
Inženiertīklu turētāji, ar kuriem obligāti nepieciešams saskaņot topogrāfiskos plānus, kas izstrādāti 
Ludzas novada administratīvajā teritorijā 

 

Nr. 
p.p. Inženiertīklu veids Inženiertīklu  turētājs 

 
Kontaktinformācija 

 

1.  Pašvaldības ceļi, ielas, 
lietus ūdens 
kanalizācijas 
inženiertīkli 

Ludzas novada pašvaldība   
 

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701 
tālrunis: 65707400   
saskaņo elektroniski: e-pasts: pasts @ludzasnovads.lv 

2.  Ūdensvada un 
kanalizācijas 
inženiertīkli  ciemos, 
izņemot 7.punktā un 
8. punktā  minētos 
gadījumos 

Ludzas novada pašvaldība   
 

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701 
tālrunis: 65707400   
saskaņo elektroniski: e-pasts: pasts @ludzasnovads.lv 

3.  Apgaismojuma 
inženiertīkli  ciemos 

Ludzas novada pašvaldība Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas nov., LV-5701 
tālrunis: 65707400   
saskaņo elektroniski: e-pasts: pasts @ludzasnovads.lv 

4.  Apgaismojuma 
inženiertīkli  Ludzas 
pilsētā 

SIA ELRUN” Atmodas iela 4, Rēzekne, LV-4604 
tālrunis: 29115785 
saskaņo elektroniski: e-pasts: elrun@inbox.lv 

5.  Ūdensvada un 
kanalizācijas 
inženiertīkli  Ludzas 
pilsētā 

SIA ,,LUDZAS 
APSAIMNIEKOTĀJS” 

Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas nov., LV-5701                    
tālrunis: 29720659   
saskaņo elektroniski: e-pasts: sia.la@inbox.lv 

6.  Siltumapgādes 
inženiertīkli Ludzas 
pilsētā 

SIA ,,LUDZAS 
APSAIMNIEKOTĀJS” 

Kr. Barona iela 49, Ludza, Ludzas nov., LV-5701                    
tālrunis: 28233488      
saskaņo elektroniski: e-pasts: sia.la@inbox.lv 

7.  Ūdensvada un 
kanalizācijas un 
siltumapgādes 
inženiertīkli Kārsavas 
pilsētā, Malnavas, 
Salnavas, Mežvidu, 
Otro Mežvidu, 
Goliševas, Mērdzens, 
Pudinavas ciemos 
(pagastos) 

SIA "KĀRSAVAS 
NAMSAIMNIEKS" 

Vienības iela 53, Kārsava, Ludzas nov., LV-5717 
tālrunis: 65707166; 26546763 
saskaņo elektroniski: e-pasts: info@karsavasnamsaimnieks.lv 

8.  Ūdensvada un 
kanalizācijas un 
siltumapgādes 
inženiertīkli Zilupes 
pilsētā 

SIA “ZILUPES LTD” Raiņa iela 13, Zilupe, Zilupes nov., LV-5751 
tālrunis: 65725100 
saskaņo elektroniski: e-pasts: zilupesltd@inbox.lv 
 

9.  Zemsprieguma un 
vidējā sprieguma 
elektroapgādes 
inženiertīkli 

AS „Sadales tīkls”  
 

e-pasts: st@sadalestikls.lv 
Pakalpojuma apraksts: https://www.sadalestikls.lv/klientu-
atbalsts/klientu-atbalsts/mezizstrades-darbu-saskanosana/ 

10.  Augstsprieguma (110 
kV; 330 kV) 
elektroapgādes 
inženiertīkli  

AS "AUGSTSPRIEGUMA  
TĪKLS" 
 

tālrunis: 67725372; 67725371 
e-pasts: ast@ast.lv 
Pakalpojuma apraksts: https://www.ast.lv/lv/project-
info/projektu-izskatisana-saskanosana-un-atzinumu-
izsniegsana  
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11.  Elektronisko sakaru 
inženiertīkli 

SIA "TET"  tālrunis: 67000177 
saskaņo elektroniski: e-pasts: uzraugi@tet.lv 
Pakalpojuma apraksts: https://www.tet.lv/par-tet/par-
mums/buvniecibas-saskanosana 

12.  Elektronisko sakaru 
inženiertīkli – optiskais 
kabelis  

VAS "Latvijas Valsts radio 
un televīzijas centrs" 
 

tālrunis: 67108787 
e-pasts: info@lvrtc.lv 
Pakalpojuma apraksts: 
https://www.lvrtc.lv/pakalpojumi/uznemumiem/saskanojumi/ 

13.  Elektronisko sakaru 
inženiertīkli  un  
inženierbūves 

SIA “BITE Latvija” tālrunis: +371 25850600 
saskaņo elektroniski: e-pasts: info@bite.lv 
Pakalpojuma apraksts: https://baltcom.lv/kontakti/tehnisko-
projektu-skicu-shemu-izskatisana/ 

14.  Elektronisko sakaru 
inženiertīkli  un  
inženierbūves  

SIA Baltcom TNI 
 

tālrunis: +371 67031093; +371 67293949; +371 67490058; 
+371 67480046 
saskaņo elektroniski: e-pasts: network@baltcom.lv 
Pakalpojuma apraksts: https://baltcom.lv/kontakti/tehnisko-
projektu-skicu-shemu-izskatisana/ 

15.  Elektronisko sakaru 
inženiertīkli  un  
inženierbūves  

SIA "Tele2" tālrunis: +371 67060069 
saskaņo elektroniski: e-pasts: info@tele2.lv 

16.  Propāna gāzes tīkli 
Ludzā, Kārsava un 
Zilupē (pilsētās) un 
ciemos ( ja tie ir) 

SIA  “Latvijas Propāna 
gāze” 

tālrunis: +371 67815025 28234342, 
saskaņo elektroniski: e-pasts: lpg@lpg.lv 

17.  Meliorācijas 
inženiertīkli un 
inženierbūves 

VSIA "Zemkopības  
ministrijas nekustamie  
īpašumi" Latgales  
reģiona meliorācijas  
nodaļa 

tālrunis: 64605564  
saskaņo elektroniski: e-pasts: latgale@zmni.lv  
Pakalpojuma apraksts: https://www.zmni.lv/tehniskie- 
noteikumi/ 

18.  Objekti un  inženiertīkli, 
kas atrodas dzelzceļa 
nodalījuma joslā.   
Dzelzceļa 
pārbrauktuves. 

VAS “Latvijas Dzelzceļš”  LDz Tehniskajā un būvniecības daļā, 
tālrunis: +371 67234732, +371 67234434, +371 67234612 
Pakalpojuma apraksts: 
https://www.ldz.lv/lv/content/b%C5%ABvniec%C4%ABba 
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