko@riga-airport.com 
SIA”Latvijas gaisa satiksme”  
e-pasts: andris.laizans@lgs.lv  
SIA”Rīgas satiksme” (elektrotīkli lidostas “Rīga” sabiedriskā transporta pieturai) 
e-pasts topo@rigassatiksme.lv  

aktualizēts 23.02.2023 
 

Babītes pagastā vairākās apdzīvotas vietās apgaismojumu un ŪK tīkli jāskaņo ar privātajiem uzturētājiem: Vīkuļi (AS''RS ESTATE'') , Lapsas ciems(SIA 
“Latvijas namsaimnieks”) u.c. 
 
* 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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