
Skaidrojošs apraksts 
 
Vispār īgās ziņas  
 

Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz Projektēšanas uzdevumu, LBN 202-15 
”Būvprojekta saturs un noformēšana”, MK noteikumi Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju 
būvnoteikumi”, MK noteikumi Nr.1620 ”Noteikumi par būvju klasifikāciju” un citiem spēkā 
esošajiem normātivajiem aktiem. 
             Saskaņa ar MK noteikumiem Nr.500 un Nr.1620  siltumtrase ir II lietošanas veida 
būve ar kodu 22220404 –Bezkanāla pazemes siltumtīklu cauruļvadi ar iekšējo diametru līdz 
500mm (ieskaitot) un siltumizolāciju. 

Ir saņemti tehniskie noteikumi no Lubānas novada pašvaldība, AS „Sadales tīkls”, 
SIA „Lattelecom’’, VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”. 

Projekta izstrādei izmantoti topogrāfiskie materiāli. Tika veikta arī objekta izpēte uz 
vietas.  

2017.gada 10.martā  veikta topogrāfiskā uzmērīšana ar piesaisti Latvijas normālo 
augstumu sistēmā epohā 2000.5 (LAS- 2000.5). Topogrāfiskais plāns reģistrēts pašvaldības 
ADTI datu bāzē ar Nr.7013 TP 0873  2017.gada 10.martā. 

 
Plānoto būvniecības veids 
 

Siltumtrases pievads tiek projektēts no rūpnieciski izolētām caurulēm ar 2 izolācijas 
sēriju. Izolācijas putas ir izstrādātas uz ciklopentāna bāzes, tās ir apkārtējai drošas. 
Siltumtrases diametrs izvēlēts pamatojoties uz aprēķinu pēc pasūtītāja izsniegtās 
informācijas par esošajiem  patērētājiem.  
           Projekta dokumentācijā paredzēts uzstādīt cauruļvadu viengabalainuma avārijas 
signalizācijas sistēmu ar mēraparatūras izvietojumu. Kontroles un mērīšanas punkts 
izvietojams katlu māja  telpās.            

Siltuma avots –Lubāna, Skolas ielā 11A  katlu māja. Katlu māja uzstādīts firmas 
Komforts ūdenssildāmais katls AK-800s ar katla siltuma ražību 0.8MW. 
            Montāžas veids - bezkanāla cauruļvadu montāža. 

Trases temperatūras spriegumi un izplešanas tiek kompensēti ar trases pagriezieniem. 
Pie līkumiem izvietoti putu spilveni. Saskaņā ar aprēķinu papildus kompensatori dabiskajiem 
nav nepieciešami.  

Zemākajās siltumtrases vietās izbūvējama tukšošanas aka ar tukšošanas ventiļiem. 
Siltumtrases tukšošana notiek ar pārvietojamo atsūknēšanas ierīci. Tukšošanas aka skatāmas 
tipveida rasējumā. 
         Pieslēguma mezgli projektēti ar neatkarīgo apkures sistēmu pieslēgumu. Ēku ievadus 
hermetizēt ar blīvēšanas gredzeniem un izolēto cauruļu galā uzlikt gala cepures. 
Noslēgarmatūra  izbūvējama ēku siltummezglos pirms siltumskaitītāja. 
           Siltuma mezgla montāžai paredzēts izmantot tērauda melna elektrometināmās 
gruntētas caurules, kuras nepieciešams  izolēt ar akmens vates siltumizolāciju. Atgaisošanai 
nepieciešamo armatūru izvietot siltummezglu augstākajos punktos, bet ūdens izlaidei – 
zemākajos. Armatūras, manometru, termometru, drošības vārstu precizēt montāžas darbu 
veikšanas gaitā.  

 
 Pēc darbu veikšanas ir jāatjauno ietvju, ceļu, u.c. segumi, kas tiks bojāti būvdarbu 

veikšanas laikā, ar tādiem pašiem segumu veidiem, kādi tika bojāti. Tas pats attiecas uz 
ceļazīmju, apgaismes stabu (ja tādi ir) u.c., kas tiks noņemti darbu veikšanas laikā, 
atjaunošanu..  
 



Plānoto būvdarbu apjomi un veikšanas metode 
 
Būvprojektā paredzēts jaunu siltumtīklu pievadu izbūve, uzstādot siltumezglus 

patērētāju ēkās. Siltumtīklu pievada kopējais garums 63,4 m. Siltumtrases cauruļu diametrs 
izvēlēts pamatojoties uz aprēķinu pēc pasūtītāja izsniegtās informācijas par esošajiem un 
perspektīvajiem patērētājiem.  

Šķērsojumos ar citām komunikācijām un aizsargjoslā darbus veikt bez mehānismu 
pielietojuma. Neizmantot vibrolentes virs komunikāciju krustojumiem un to tuvumā. Ievērot 
grunts īpašības un neatstāt atsegtas komunikācijas. Šķērsojot esošos kabeļus uz tiem ir jāliek 
aizsarg čaulas 3 metru garumā, ja tie iepriekš nav jau bijuši aizsargāti. LVRTC EST 
ieguldīšanas vietu un dziļumu precizēt pārstāvja klātbūtnē, vecot skatrakumus. 

 
Plānoto būvniecības atkritumu daudzumi un veidi 
 
Visi būvniecības gaitā atgūtie materiāli ir pasūtītāja īpašums un jānogādā pasūtītāja 

norādītajā atbērtnē. 
              Būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošana: noslēgt līgumu par atkritumu 
savākšanu ar komersantu, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodarbojas ar atkritumu 
apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā .  

 
Būvniecībā radīto atkritumu apjoms :  
Materiāls Apjoms m³ Piezīme 

Saimnieciskie  1 
 Saskaņā ar noslēgto 
līgumu 

Dzelzsbetona 
siltumtīklu kanāli  un kameras 

2 
 

Saskaņā ar noslēgto 
līgumu 

Būvgruži 
 3 

 Saskaņā ar noslēgto 
līgumu 

 
Vides pieejamība 

 
Veicot būvdarbus  jānodrošina piekļūšana esošajiem zemes īpašumiem. Izbūvējot 
siltumtrases pievadus, nodrošināt piekļuvi zemes īpašumiem izbūvējot pagaidu siltumtrases 
šķērsojumu un ceļu. Būvniekam izstrādāt darbu veikšanas projektu ar tajā iekļautajiem 
risinājumiem satiksmes organizācijai.  Būvprojektā netiek paredzēta siltumtrases pārbūve, 
kas skar valsts nozīmes autoceļus. 
 

Sastādīja:                                                      L. Mihņeviča 























Objekta 
nosaukums

1 2 3 4

1 Betons B20klase m3 0,2

2 Smiltis max. frakc. 20mm m3 30

3 Šķeltā aizsargčaula OD110, L=3m gb 11,00

4
Rūpnieciski izolētu bezkanāla siltumtrašu caurule 2. sēr., 
Ø76,1/160

m 62,60

5 T.p. Ø 60,3/140 m 64,20

6

Rūpnieciski izolēts siltumtrases cauruļu līkums Ø60/140, 90°
gb 2,00

7
Rūpnieciski izolēts vārsts ar ūdens izteces krānu Ø48/125 
(pamatcaurule Ø76/160) , kāta garums 1,2m

gb 2

8
Rūpnieciski izolēts  diametra maiņas posms Ø76/160 uz 
Ø48/125

gb 2

9 Siltumizolācijas pārēja Ø160/Ø125 gb 2

10 Rūpnieciski izolētu cauruļu Ø76/160 termonosēdošo 
dub./izolācijas savienojumu komplektu, fasēti KK montāža

gb 20

11 T.p. Ø 60/140  gb 12

12
Rūpnieciski izolēto cauruļu kompensācijas putu spilveni 
1000x222x40 

gb 8,00

13 Br īdinājuma lenta 0.05x500m m 126,80

14 Signalizācijas sistēmas vadu savienojumi gb 32

15 Signalizācijas sistēmas vadu turētāji gb 32

16 Signālvadu izvadu kārba ar kabeli gb 1,00

17 Dzelzbetona akas grods KC-10-6 gb 2

18 Dzelzbetona grodu akas vāks D1000 (h=80) gb 1

19 Mūrjava B7.5 m³ 0,1

20 Bloks FBS 12-3-3 gb 2

21 Čuguna aku vāks, 25t ar slēdzi gb 1

22 Atbalsta gredzens gb 1

23 Betons B20 klase m³ 0,04

24 Šķembu pamatne m³ 0,4

AKA Nr.1

Siltumtrases pievada izbūve Ozolu ielā 5 un Ozolu ielā 7, Lubānā, Lubānas novadā

Demont āžas darbi

Materiālu specifikācija
SAT

D
au

dz
.

 Zemes darbi

Esošo kabe ļu un komunik āciju aizsardz ība tos š ķērsojot, vietu atšurf ējot ar rok ām, 
vid.1,5m garum ā x 2m dzi ļumā x 1,5m platum ā 

Izolēto siltumtrašu cauru ļu mont āžas darbi

Nr. Materiālu nosaukums

M
ēr

v.
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M
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25 Elastīgais ievads  Ø76/160 gb 2

26 Ruberoīds m2 0,2

27 Bituma mastika kg 1

28 Gala  uzmavas Ø76/160 montāža gb 2

29 Betons B20klase m3 0,25

30 Dolomīta šķembas (fr. 0-45mm) m3 0,3

31 Ūdens skaitītājs DN20, Qnom=2.5m3/h gb 1

32
Ultraskaņas siltumenerģijas skaitītāja, DN25; Qnom=6.0m3/h, 
spriegums 230V, 50Hz  montāža

kpl. 1

33

Plākšņu siltummainis , 112kW, temperatūra ieejā - prim.kont. 

70oC, sek.kont. - 45oC; temperatūra izejā - prim.kont. 55oC, 

sek.kont. 60oC ; spiediena zudumu limits - prim.kont. 20kPa, 
sek.kont. 20kPa; caurplūde 1,78l/sek.;  siltumnesējs-ūdens gb. 1

34
Cirkulācijas sūknis    G=6,4m3/h, H=2,2m, N=10W...30W, 

230V
gb 1,00

35 Spiediena starpības regulators AVP DN40, Kvs=16m3/h gb 1,00

36 Vienvirziena vārsts DN20 gb. 1,00

37
Laika apstākļu kompensators ECL Comfort-110 (230V) 
universāla kontrole (apkure) kpl.

1,00

38 Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 gb. 4

39 Ārgaisa sensors ESM-T gb. 1

40
Regulējams divgaitas vārsts VRB 2-40-16,0, Kvs=25, DN40 ar 

izpildmehānismu AMV435, 230V
kpl. 1

41 Apkures sistēmas izplešanās trauks , V=200l, 3bar gb 1

42 Membrānas drošības vārsts DSV 20-3,0H gb 1

43 Ūdens filtrs DN65 gb 2

44 Ūdens filtrs DN20 gb 1

45 Manometrs 0-16bar gb 3

46 Termometrs 0-130°C, metināms gb 2

47 Metināmais lodveida ventilis DN65, PN10 gb 6

48 Metināmais lodveida ventilis DN20, PN10 gb 2

49 Metināmais lodveida ventilis DN15, PN10 gb 8

50 Tukšošanas ventilis, DN15 gb 2

51 Automātiskais atgaisotājs gb 2

52 Tērauda melnā elektrometināmā gruntēta caurule Ø76,1x3,2
m 44

53 Tērauda melnā elektrometināmā gruntēta caurule Ø26,9x2,3
m 6

54 Veidgabali kpl. 1

55
Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN76x40, 
siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC

m 44

Pieslēgums pie esošās iekšējas  siltumtikliem Ozolu iela 7 (Siltummezgls Nr.1)
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M
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v.

56

Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula 
DN28x40,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz 
+120oC

m 6

57
Veidgabalu siltumizolācijasiltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, 
ekspl.temp.līdz +120oC

kpl. 1

58 Elektroinstal ācijas materi āli kpl. 1,00

59 Elastīgais ievads  Ø60/140 gb 4

60 Ruberoīds m2 0,4

61 Bituma mastika kg 2

62 Gala  uzmavas Ø60/140 montāža gb 4

63 Betons B20 m3 0,1

64 Ūdens skaitītāja DN15, Qnom=1.5m3/h gb 1

65 Cirkulācijas sūknis  G=4.4m3/h, H=1.9m, N=7...12W, 230V
gb 1,00

66 Spiediena starpības regulators AVP DN40, Kvs=16m3/h gb 1,00

67 Vienvirziena vārsts DN15 gb 1,00

68
Laika apstākļu kompensators ECL Comfort-110 (230V) 
universāla kontrole (apkure) kpl.

1,00

69 Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 gb. 4

70 Ārgaisa sensors ESM-T gb. 1

71
Regulējams divgaitasvārsts VRB 2-32-16,0, Kvs=16, ar 

izpildmehānismu AMV435, 230V
kpl. 1

72 Apkures sistēmas izplešanās trauks , V=150l, 3bar gb 1

73 Membrānas drošības vārsts DSV 20-3,0H gb 1

74 Ūdens filtrs DN50 gb 2

75 Ūdens filtrs DN15 gb 1

76 Manometrs 0-16bar gb 3

77 Termometrs 0-130°C, metināms gb 2

78 Metināmais lodveida ventilis DN50, PN10 gb 8

79 Metināmais lodveida ventilis DN15, PN10 gb 10

80 Tukšošanas ventilis, DN15 gb 2

81 Automātiskais atgaisotājs gb 2

82 Tērauda melnā elektrometināmā gruntēta caurule Ø60,3x2,6
m 24

83 Tērauda melnā elektrometināmā gruntēta caurule Ø21,3x2,0
m 4

84 Veidgabali kpl. 1

85
Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula DN60x40, 
siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz +120oC

m 24

86
Akmens vates cauruļvadu siltumizolācija čaula 
DN22x30,siltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, ekspl.temp.līdz 
+120oC

m 4

87
Veidgabalu siltumizolācijasiltumvādītspēja λ≤0,34W/mK, 
ekspl.temp.līdz +120oC

kpl. 1

88 Elektroinstalācijas materiāli kpl. 1,00

Pieslēgums pie esošās iekšējas  siltumtikliem Ozolu iela 5 (siltummezgli Nr.2 un Nr.2.1)
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89 A/bet AC11 surf, AADTj, pievestā≤500 m3 1

90 A/bet ACb22 base/bin, AADTj, smagie ≤100 m3 1,25

91 Dolomīta šķembas (fr. 0-45mm) m3 5

92 Drenējoša smilts (kfiltr.>1m/dnn) m3 7,5

93 Drenējoša smilts (kfiltr.>1m/dnn) m3 1,5

94 Sagatavota grants  m3 1,4

95 Monolīts betons B25 m3 0,30

96 Dolomīta šķembas (fr. 0-45mm) m3 0,45

97 Drenējoša smilts (kfiltr.>1m/dnn) m3 0,9

98 Melnzeme m3 13

99 Zālāja sēklas  3 kg uz 100 m2 kg 3

Sastādīja L.Mihņeviča
Sertifikāta Nr. 3-00676

Esošo segumu atjaunošana 
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