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Ierobežotas pieejamības iekšēja informācija 

TEHNISKIE NOTEIKUMI  Nr.   PN-141633 
Madona 

 
Datums: 13.05.2021 Pamatojums: Pieteikums Nr. TMP-397362-83723 

BIS-BV-6.18.-2021-19805 

 

Pieprasītājs: 
SIA “C PROJEKTI”, reģ. Nr. 45403022000, Ziedu iela 4, Madona, Madonas 
novads. 

Objekta adrese:    Cesvainē no Madonas ielas līdz Dārza 1. 

Zemes kad. apzīmējums.: 
70070020026; 70070020027; 70070020031; 70070020036; 70070020037; 
70070020038; 70070020046; 70070020048; 70070020072. 

 

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi: 
Siltumtrases izbūve Cesvainē no Madonas ielas līdz Dārza ielai 1 

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS  
 

Paskaidrojums: Projekta izstrādes uzrādītajā ģenerālā plāna fragmentos atrodas SIA „Tet”, sakaru kabeļu 
kanalizācija, gruntī guldīti sakaru kabeļi, kā arī citi elektronisko sakaru tīkla elementi. 

 

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi: 

1.  Būvprojektu izstrādāt uz aktuālā topogrāfiskā materiāla, atbilstoši LR Aizsargjoslu likumam, MK 
noteikumiem, Latvijas būvnormatīva LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" un LR Elektronisko sakaru 
likuma prasībām. 

2.  Projektā atspoguļot esošo kabeļu izvietojumu. 

3.  Projekta risinājumā paredzēt gruntī guldītos sakaru kabeļus to šķērsojuma vietās aizsargāt ar 
šķeltajām caurulēm. 

4.  Trīs dienas pirms darbu sākuma izņemt darbu veikšanas atļauju portālā uzraugi.tet.lv. 

5.  1 (vienu) dienu pirms darbu sākuma izsaukt SIA ‘’Tet’’ darbinieku uz veicamo darbu vietu kabeļu trases 
uzrādīšanai (sk.kontaktinformāciju zemāk vai veikt pieteikumu portālā uzraugi.tet.lv 

6.  Darbu veikšanas gaitā nodrošināt  zemes gabala un pieguļošajā teritorijā esošo SIA „Tet” elektronisko 
sakaru  tīkla un ar to saistīto elementu aizsardzību, nepārtrauktu darbību un piekļuvi elektronisko 
sakaru tīklam bojājumu novēršanas un uzturēšanas darbu veikšanai. 

7.  Noteikumi ir derīgi 1 (vienu) gadu no to sagatavošanas dienas. 

8.  Pēc Projekta darbu pabeigšanas SIA ‘’Tet’’ elektronisko sakaru tīkla aizsargjoslā veikt esošā 
elektronisko sakaru tīkla, tajā skaitā kabeļu kanalizācijas cauruļu tehniskā stāvokļa un caurejamības 
pārbaudi, rezultātus fiksējot kopīgi ar SIA ‘’Tet’’ tīkla uzraudzības pārstāvjiem parakstītā pārbaudes 
aktā. Projekta realizācijas laikā radušos un pēc darbu pabeigšanas pārbaudes laikā konstatētos 
elektronisko sakaru tīkla bojājumus novērst par Projekta pasūtītāja līdzekļiem. 

9.  Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt SIA “Tet” atzinumu par veiktajiem darbiem. 

 
Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama tehniskā projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami 
saskaņā ar SIA “Tet” tehniskajiem standartiem. Būvprojekts ir saskaņojams ar : 
 

1. SIA „Tet”  PPUD ARN portālā uzraugi.tet.lv vai Būvniecības informācijas sistēmā. 
 

Sagatavoja:  Aleksandrs Prušakevičs 
Aleksandrs.Prusakevics@tet.lv 

 

Dokuments un tā saistītie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formātā. 

Elektroniskā vidē veidotās EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura sastāvdaļas nav atdalāmas, vai atsevišķi 

tās vērtējamas kā nepilnīgas. 
Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts (e-paraksts). 

Datnes autentiskums pārbaudāms elektroniskā vidē: www.eparaksts.lv. 

 

  
 



SIA „CESVAINES KOMUNALIH PAKALPOJUMI"
Vienotais registratijas numurs Nr.47103000106

Darzu iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, LV-4871
Talr.64852293. 648523 80. e-Dasts cesvainekD@,e-anollo.Iv

Cesvaine

30.04.2021.   Nr.1.11re3

Uz 26.04.2021. Nr.20/2021

SIA "C PROJEKTI"
Ziedu iela 4

Madona, Madonas novads
LV4801

Par tehniskajiem noteikumiem objektan "Siltuntrases izbtive Cesvain5 no Madonas ielas
hdz Drfu ielai 1 "

TEHNISKIE NOTEIKUMI  Nr. 1#021

Izstradaj ot btivproj ektu un veicot btivniecfou obj ekta "Siltumtrases izbtive Cesvalrfe no Madonas
ielas lidz D5rzu ielai 1 ", ieverot sekojosus nosacEumus:

1.          Visparigas prasThas.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Ieverot „Aizsargjoslu likuna" prasfoas attiecfoa uz SIA „Cesvaines komunalie

pckalpoj umi" Ipa§uma eso§aj iem tidensvada un kanalizacij as ffldiem.
Ieverot Latvijas btivnormativa LBN 008-14 „Inzenierfflclu izvietojums" prasfoas

attiecfoa uz  SIA „Cesvaines komunalie pakalpojumi" Tpasuna eso§ajiem tidensvada un
kanalizacij as fflfliem.

Tehniska projekta izstredes  laika un btivniecfoas  laika neskaidlfou gadijumos

pieaicihat    SIA    „Cesvaines    komunalie    pakalpojumi"    specialistus    ndensvada    un
kanalizacijas  ffl{lu  cauru|vadu,  aku,  pazemes  krinu  atra§anas  vietu  precize§anai  un
uzradi§anai.

Btivniecfoas  laika tidensvada un kanalizacijas tiklu,  aku,  pazemes krinu tie§a
tuvuma un §kersojumu vietas atrakumus veikt ar lapstu.

Btivniecfoas  laika tr§i vai netl§i bojatos tide.nsvada un kanalizacijas fflclus, akas,

pazemes krinus remonte vai patbtive btivnieks par saviem lidzek!iem.
Par planotiem tidensapgades patraukumiem projekta realizacijas laike zipot SIA

„Cesvaines komunalie pakalpoj umi" 24 stundas iepriek§.
Par avatijas tidensapgades partraukumiem un kanalizacijas sistemas bojajumiem

proj ekta realizacij as laike zipot SIA „Cesvaines komuhalie pakalpojumi" nekavej oties.
Paredzet pakalpojumu sniedzeja piek!uvi eso§ajiem tidensvada un kanalizacijas

fflcliem   btivdarbu   laika   §o   fflclu   tehniskajai   apkalpo§anai,   remontan   vai   avatju
likvidesanai.

1.9.                      Iesniegt  SIA  „Cesvaines  komunalie  pakalpojumi"  saskapo§anai  izstfadato
btivprojektu.

1.10.              Pec  btivdarbu  pabeig§anas  iesniegt  SIA  "Cesvaines  komuhalie  pakalpojunii"

izpildito darbu izpildshemas.



Pasva]dibas institnciju prasibas.
Izbtives prasfoas un darbfoas nepiecie§amlbas gadijuma saskapot ar Cesvaines, Lubinas un
Varak|inu novadu apvienoto btiwaldi.

Tehnisko noteikumu deriguma termip§.
Sie noteikumi den-gi hdz objekta nodo§anai ekspluatacija.

SIA „Cesvaines komunalie pakalpojumi"

tehniskais specialists Jinis Vanags
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Cesvaines novada dome 
 

Reģistrācijas numurs 90000054727 
Pils iela 1A, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871 

Tālruņa numurs + 371 64852715, tālruņa/faksa numurs + 371 64852099,  
elektroniskā pasta adrese dome@cesvaine.lv 

  

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU 
UN SATUR LAIKA ZĪMOGU    

Cesvainē 

06.05.2021. Nr. 4.14.2/222-N 

 

 

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu 
 

Tehniskie noteikumi izsniegti: SIA “C Projekti”, Ziedu iela 4, Madona, LV-4801, reģistrācijas 
numurs LV45403022000. 
Objekta nosaukums: Siltumtrases izbūve Cesvainē no Madonas ielas līdz Dārza ielai 1. 

 
 

Tehniskās prasības un noteikumi 
 

1. Projektēšanas darbus veikt atbilstoši spēkā esošajam Cesvaines novada teritorijas 
plānojumam un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, spēkā esošajām 
projektēšanas un būvniecības normām un noteikumiem. 

2. Komunikāciju izvietošana, pārvietošana vai rekonstrukcija pašvaldības ielu zemes 
nodalījuma joslā nedrīkst pasliktināt ielu elementu ekspluatācijas īpašības un satiksmes 
drošību. 

3. Izstrādātā būvprojekta grafisko daļu saskaņot Cesvaines novada domē. 
4. Pēc izbūves darbu pabeigšanas paredzēt un veikt teritorijas labiekārtošanu, atjaunot 

zālienu un ceļu segumu. 

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz SIA “C Projekti” 2021.gada 26.aprīļa iesniegumu Nr. 
21/2021. 

 

  

Domes izpilddirektors        U. Fjodorovs 

 



 

 

 

 

 

Rīga 
Datumu skatīt dokumenta paraksta laika zīmogā 
Nr. 30AT00-03/TN-23313 
Uz 26.04.2021 Nr. BIS-BV-6.18-2021-19804 

SIA "C PROJEKTI"

 

Tehniskie noteikumi ūdensvadu, kanalizācijas, meliorācijas pārbūvei vai izbūvei objekta 
teritorijā 

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS 
1.1. Objekta atrašanās vieta: Cesvaine, Cesvaines nov. 70070040072; 70070020038, 
70070020026, 70070020036, 70070020048, 70070020037, 70070020031, 70070020046, 
70070020027 

1.2. Objekta nosaukums: Siltumtrases izbūve Cesvainē no Madonas ielas līdz Dārza ielai 
1. 

2. NORĀDĪJUMI ŪDENSVADU, KANALIZĀCIJAS, MELIORĀCIJAS PĀRBŪVEI VAI 
IZBŪVEI OBJEKTA TERITORIJĀ 
2.1. Objekta izbūves teritorijā atrodas AS "Sadales tīkls" valdījumā esošas elektroietaises. 
Informāciju par elektrolīniju novietojumu varat saņemt saskano.sadalestikls.lv sadaļā 
"Informācijas pieprasījumi"; 

2.2. Veicot projekta izstrādi ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus 
elektropārvades līniju (EPL) aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pieņemts 
1997. gada 5. februārī) 35. un 45. pantu, nodrošinot iespēju brīvai piekļuvei esošo 
inženierkomunikāciju apkalpei un rekonstrukcijai; 

2.3. Projektā jābūt ievērotiem noteiktajiem attālumiem starp inženierkomunikācijām, 
saskaņā ar 30.09.2014. MK noteikumiem Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 
LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums""; 

2.4. Esošām elektroietaisēm jābūt uznestām projektā. Projektā jāizceļ esošo 
elektroapgādes objektu aizsardzībai un ekspluatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto 
aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 
573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi"; 

2.5. AS “Sadales tīkls” valdījumā esošās kabeļu līnijas, šķērsojumos ar projektējamām 
inženierkomunikācijām, kas projektētas izbūvei ar atklātās tranšejas metodi, ceļiem un 
ietvēm paredzēt ievietot kabeļu divpusējās aizsargcaurulēs 750N; 

2.6. Veicot darbus ar celšanas mehānismiem 30 m joslā no gaisvadu elektrolīnijas malējā 
vada ievērot MK noteikumus Nr.982 "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu 
noteikšanas metodika"; 



2.7. Ja izstrādājot projektu nav iespējams ievērot šīs prasības vai ir iespējama 6-20 kV vai 
0,4 kV tīklu mehāniska aizskaršana, tad jāparedz to pārvietošana vai pārbūve. 

2.7.1. Lai saņemtu Projektēšanas uzdevumu konkrētas AS "Sadales tīkls" elektroietaises 
pārvietošanai, lūdzam iesniegt iesniegumu portālā saskano.sadalestikls.lv par elektroapgādes 
objekta pārvietošanu. Pamatojoties uz Jūsu iesniegumu tiks izstrādāts atsevišķs 
Projektēšanas uzdevums konkrētas elektroietaises pārvietošanai vai pārbūvei; 

2.7.2. Izstrādāts elektroietaišu pārvietošanas vai pārbūves būvprojekts skaņošanai 
jāiesniedz kopā ar objekta būvprojektu. 

2.8. Lai ierīkotu jaunu pieslēgumu vai veiktu slodzes izmaiņas projektējamajam 
objektam, Jums jāiesniedz pieteikums Lietotāja elektrotīkla pieslēgumam vai slodzes 
izmaiņām. Ātri un ērti to varat izdarīt mūsu klientu portālā www.e-st.lv, izmantojot sadaļu 
Pieteikumi. Klientu servisa tālrunis uzziņām 8403; 

2.9. Būvprojekta dokumentāciju caur būvniecības informācijas portālu (BIS) saskaņot ar 
AS "Sadales tīkls"; 

2.10. Enerģētikas likuma 23. panta 2. daļa nosaka, ka esošo energoapgādes komersantu 
objektu pārvietošana (tajā skaitā, aizsardzība un demontāža) pēc pamatotas nekustamā 
īpašuma īpašnieka prasības veic pats nekustamā īpašuma īpašnieks par saviem līdzekļiem; 

2.11. Nosacījumi derīgi vienu gadu no to izsniegšanas dienas. 

  

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

Elektroietaišu ekspluatācijas inženieris (TN):  Jānis Stangainis 
 

Sagatavoja: Jānis Stangainis  
Tel. 8403 
 



Skaidrojošais apraksts 
 
Vispārīgās ziņas  
 
Būvprojekts „Siltumtrašu izbūve Cesvainē no Madonas ielas līdz Dārzu ielai 1” izstrādāts 
pamatojoties uz Projektēšanas uzdevumu, LBN202-15 ”Būvprojekta saturs un 
noformēšana”, MK noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, MK 
noteikumi Nr.1620 ”Noteikumi par būvju klasifikāciju”. Projektējamā siltumtrase atrodas 
Cesvaines pilsētā, Cesvaines novadā uz  pašvaldības, juridisko personu un jaukta statusa 
īpašumiem:  

70070020026,  īpašnieks Cesvaines novada dome;  
70070020027, īpašnieks Cesvaines novada dome;  
70070020046, īpašnieks Cesvaines novada dome;  
70070020072, īpašnieks Cesvaines novada dome; 
70070020031, īpašnieks Gunta Anda Miglis, pilnvarotā persona Kārlis Bandenieks;  
70070020017, īpašnieks Gunta Anda Miglis, pilnvarotā persona Kārlis Bandenieks;  
70070020037, īpašnieks Valsts meža dienests; 
70070020048, jaukta statusa kopīpašums;  
70070020036, jaukta statusa kopīpašums;  
70070020038, īpašnieks SIA “Cesvaines komunālais uzņēmums’’. 
 

             Saskaņā 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 AS „Sadales tīkls”, SIA „TET”, SIA „Cesvaines 
komunālie pakalpojumi”,  Cesvaines novada domes. 

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

Topogrāfiskā uzmērīšana veikta 2021.gada 30.martā ar piesaisti Latvijas normālo 
augstumu sistēmā epohā 2000.5 (LAS-2000,5). Uzmērījums reģistrēts ar Nr.7007 TP 215813 
2021.gada 6.maijā.  Projektējamās siltumtrases būvprojekts izstrādāts uz topogrāfiskā plāna, 
M 1:500. 

Būvprojekts izstrādāts, paredzot izbūvēt jaunu siltumtrasi ar ievadiem patērētāju ēkās 
Dārzu ielā. 

 Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz 
vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Esošo komunikāciju aizsardzībai, 
tranšeju vietās, kur tiek šķērsotas esošās komunikācijas, jāizmanto roku darbs. Ja 
komunikāciju iebūves dziļumi neatbilst projekta dokumentācijai un nav iespējams iebūvēt 
cauruļvadus kā norādīts projekta dokumentācijā, jāpieaicina autoruzraugs, jāatrod risinājums 
un jāizdara attiecīgās izmaiņas projektā.  

Visi būvniecības gaitā atgūtie materiāli ir pasūtītāja īpašums un jānogādā pasūtītāja 
norādītajā atbērtnē. 

Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jaunizbūvēto inženiertīklu aizsardzību un 
nostiprināšanu. 

Siltumtrases montāža jāveic atbilstoši cauruļu ražotājfirmas tehniskajām prasībām un 
LVS EN 448:1994. Samontēto siltumtīklu hidraulisko pārbaudi veikt ar spiedienu 1,6MPa. 
Siltumtrases izbūvi, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā izpildīt atbilstoši LBN 301-97.  

 
 



Plānotais būvniecības veids 
 

Projektā paredzēts siltumtrasi pievienot pie esošajiem  siltumapgādes tīkliem 
Madonas ielā, Cesvainē. Siltumnesējs – ūdens ar temperatūras rādītājiem 85°C – 60°C 
apkures sezonā. 
           Būvniecības veids siltumtrašu jaunbūve ar esošo segumu atjaunošanu. 
           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. Šķērsojot esošos kabeļus uz tiem ir jāliek aizsarg čaulas 4 metru garumā, ja tie 
iepriekš nav jau bijuši aizsargāti.  
 
Plānoto būvdarbu apjomi un veikšanas metode 

 
Kopējais siltumtrases garums 458.5 metri. Siltumtīklu būvniecības veids - 

apakšzemes, bezkanāla, no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm.  
            Siltumtrase tiek projektēta no rūpnieciski izolētām tērauda siltumapgādes caurulēm 
ar 2 izolācijas sēriju. Izolācijas putas ir izstrādātas uz poliuretāna bāzes (λ≤0.026W/mK), tās 
ir apkārtējai videi drošas. Siltumtrases cauruļu diametrs izvēlēts pamatojoties uz aprēķinu un 
pasūtītāja sniegto informāciju par esošajiem un perspektīvajiem patērētājiem. 
             Projekta dokumentācijā paredzēts uzstādīt cauruļvadu viengabalainuma avārijas 
signalizācijas sistēmu ar mēraparatūras izvietojumu. Kontroles un mērīšanas punkts 
izvietojams katlu mājas  telpās.    Siltummezglus Dārzu 6, Dārzu 4A un Dārzu 1 ēkas 
jāuzstāda signālvadu savienojumu kastītes. Signalizācijas kastītes montē ēkas cauruļu 
ievadvietu tuvumā.  

                                      Izbūves  veids - atvērta tranšeja. Pils ielas šķērsojumu paredzēts izbūvēt ar beztranšejas 
metodi, izmantojot esošo aizsargčaulu 2x24 m pl d280. Siltumtrases caurulēm aizsargčaulā jābūt 
aprīkotām ar protektoriem. 

Siltumtrases atzari  izbūvējami ar bezakas pieslēgumu.  
Trases temperatūras spriegumi un izplešanās tiek kompensēta ar trases 

pagriezieniem. Pie līkumiem izvietoti putu spilveni. Saskaņā ar aprēķinu, papildus 
kompensatori dabiskajiem kompensatoriem nav nepieciešami. 
          Ēku ievadus hermetizēt ar blīvēšanas gredzeniem un izolēto cauruļu galā uzlikt gala 
cepures.  

Projektā paredzēts izbūvēt siltummezglus ar siltummaiņiem, cirkulācijas sūkni 
sekundārajam lokam, izplešanās tvertni un siltumskaitītāju. 

 
Plānoto būvniecības atkritumu daudzumi un veidi 
 
              Būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošana: noslēgt līgumu par atkritumu 
savākšanu ar komersantu, kas atbilstoši normatīvo aktu prasībām nodarbojas ar atkritumu 
apsaimniekošanu pašvaldības administratīvajā teritorijā.  
              Saimniecisko atkritumu būtiskāko daudzumu veidos materiālu iepakojums un 
strādnieku radītie saimnieciskie atkritumi. 
Būvgružu būtiskāko atkritumu apjomu radīs noņemtais cietais ielu, ietvju laukumu segums. 
 

Būvniecībā radīto atkritumu apjoms :  
Materiāls Apjoms m³ Piezīme 
Saimnieciskie  2 Saskaņā ar noslēgto līgumu 

Būvgruži              4  Saskaņā ar noslēgto līgumu 

 



Vides pieejamība 
 

Veicot būvdarbus,  jānodrošina piekļūšana esošajiem zemes īpašumiem. Pārbūvējot 
siltumtrases, nodrošināt piekļuvi zemes īpašumiem, izbūvējot pagaidu siltumtrases 
šķērsojumu un ceļu. Pārbūvējot siltumtrases  uz pašvaldības nozīmes ceļiem būvniecības 
gaitā nodrošināt ceļa nepārtrauktu darbību. Būvniekam izstrādāt darbu veikšanas projektu ar 
tajā iekļautajiem risinājumiem satiksmes organizācijai.  Būvprojektā netiek paredzēta 
siltumtrases pārbūve, kas skar valsts nozīmes autoceļus. 
 
Vides aizsardzība 

 
Objektā neatrodas aizsargājamās dabas ainavas. Kultūras un dabas aizsardzības 

objektu teritorijā nav. Būvuzņēmējiem jāveic pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem 
apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem un nolikumiem, lai novērstu apkārtējās vides 
pasliktināšanos, darbu izpildes un objekta ekspluatācijas laikā.  

 
Nr. Prasība Pasākums 
1.           Nodrošināt, lai 

objekta teritorija nav 
piesārņota un 
piegružota ar 
būvatkritumiem 

1. Konteineru savlaicīga pasūtīšana 
2. Pareiza būvmateriālu nokraušana un 

uzglabāšana 
3. Būvniekam jānoslēdz līgums ar atkritumu 

apsaimniekošanas uzņēmumu par visu būvatkritumu, tajā 
skaitā izraktā liekā materiāla nodošanu un utilizāciju. 

4. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai 
speciālu tīklu. 
 

2. Izmešu gaisā rašanās Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas darbība, kura 
atbilst likumdošanā noteiktajām prasībām un ir atbilstošā 
ekspluatācijas kārtībā. 

3. Augsnes 
virskārtas un koku 
saglabāšana. 

5. Pirms zemes darbu uzsākšanas, derīgo augsnes 
kārtu noņem un nebojātu uzglabā tālākai izmantošanai. 
Augsnes sega pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno. 

6. Rakšanas darbus atļauts veikt ne tuvāk par 2m 
no kokaugu stumbra un ne dziļāk par 30 cm  šajā zonā.  

7. Būvniecības teritorijā esošos kokus iežogo ar 
vairogiem, ja būvdarbi vai tehnikas kustība notiek tuvāk 
par 2m. 

8. Teritoriju ap kokiem noklāj ar liela izmēra 
plātnēm, lai smagā celtniecības tehnika neizraisītu augsnes 
sablīvēšanos, kā arī novērstu sakņu bojājumus. 

9. Kokaugiem apdobē augsnes līmeņa maiņa 
pieļaujama tikai 30 cm biezā augsnes slānī. 
 

 
Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts 
 

Būvdarbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā. Ja nav 
noteikts citādi, būvdarbi jāveic, nepārtraucot satiksmi būvlaukumā, bet nosakot lokālus 
satiksmes ierobežojumus. 

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju un būvdarbu vietas 
aprīkošanu būvdarbu laikā. 



Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda 
ne ātrāk kā vienu dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darbu pabeigšanas, ja 
nav paredzēts citādi. Darba zonai pārvietojoties vai darbu pārtraucot, satiksmes organizācijas 
un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārēju satiksmes drošību, operatīvi 
jāpārceļ, jānoņem vai jāaizsedz (zīmes „pagriezt” neaizsedzot nav atļauts). 

Lielākā daļa būvdarbu paredzēti pa ielu malām un gājēju ietvēm. Būvdarbu laikā 
transporta kustība tiks nodrošināta pa vienu braukšanas joslu, slēdzot otru joslu, pa kuru 
notiek būvdarbi. Darbu zonā aizliegts apstāties un stāvēt visā posmā abās ielas pusēs.  

Veicot rakšanas darbus, būvdarbu veicējam jānodrošina droša gājēju un transporta 
pārvietošanās un transportlīdzekļu iebraukšana pagalmā. Piekļūšanai pie esošajām ēkām un 
dzīvojamām mājām, pāri tranšejām nepieciešamības gadījumā jāierīko gājēju tiltiņi 

Būvdarbu vieta rakšanas laikā aprīkojama ar brīdinājuma zīmēm atbilstoši MK 
noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām. Transporta 
līdzekļu vadītāju brīdināšanai, darbu veikšanas vietās savlaicīgi ir jāuzstāda ātruma 
ierobežojuma zīme  

Nr. 323 “Maksimālā ātruma ierobežojums”. Aizliegts braukt ar ātrumu (km/h), kas 
pārsniedz zīmē norādīto 

 un brīdinājuma zīme Nr. 118 “Uz ceļa strādā”. Ceļa posms, kur uz ceļa, blakus tam 
vai virs tā tiek veikti jebkādi darbi, kas aizņem ceļu vai ietekmē satiksmes apstākļus. 
Papildus jāizvērtē citu ceļa zīmju izvietojuma nepieciešamība. 

Pirms darbu uzsākšanas, ir jāizstrādā darbu organizēšanas plāns (atkarībā no plānotā 
būvdarbu grafika) un transporta kustības plānotie traucējumi jāsaskaņo ar atbilstošajām 
institūcijām.  
 

 
 

Sastādīja:                                                      L. Mihņeviča 
 
 
 

 



































Objekta 
nosaukums

Būves 
nosaukums
Obj. adrese

Pasūtījuma Nr.

1 2 3 4

1 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/63pn b=100mm m3 11
2 Pagaidu gājēju pārejas tiltiņi, ar margām, l=3.0 m, b=0.80 m gb 2

3 Smiltis max. frakc. 20mm m3
356

4 Šķeltā aizsargčaula OD110, L=4m gb 14

5 Rūpnieciski izolētu bezkanāla siltumtrašu caurule, 2. sēr., Ø88,9x3.2/180 m 339.4

6
Rūpnieciski izolētu bezkanāla siltumtrašu caurule, 2. sēr., D88,9x3,2/180 ar 
protektoriem m 48

7 Rūpnieciski izolētu bezkanāla siltumtrašu caurule, 2. sēr., Ø76,1x2,9/160 m 185.8

8 Rūpnieciski izolētu bezkanāla siltumtrašu caurule, 2. sēr., Ø60,3x2,9/140 m 328

9 Rūpnieciski izolētu bezkanāla siltumtrašu caurule, 2. sēr. , Ø48,3x2,6/125 m 15.8

10 Elastīgais ievads  Ø180 gb 4

11 Betons B20 m 3
0.04

12 Ruberoīds m 2
1

13 Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkums Ø88,9x2,9/180, 90°-1.0x1,0 gb 6

14 Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkums Ø88,9x2,9/180, 92°-1.0x1,0 gb 2

15 Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkums Ø88,9x2,9/180, 45°-1.0x1,0 gb 2

16 Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkums Ø88,9x2,9/180, 55°-1.0x1,0 gb 2

17 Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkums Ø76,1x2,9/160, 87°-1.0x1,0 gb 3

18 Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkums Ø76,1x2,9/160, 87°-1.3x1,0 gb 1

19 Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkums Ø76,1x2,9/160, 90°-1.0x1,0 gb 2

20 Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkums Ø60,3x2,9/140, 45°-1.0x1.0 gb 4

21 Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkums Ø60,3x2,9/140, 90°-1.0x1.0 gb 4

22 Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkums Ø60,3x2,9/140, 42°-1.0x1.0 gb 2

23 Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkums Ø60,3x2,9/140, 70°-1.0x1.0 gb 2

24 Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkums Ø48,3x2,9/125, 15°-1.0x1.0 gb 2

25
Rūpnieciski izolēta vertikāla siltumtrašu cauruļu līkums Ø60,3x2.9/140, 90°-
1.5x1.5 gb 2.00

26
Rūpnieciski izolēta vertikāla siltumtrašu cauruļu līkums Ø48,3x2.9/125, 90°-
1.5x1.5 gb 2.00
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Sagatavošanas darbi

Zemes darbi

Demontāžas un sagatavošanās darbi

 Zemes darbi

Izolēto siltumtrašu cauruļu montāžas darbi

Esošo kabeļu un komunikāciju aizsardzība tos šķērsojot, vietu atšurfējot ar rokām, vid.1,5m 
garumā x 2m dziļumā x 1,5m platumā 

Nr. Iekārtu un materiālu nosaukums Mērv. Daudz.

Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums (IS)

Siltumtrases izbūve Cesvainē no Madonas ielas līdz Dārzu ielai 1

Siltumtrases izbūve Cesvainē no Madonas ielas līdz Dārzu ielai 1

Dārzu iela, Cesvaine

Siltumagādes, ārējie tīkli (SAT)

SAT; IS



1 2 3 4

Demontāžas un sagatavošanās darbi

Nr. Iekārtu un materiālu nosaukums Mērv. Daudz.

27
Rūpnieciski izolēts T-atzars, paralēlais, pamatcaurule Ø88,9/180, atzars 
Ø76,1/160  gb 2

28
Rūpnieciski izolēta T-atzars, perpendikulārs,  pamatcaurule Ø76,1/160, 
atzars Ø60,3/140 gb 4

29
Rūpnieciski izolēta T-atzars, perpendikulārs,  pamatcaurule Ø60,3/140, 
atzars Ø48,3/125 gb 2

30
Rūpnieciski izolēts 2.sērijas T-atzars ar ūdens izteces krānu Ø48/110, 
pamatcaurule Ø 88.9/180, kāta garums 1.2m gb 2

31
Rūpnieciski izolēts 2.sērijas T-atzars ar ūdens izteces krānu Ø42/110, 
pamatcaurule Ø60.3/140, kāta garums 1.2m gb 2

32 Izolēta diametra maiņas posms Ø88,9/180 uz Ø76.1/160 gb 2

33 Izolēta diametra maiņas posms Ø76.1/160 uz Ø60.3/140 gb 2

34
Rūpnieciski izolētu cauruļu D89/180 termonosēdošo izolācijas savienojumu 
komplekts kpl. 58

35
Rūpnieciski izolētu cauruļu D89/180 termonosēdošo izolācijas savienojumu 
komplekts kpl. 28

36
Rūpnieciski izolētu cauruļu D60.3/140 termonosēdošo izolācijas savienojumu 
komplekts kpl. 54

37
Rūpnieciski izolētu cauruļu D48/125 termonosēdošo izolācijas savienojumu 
komplekts kpl. 8

38 Dzelzbetona akas grods KC-10-06 gb 2

39 Dzelzbetona akas grods KC-10-045 gb 2

40 Dzelzbetona grodu akas vāks D1000 (h=80) gb 2

41 Betona B7.5 java m³ 0.2

42 Bloks FBS 9-3-4 gb 4

43 Čuguna aku vāks 25tn gab 2

44 Augstuma regulēšanas  gredzens, h=70mm gab 3

45 Betons B20 klase m 3
0.08

46 Šķembu pamatne m 3
1.8

47
Rūpnieciski izolēto cauruļu kompensācijas putu spilvens D180 
(1000x250x40cm) gb 40

48
Rūpnieciski izolēto cauruļu kompensācijas putu spilvens D160 
(1000x220x40cm) gb 48

49
Rūpnieciski izolēto cauruļu kompensācijas putu spilvens D140 
(1000x200x40cm) gb 24

50 Brīdinājuma lenta 0.05x500m m 435

51 Signālvadu izvadu kastītes ar kabeli montāža gb 3

52 Signalizācijas sistēmas vadu turētāji gb 296

53 Kabelis signalizācijai 3-dzīslu NYM 3x1,5mm2 m 12

54 Vidēji rupjas smilts; h=5cm m3
0.15

55 Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45;  h=15cm m3
0.45

56 Salizturīgā kārta (kfiltr.>1m/dnn);  h=30cm m3
0.9

57 Betona bruģakmens h=6cm (20%) m 2
1

58 Karstais asfalts AC11 surf, h=4cm m 3 0.5

59 Karstais asfalts a/bet AC22 base, h=6cm m 3 1

60 Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45;  h=25cm m 3 3

61 Salizturīgā kārta (kfiltr.>1m/dnn);  h=40cm m 3 5

62 Betons B20klase m 3
0.90

63 Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45;  h=15cm m 3 1.4

64 Salizturīgā kārta (kfiltr.>1m/dnn);  h=40cm m 3 4

65 Drenējoša smilts (kfiltr.>1m/dnn) 30cm m 3 50

66 Sagatavota grants  28cm m 3 46

67 Zāliena sēklu maisījums kg 22.62

68 Melnzeme m3 110

Sastādīja L.Mihņeviča

Esošo segumu atjaunošana

SAT; IS



Objekta 
nosaukums

Būves 
nosaukums
Obj. adrese

Pasūtījuma Nr.

1 2 3 4

1 Elastīgais ievads  Ø160 gb 2

2 Betons B20 m3 0.02

3 Ruberoīds m2 1

4 Gala  uzmava Ø76/160 gb 2

5
Ultraskaņas siltuma skaitītājs DN40, ūdens caurplūde: Lmax=20m3/h; 

Lnom=10,0m3/h;  ūdens tOC diapazons 5÷130OC; spiediens 16bar 
kpl.

1

6
Cirkulācijas sūknis MAGNA3 25-100  G=6.58m3/h, H=4.8m, N=153W, 230V  
vai ekvivalents

gb 1.00

7

Plākšņu siltummainis XB52M-1-30, 153kW, DN25, temperatūra ieejā - 
prim.kont. t-85°C/60°C, sek.kont. -  t-75°C/55°C; spiediena zudumi - 
prim.kont. max.20kPa, sek.kont. max20kPa; caurplūde 1.46/1.82l/s;  
siltumnesējs-ūdens vai ekvivalents

kpl.

1

8
Diferenciālā spiediena starpības regulators TA DA616, PN25 DN32, 
Kvs15.0,  25-70kPa vai ekvivalents

kpl. 1

9
Regulēšanas vārsts VRG 2, DN32, Kvs=16, ar izpildmehānismu AMV435, 
230V vai ekvivalents

kpl. 1

10
Laika apstākļu kompensators ECL 210, A230  universāla kontrole 2cikli ar 
programmēšanas taustiņam vai ekvivalents

kpl. 1.00

11 Apkures sistēmas izplešanās trauks , V=60l, 3bar gb 1

12 Drošības vārsts 20-2.5H, 6bar gb 1

13 Dubļu filtrs DN15 gb 1

14 Dubļu filtrs DN65 gb 2

15 Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 gb 2

16 Ārgaisa sensors ESM-T gb 1

17 Manometrs 0-10bar. ar nopūtējkrānu 1/2" gb 4

18 Termometrs 0-130°C, metināmais gb 4

19 Ūdens skaitītājs DN15, Qnom=1,5m3/h kpl. 1

20 Vienvirziena vārsts DN15 gb 1

21 Lodveida ventilis DN65 gb 4

22 Lodveida ventilis DN15 gb 6

23 Atgaisošanas ventilis, DN15 gb 2

24 Tukšošanas ventilis, DN15 gb 3

25 XB 52 siltummaiņa izolācija kpl. 1

26 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø76.1x2,9 ar veidgabaliem gb 40

27 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø33,7x2,6 ar veidgabaliem m 2

28 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø26,9x2,6 ar veidgabaliem m 2

29 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21,3x2,8 ar veidgabaliem m 4

30 Cauruļu un siltummaiņa stiprinājumi, balsti kpl. 1

31
Akmens vates cauruļvadu un veidgabalu siltumizolācijas čaula DN76x30, 
λ≤0,037W/mK 

m 40

32
Akmens vates cauruļvadu un veidgabalu siltumizolācijas čaula DN35x20, 
λ≤0,037W/mK 

m 2

33
Akmens vates cauruļvadu un veidgabalu siltumizolācijas čaula DN28x20, 
λ≤0,037W/mK 

m 2

Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums (IS)

Iekārtu un materiālu nosaukums

Siltumagādes, ārējie tīkli (SAT)

Siltumtrases izbūve Cesvainē no Madonas ielas līdz Dārzu ielai 1

Siltumtrases izbūve Cesvainē no Madonas ielas līdz Dārzu ielai 1

Dārzu iela, Cesvaine

02/2020/03

Nr. Mērv. Daudz.

Pieslēgumu izbūve
Siltummezgls Nr.1 (Dārzu 6) santehniskie darbi

SAT; IS-2



1 2 3 4

Iekārtu un materiālu nosaukumsNr. Mērv. Daudz.

Pieslēgumu izbūve
34

Akmens vates cauruļvadu un veidgabalu siltumizolācijas čaula DN22x20, 
λ≤0,037W/mK 

m 4

35 Elektroinstalācijas materiāli kpl. 1.00

36 Siltummezgla  ieregulēšana, hidrauliskā pārbaude, palaišana kpl. 1.00

37 Elastīgais ievads  Ø140 gb 2

38 Betons B20 m3 0.02

39 Ruberoīds m2 1

40 Gala  uzmava  Ø60/140 gb 2

41
Ultraskaņas siltuma skaitītājs DN20, ūdens caurplūde: Lmax=5m3/h; 

Lnom=2,5m3/h;  ūdens tOC diapazons 5÷130OC; spiediens 16bar 
kpl.

1

42
Cirkulācijas sūknis ALPHA2  25-80 180 G=1.84m3/h, H=3.3m, N=50W, 
230V  vai ekvivalents

gb 1.00

43

Plākšņu siltummainis XB12M-1-30, 43kW, DN25, temperatūra ieejā - 
prim.kont. t-85°C/60°C, sek.kont. -  t-75°C/55°C; spiediena zudumi - 
prim.kont. max.20kPa, sek.kont. max20kPa; caurplūde 0,41/0,51l/s; 
siltumnesējs-ūdens vai ekvivalents

kpl.

1

44
Diferenciālā spiediena starpības regulators TA DA616, PN25 DN15, Kvs5.0,  
15-60kPa vai ekvivalents

kpl. 1

45
Regulēšanas vārsts VRG 2, DN20, Kvs=6,3, ar izpildmehānismu AMV435, 
230V vai ekvivalents

kpl. 1

46
Laika apstākļu kompensators  ECL 210, A230  universāla kontrole 2cikli ar 
programmēšanas taustiņam vai ekvivalents

kpl. 1.00

47 Apkures sistēmas izplešanās trauks , V=35l, 3bar gb 1

48 Drošības vārsts 20-2.5H, 6bar gb 1

49 Dubļu filtrs DN15 gb 1

50 Dubļu filtrs DN40 gb 2

51 Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 gb 2

52 Ārgaisa sensors  ESM-T gb 1

53 Manometrs 0-10bar. ar nopūtējkrānu 1/2" gb 4

54 Termometrs 0-130°C, metināmais gb 4

55 Ūdens skaitītājs DN15, Qnom=1,5m3/h kpl. 1

56 Vienvirziena vārsts DN15 gb 1

57 Lodveida ventilis DN50 gb 2

58 Lodveida ventilis DN40 gb 4

59 Lodveida ventilis DN15 gb 6

60 Atgaisošanas ventilis, DN15 gb 2

61 Tukšošanas ventilis, DN15 gb 3

62 XB 12 siltummaiņa izolācija kpl. 1

63 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø60.3x2,9 ar veidgabaliem gb 30

64 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø48,3X2,6 ar veidgabaliem m 6

65 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø33,7x2,6 ar veidgabaliem m 2

66 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø26,9x2,6 ar veidgabaliem m 3

67 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21,3x2,8 ar veidgabaliem m 4

68 Cauruļu un siltummaiņa stiprinājumi, balsti kpl. 1

69
Akmens vates cauruļvadu un veidgabalu siltumizolācijas čaula DN60x30, 
λ≤0,037W/mK 

m 30

70
Akmens vates cauruļvadu un veidgabalu siltumizolācijas čaula DN48x20, 
λ≤0,037W/mK 

m 6

71
Akmens vates cauruļvadu un veidgabalu siltumizolācijas čaula DN35x20, 
λ≤0,037W/mK 

m 2

72
Akmens vates cauruļvadu un veidgabalu siltumizolācijas čaula DN28x20, 
λ≤0,037W/mK 

m 3

73
Akmens vates cauruļvadu un veidgabalu siltumizolācijas čaula DN22x20, 
λ≤0,037W/mK 

m 4

74 Elektroinstalācijas materiāli kpl. 1.00

Siltummezgls Nr.2 (Dārzu 4A) santehniskie darbi

SAT; IS-2



1 2 3 4

Iekārtu un materiālu nosaukumsNr. Mērv. Daudz.

Pieslēgumu izbūve

75
Ultraskaņas siltuma skaitītājs DN20, ūdens caurplūde: Lmax=5m3/h; 

Lnom=2,5m3/h;  ūdens tOC diapazons 5÷130OC; spiediens 16bar 
kpl.

1

76
Cirkulācijas sūknis ALPHA2 25-60 180 G=1.72m3/h, H=3,5m, N=33W, 
230V  vai ekvivalents

gb 1.00

77

Plākšņu siltummainis XB12H-1-30, 40kW, DN25, temperatūra ieejā - 
prim.kont. t-85°C/60°C, sek.kont. -  t-70°C/50°C; spiediena zudumi - 
prim.kont. max.20kPa, sek.kont. max20kPa; caurplūde 0,38/0,48l/s; 
siltumnesējs-ūdens vai ekvivalents

kpl.

1

78
Diferenciālā spiediena starpības regulators TA DA616, PN25 DN15, Kvs 
5.0, 15-60kPa vai ekvivalents

kpl. 1

79
Regulēšanas vārsts VRG 2, DN20, Kvs=6,3, ar izpildmehānismu AMV435, 
230V vai ekvivalents

kpl.
1

80
Laika apstākļu kompensators ECL 210, A230  universāla kontrole 2cikli ar 
programmēšanas taustiņam vai ekvivalents

kpl. 1.00

81 Apkures sistēmas izplešanās trauks , V=35l, 3bar gb 1

82 Drošības vārsts 20-2.5H, 6bar gb 1

83 Dubļu filtrs DN15 gb 1

84 Dubļu filtrs DN40 gb 2

85 Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 gb 2

86 Ārgaisa sensors ESM-T gb 1

87 Manometrs 0-10bar. ar nopūtējkrānu 1/2" gb 4

88 Termometrs 0-130°C, metināmais gb 4

89 Ūdens skaitītājs DN15, Qnom=1,5m3/h kpl. 1

90 Vienvirziena vārsts DN15 gb 1

91 Lodveida ventilis DN40 gb 4

92 Lodveida ventilis DN40 gb 6

93 Atgaisošanas ventilis, DN15 gb 2

94 Tukšošanas ventilis, DN15 gb 3

95 XB 12 siltummaiņa izolācija kpl. 1

96 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø48,3X2,6 ar veidgabaliem m 8

97 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø33,7x2,6 ar veidgabaliem m 2

98 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø26,9x2,6 ar veidgabaliem m 3

99 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21,3x2,8 ar veidgabaliem m 4

100 Cauruļu un siltummaiņa stiprinājumi, balsti kpl. 1

101
Akmens vates cauruļvadu un veidgabalu siltumizolācijas čaula DN48x20, 
λ≤0,037W/mK 

m 5

102
Akmens vates cauruļvadu un veidgabalu siltumizolācijas čaula DN35x20, 
λ≤0,037W/mK 

m 2

103
Akmens vates cauruļvadu un veidgabalu siltumizolācijas čaula DN28x20, 
λ≤0,037W/mK 

m 3

104
Akmens vates cauruļvadu un veidgabalu siltumizolācijas čaula DN22x20, 
λ≤0,037W/mK 

m 4

105 Elektroinstalācijas materiāli kpl. 1.00

106 Elastīgais ievads  Ø140 gb 2

107 Betons B20 m3 0.02

108 Ruberoīds m2 1

109 Gala  uzmava  Ø60/140 gb 2

110
Ultraskaņas siltuma skaitītājs DN25, ūdens caurplūde: Lmax=7m3/h; 

Lnom=3.5m3/h;  ūdens tOC diapazons 5÷130OC; spiediens 16bar 
kpl.

1

111
Cirkulācijas sūknis MAGNA1 25-40  G=3.05m3/h, H=4.1m, N=56W, 230V  
vai ekvivalents

gb 1.00

112

Plākšņu siltummainis  XB52M-1-20, 71kW, DN25, temperatūra ieejā - 
prim.kont. t-85°C/60°C, sek.kont. -  t-75°C/55°C; spiediena zudumi - 
prim.kont. max.20kPa, sek.kont. max20kPa; caurplūde 0.68/0.85l/s; 
siltumnesējs-ūdens vai ekvivalents

kpl.

1

Siltummezgls Nr.3 (Dārzu 4) santehniskie darbi

Siltummezgls Nr.4 (Dārzu2) santehniskie darbi

SAT; IS-2



1 2 3 4

Iekārtu un materiālu nosaukumsNr. Mērv. Daudz.

Pieslēgumu izbūve
113

Diferenciālā spiediena starpības regulators TA DA616, PN25 DN20, Kvs8.0,  
15-60kPa vai ekvivalents

kpl. 1

114
Regulēšanas vārsts VRG 2, DN25, Kvs=10, ar izpildmehānismu AMV435, 
230V vai ekvivalents

kpl. 1

115
Laika apstākļu kompensators ECL 210, A230  universāla kontrole 2cikli ar 
programmēšanas taustiņam vai ekvivalents

kpl. 1.00

116 Apkures sistēmas izplešanās trauks , V=35l, 3bar gb 1

117 Drošības vārsts 20-2.5H, 6bar gb 1

118 Dubļu filtrs DN15 gb 1

119 Dubļu filtrs DN50 gb 2

120 Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 gb 2

121 Ārgaisa sensors ESM-T gb 1

122 Manometrs 0-10bar. ar nopūtējkrānu 1/2" gb 4

123 Termometrs 0-130°C, metināmais gb 4

124 Ūdens skaitītājs DN15, Qnom=1,5m3/h kpl. 1

125 Vienvirziena vārsts DN15 gb 1

126 Lodveida ventilis  DN50 gb 4

127 Lodveida ventilis  DN15 gb 6

128 Atgaisošanas ventilis, DN15 gb 2

129 Tukšošanas ventilis, DN15 gb 3

130 XB 52 siltummaiņa izolācija kpl. 1

131 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø60.3x2,9 ar veidgabaliem gb 6

132 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø33,7x2,6 ar veidgabaliem m 2

133 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø26,9x2,6 ar veidgabaliem m 2

134 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21,3x2,8 ar veidgabaliem m 4

135 Cauruļu un siltummaiņa stiprinājumi, balsti kpl. 1

136
Akmens vates cauruļvadu un veidgabalu siltumizolācijas čaula DN60x30, 
λ≤0,037W/mK 

m 6

137
Akmens vates cauruļvadu un veidgabalu siltumizolācijas čaula DN35x20, 
λ≤0,037W/mK

m 2

138
Akmens vates cauruļvadu un veidgabalu siltumizolācijas čaula DN28x20, 
λ≤0,037W/mK 

m 2

139
Akmens vates cauruļvadu un veidgabalu siltumizolācijas čaula DN22x20, 
λ≤0,037W/mK 

m 4

140 Elektroinstalācijas materiāli kpl. 1.00

141 Elastīgais ievads  Ø125 gb 2

142 Betons B20 m3 0.02

143 Ruberoīds m2 1

144 Gala  uzmava Ø48/125 gb 2

145
Ultraskaņas siltuma skaitītājs DN15, ūdens caurplūde: Lmax=1,2m3/h; 

Lnom=0.6m3/h;  ūdens tOC diapazons 5÷130OC; spiediens 16bar 
kpl.

1

146
Cirkulācijas sūknis ALPHA2 25-40 180 G=0.52m3/h, H=1.6m, N=8W, 230V  
vai ekvivalents

gb 1.00

147

Plākšņu siltummainis XB12M-1-10, 12kW, DN25, temperatūra ieejā - 
prim.kont. t-85°C/60°C, sek.kont. -  t-70°C/50°C; spiediena zudumi - 
prim.kont. max.20kPa, sek.kont. max20kPa; caurplūde 0.11/0.14l/s; 
siltumnesējs-ūdens vai ekvivalents

kpl.

1

148
Diferenciālā spiediena starpības regulators TA DA616, PN25 DN15, Kvs2.5,  
15-60kPa vai ekvivalents

kpl. 1

149
Regulēšanas vārsts VRG 2, DN15, Kvs=1,6, ar izpildmehānismu AMV435, 
230V vai ekvivalents

kpl. 1

150
Laika apstākļu kompensators ECL 210, A230  universāla kontrole 2cikli ar 
programmēšanas taustiņam vai ekvivalents

kpl. 1.00

151 Apkures sistēmas izplešanās trauks , V=8l, 3bar gb 1

152 Drošības vārsts 15-2.5H, 6bar gb 1

153 Dubļu filtrs DN15 gb 1

154 Dubļu filtrs DN40 gb 2

Siltummezgls Nr.5 (Dārzu1A) santehniskie darbi

SAT; IS-2



1 2 3 4

Iekārtu un materiālu nosaukumsNr. Mērv. Daudz.

Pieslēgumu izbūve155 Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 gb 2

156 Ārgaisa sensors ESM-T gb 1

157 Manometrs 0-10bar. ar nopūtējkrānu 1/2" gb 4

158 Termometrs 0-130°C, metināmais gb 4

159 Ūdens skaitītājs DN15, Qnom=1,5m3/h kpl. 1

160 Vienvirziena vārsts DN15 gb 1

161 Lodveida ventilis DN40 gb 4

162 Lodveida ventilis DN15 gb 6

163 Atgaisošanas ventilis, DN15 gb 2

164 Tukšošanas ventilis, DN15 gb 3

165 XB 12 siltummaiņa izolācija kpl. 1

166 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø48.3x2,9 ar veidgabaliem gb 6

167 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø33,7x2,6 ar veidgabaliem m 2

168 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21,3x2,8 ar veidgabaliem m 4

169 Cauruļu un siltummaiņa stiprinājumi, balsti kpl. 1

170
Akmens vates cauruļvadu un veidgabalu siltumizolācijas čaula DN50x30, 
λ≤0,037W/mK 

m 6

171
Akmens vates cauruļvadu un veidgabalu siltumizolācijas čaula DN35x20, 
λ≤0,037W/mK

m 2

172
Akmens vates cauruļvadu un veidgabalu siltumizolācijas čaula DN22x20, 
λ≤0,037W/mK 

m 4

173 Elektroinstalācijas materiāli kpl. 1.00

174 Elastīgais ievads  Ø140 gb 2

175 Betons B20 m3 0.02

176 Ruberoīds m2 1

177 Gala  uzmava Ø60/140 gb 2

178
Ultraskaņas siltuma skaitītājs DN25, ūdens caurplūde: Lmax=7m3/h; 

Lnom=3.5m3/h;  ūdens tOC diapazons 5÷130OC; spiediens 16bar
kpl.

1

179
Laika apstākļu kompensators ECL 210, A266  universāla kontrole 2cikli ar 
programmēšanas taustiņam vai ekvivalents

kpl. 1.00

180
Apkures sistēmas  sekundārā loka cirkulācijas sūknis ALPHA  2  25-50 180    
G=1.2m3/h, H=3.5m, P1=25W, 230V vai ekvivalents

gb 1

181
Karsta ūdens cirkulācijas sūknis  ALPHA 2  25-40  N 180 G=0.23m3/h, 
H=1.5m, P1=34W, 230V vai ekvivalents 

gb 1

182
Apkures sistēmas plākšņu siltummainis XB12M-1-26, 28kW; 0.27/0.33 l/s; 

4,.33kPa/5.87kPa, temperatūra 85-600/ 70-50 vai ekvivalents
gb 1

183
Karstā ūdens siltummainis XB 06L-1-30CU, 67kW;0.64/0.32l/s; 
16,26kPa/4,49kPa , temperatūra 85-60/ 60-10 vai ekvivalents

gb 1

184 Apkures sistēmas izplešanās trauks , V=18l, 3bar gb 1

185 Dzeramā ūdens izplešanās trauks  V=35 l, 10bar gb 1

186 Drošības vārsts 20-2.5H, 6bar gb 2

187 Drošības vārsts DN20, 10bar gb 1

188 Dubļu filtrs DN15 gb 1

189 Dubļu filtrs DN32 gb 1

190 Dubļu filtrs DN40 gb 1

191 Dubļu filtrs DN50 gb 1

192 Ūdens temperatūras sensors, ESM-11 gb 2

193 Ūdens temperatūras sensors, ESMU gb 2

194 Ārgaisa sensors ESM-T gb 1

195 Manometrs 0-10bar. ar nopūtējkrānu 1/2" gb 10

196 Termometrs 0-130°C, metināmais gb 5

197
Regulēšanas vārsts VRG 2, DN25, Kvs=10, ar izpildmehānismu AMV435, 
230V vai ekvivalents

kpl. 1

198
Regulēšanas vārsts VRG 2, DN25, Kvs=10, ar izpildmehānismu AMV35, 
230V vai ekvivalents

kpl. 1

199 Ūdens skaitītājs DN15, Qnom=1,5m3/h kpl. 1

200 Vienvirziena vārsts DN32 gb 1

Siltummezgls Nr.6 (Dārzu1) santehniskie darbi

SAT; IS-2



1 2 3 4

Iekārtu un materiālu nosaukumsNr. Mērv. Daudz.

Pieslēgumu izbūve201 Vienvirziena vārsts DN15 gb 1

202 Lodveida ventilis DN15 gb 7

203 Lodveida ventilis DN32 gb 2

204 Lodveida ventilis DN50 gb 2

205 Lodveida ventilis DN40 gb 6

206 Atgaisošanas ventilis, DN15 gb 4

207 Tukšošanas ventilis, DN15 gb 6

208 XB 12 siltummaiņa izolācija kpl. 1

209 XB 06 siltummaiņa izolācija kpl. 1

210 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø60.3x2,9 ar veidgabaliem m 10

211 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø48,3X2,6 ar veidgabaliem m 14

212 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø33,7x2,6 ar veidgabaliem m 2

213 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø26,9x2,6 ar veidgabaliem m 4

214 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21,3x2,8 ar veidgabaliem m 2

215 Daudzslāņu caurules PEX-AL-PE; De40x4.0; Pn10 m 6

216 Daudzslāņu caurule PEX-AL-PE; De25x2.5; Pn10 m 4

217 Cauruļu un siltummaiņa stiprinājumi, balsti kpl. 1

218
Akmens vates cauruļvadu un veidgabalu siltumizolācijas čaula DN60x30, 
λ≤0,037W/mK 

m 10

219
Akmens vates cauruļvadu un veidgabalu siltumizolācijas čaula DN48x20, 
λ≤0,037W/mK 

m 20

220
Akmens vates cauruļvadu un veidgabalu siltumizolācijas čaula DN35x20, 
λ≤0,037W/mK 

m 2

221
Akmens vates cauruļvadu un veidgabalu siltumizolācijas čaula DN28x20, 
λ≤0,037W/mK

m 10

222
Akmens vates cauruļvadu un veidgabalu siltumizolācijas čaula DN22x20, 
λ≤0,037W/mK

m 2

223 Elektroinstalācijas materiāli kpl. 1.00

224 Betons B20klase 10cm biezumā m3 0.60

225 Dolomīta šķembas (fr. 0-45mm) 15cm biezumā m3 0.9

226 Apmetuma java kg 72

227 Bitumena mastika kg 5

228 Betons B20klase m3 0.20

229 Dolomīta šķembas (fr. 0-45mm) m3 0.2

230 Betons B20 m2 0.40

231 Apmetuma java kg 20

232 Bitumena mastika kg 2

Sastādīja L.Mihņeviča

Vispārceltnieciskie darbi pieslēgumu izbūvei Dārzu 1, 1A (šķērsojot pamatus un grīdas 
konstrukciju)

Vispārceltnieciskie darbi pieslēgumu izbūvei Dārzu 6, 4A, 4, 2 (šķērsojot pamatu konstrukciju)

SAT; IS-2



                                                                     Siltumtrases izbūve Cesvainē no Madonas ielas 
līdz Dārzu ielai 1  

1 
 

 Darbu organizācijas projekts 

Skaidrojošais apraksts 
 

1. Vispārējie dati 

Darbu organizācijas projekts „Siltumtrases izbūve Cesvainē no Madonas ielas līdz Dārzu 
ielai 1” izstrādāts pamatojoties uz Projektēšanas uzdevumu, LBN202-15 ”Būvprojekta saturs un 
noformēšana”, MK noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, MK noteikumi 
Nr.1620 ”Noteikumi par būvju klasifikāciju”. Projektējamā siltumtrase atrodas Cesvaines pilsētā, 
Cesvaines novadā uz  pašvaldības, juridisko personu un jaukta statusa īpašumiem:  

70070020026,  īpašnieks Cesvaines novada dome;  
70070020027, īpašnieks Cesvaines novada dome;  
70070020046, īpašnieks Cesvaines novada dome;  
70070020072, īpašnieks Cesvaines novada dome; 
70070020031, īpašnieks Gunta Anda Miglis, pilnvarotā persona Kārlis Bandenieks;  
70070020017, īpašnieks Gunta Anda Miglis, pilnvarotā persona Kārlis Bandenieks;  
70070020037, īpašnieks Valsts meža dienests; 
70070020048, jaukta statusa kopīpašums;  
70070020036, jaukta statusa kopīpašums;  
70070020038, īpašnieks SIA “Cesvaines komunālais uzņēmums’’. 

 Kopējais trases garums 458.5 m.  

  
2. Sagatavošanas darbi 

2.1. Objektā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana akceptēšana un  saskaņošana 

Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiesniedz: 

 nepieciešamie speciālistu un tehnikas saraksti; 

 būvdarbu veikšanas projekts  
Būvmateriālu atbilstības deklarācijas un sertifikāti jāiesniedz būvdarbu veikšanās gaitā. 

 Visu dokumentāciju jāiesniedz Pasūtītājam izskatīšanai, akceptēšanai un saskaņošanai. Pēc 

saskaņošanas un akceptēšanas Pasūtītājs izsniedz būvuzņēmējam rakstisku atļauju būvdarbu 

uzsākšanai. 

2.2. Trases nospraušana 

 Pirms uzsākt būvdarbus jāveic trases nospraušana (trases pagriezienu, atzaru vietu centru 
iezīmēšana, augstuma atzīmju fiksēšana, esošo komunikāciju, tajā skaitā esošās siltumtrases 
izvietojuma un augstuma precizēšana). Izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus (A/S 
„Sadales tīkls”, SIA „TET”, SIA „Cesvaines komunālie pakalpojumi”) lai uz vietas precizētu 
esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt vērā stāvokli uz 
vietas un nepieciešamības gadījumā koriģēt siltumtrases iebūvēšanas vietu, saskaņojot ar 
projekta autoru.  
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 Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jaunizbūvēto inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 
Kontrolpunktiem, kas tiks izmantoti inženierkomunikāciju un būvju piesaistei, ir jābūt Latvijas 
normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5). Topogrāfiskā uzmērīšana veikta un reģistrēta 
2021.gada  6.maijā ar Nr. 7007 TP 215813. 
 
 2.3.  Ceļu zīmes izvietošana 
              Pirms uzsākt ceļa darbus uz koplietošanas ceļiem un citās publiskās vietās, Uzņēmējam 
jāsaņem atļauja no pašvaldību un valsts institūcijām, kas izsniedz šādas atļaujas. 
              Satiksmes organizācija būvdarbu veikšanas laikā tiek sakārtota atbilstoši MK not. Nr. 
421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. Ceļa zīmes tiek uzstādītas atbilstoši LVS 
77 „Ceļa zīmes” prasībām, bet vertikālie un horizontālie apzīmējumi – atbilstoši LVS 85 „Ceļa 
apzīmējumi” prasībām.                
2.4. Pagaidu darbi 
           Būvuzņēmējam jāuzceļ nožogojums vai citas līdzīgas pagaidu konstrukcijas, kas varētu 
būt nepieciešamas, lai nodrošinātu blakus esošo īpašumu drošību, kā arī lai aizsargātu cilvēkus 
un dzīvniekus. Bez tam būvuzņēmējam, jārūpējas par visu iekārtu uzstādīšanu, visiem 
būvdarbiem, kas saistīti ar tranšeju izrakšanu un nostiprināšanas darbiem, materiālu uzglabāšanu 
u.c. 
        Transporta kustību būvlaukumā organizē saskaņā ar būvlaukuma ģenerālajā plānā 
norādītajiem transporta kustības virzieniem. Saskaņā ar plānu, transporta iebraukšana 
būvlaukumā paredzēta caur iebrauktuvi no Dārzu ielas. Pie iebrauktuves novietota būvtāfele un 
darba drošības zīmes. 
      Pagaidu laukumiem tiek izveidota sagatavošanas kārta no blietētām šķembām, h = 100 mm, 
lai pa tiem varētu pārvietoties transportlīdzekļi. Pagaidu laukumi tiek projektēti tā, lai netiktu 
traucēta transporta kustība, materiālu un kravu piegāde būtu nepārtraukta. Pēc būvdarbu 
pabeigšanas šķembu kārtu paredzēts izmantot ceļu un laukumu labiekārtošanas darbos. 
 

3. Darba drošības ievērošana objektā 

Visiem strādājošiem jābūt apliecībām un individuāliem aizsardzības līdzekļiem. Veicot 
būvniecības darbus tranšejā, kuras dziļums ir lielāks par 1,5 m, darbi veicami vienīgi ar vairogu 
izmantošanu. Darba dienas beigās visām tranšejām jābūt nožogotam ar  standarta metāla  žogu. 
Jāatzīmē visas izraktās bedres un citas bīstamas vietas ar šim nolūkam domātām zīmēm, žogiem, 
barjerām, lai nodrošinātu darbinieku un citu personu, kas var nonākt būvlaukumā, drošību. 

Veicot ceļa darbus, jāņem vērā pašvaldības un operatīvo dienestu prasības. Jebkuram 
pagaidu tipa žogam, kurš tiks izmantots, jāaizsargā pret briesmām kā nepiederošas personas, tā 
arī strādnieki.  

Nožogojums var tikt noņemts darba stundu laikā, lai nodrošinātu piekļuvi būvtehnikai un 
transporta līdzekļiem, pie nosacījuma, kā tiek nodrošināta vispārējā drošība un nožogojums 
nekavējoties atkal tiek uzstādīts uzreiz pēc darba dienas beigām, kā arī darba starplaikos. 
Pagaidu nožogojumam jābūt uzstādītam līdz darbi ir pilnībā pabeigti un objekts tādā kārtībā, lai 
neapdraudētu cilvēkus. Nožogojumu jāuztur labā kartībā un regulāri jāpārbauda un nekavējoties 
jānovērš jebkāda veida defekti, ja tādi radušies.  
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 Veicot  būvdarbus ar kravas celtni stingri jāievēro MK Noteikumus Nr.113 un 85 „Kravas 
celtņa tehniskās uzraudzības kārtība” un MK Noteikumus Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, 
veicot būvdarbus”, ka arī Būvuzņēmēja izstrādātas un apstiprinātas darba aizsardzības 
instrukcijas. Obligāti jāizmanto drošības zīmēs  pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.400 "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā" un Latvijas valsts standartiem 
LVS 446:2003 "Ugunsdrošībai un civilai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un 
signālkrāsojums", un DIN 4844 1.daļa "Drošības marķēšana. Jēdzieni, pamatlikumi, drošības 
zīmes". Drošības zīmēm jābūt novietotām atbilstošā augstumā un pozīcijā attiecībā pret redzes 
leņķi, ņemot vērā arī iespējamos šķēršļus, kas varētu rasties riska faktoru vai objekta, par kuru 
jābrīdina, tiešā tuvumā. 
 Zīmes novietošanas vietai jābūt labi apgaismotai, tai jābūt viegli pieejamai un 
redzamai. Ja vispārējais apgaismojums nav pietiekams, jāizmanto papildus apgaismojums vai arī 
fosforescējošas krāsas vai fluorescējoši materiāli. 
 Drošības zīmes izvieto tā, lai tās būtu labi saredzamas, nenovērstu nodarbinātā 
uzmanību un neradītu neērtības viņam veicot darbu, lai neaizšķērsotu ejas un brauktuves, 
netraucētu kravu pārvietošanai. 
 Lai nemazinātu drošības zīmju efektivitāti, nevajadzētu tuvu vienu no otras izvietot pārāk 
daudz zīmju. 
 Drošības zīmes jāizmanto tik ilgi, cik ilgi pastāv riska situācija, kas motivējusi to lietošanu. 
 

4. Darbu veikšana atbilstoši tehniskām specifikācijām 

4. 1. Vispārīga daļa  

 Projektā paredzēts, ka būvdarbi tiks veikti viena gada laikā. 

  Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un tehniskajiem 

specifikācijām. Uzsākot būvniecības darbus katrai brigādei ir jābūt šādam tehniskajam 

nodrošinājumam objektā:  
 Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem 

 Tranšejas nožogojumiem 2x2,5 m (6 gab.) 

 Rokas bliete 

 Vibrobliete 150 kg. 

 Vibroplate 200-400 kg. 

 Ekskavators 

 Sūknis 

 Ģenerators 

 Metināmais aparāts  

 Kāpnes 

 Kravas automašīna-pašizgāzējs 

 Norobežošanas lente 

 Optiskais vai lāzera nivelieris ar latu 

 Līmeņrādis 
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 Mērlentēs 3, 5, 10, 30, 50 vai 100 m (pēc vajadzībās) 
 

Būvdarbi jāveic atbilstoši Latvijas būvniecības likumdošanai un jāievēro sekojošu normatīvu 
prasības:  

 Būvniecības likums;  

 MK noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;  

 Teritorijas plānošanas likums;  

 Aizsargjoslu likums;  

 MK noteikumi Nr.574 par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums” 

4. 2. Būvvietas izkārtojums 

Pirms būvdarbu uzsākšanas jānodrošina satiksmes organizācija, lai maksimāli maz 
traucētu vietējo iedzīvotāju saimniecisko dzīvi. Būvdarbu vieta jānorobežo, uzstādot žogu, lai 
nodrošinātu nepiederošo personu nepiekļūšanu darba zonā, kā arī strādnieku drošību. Žogs 
uzstādīts pa posmiem. Būvdarbu veicējam ir jāgarantē, ka objekta robežas ir vienmēr drošas. 
Būvdarbu veikšanas teritorijā var atrasties tikai personas, kas ir tieši saistītas ar dotā projekta 
realizāciju. 

Vispirms jāsāk ar vietas atbrīvošanu būvdarbiem. Darbu izpildes vietas tīrīšana nedrīkst 
tikt uzsākta, pirms norobežojošais žogs nav uzstādīts. 

Būvdarbi jāveic tā, lai izrakumu zemes struktūrā nerastos bojājumi vai pasliktinājums un 
lai neskartu apkārt esošo zemi. Īpaša uzmanība jāpievērš stabilitātes nodrošināšanai, veicot 
rakšanas darbus esošu konstrukciju un komunikāciju tuvumā. Izrakumu malas ir atbilstoši 
jānostiprina, un tās nedrīkst veidot slīpas, izņemot gadījumus, kad tas ir paredzēts projektā. Viss 
izraktais materiāls, ko atkārtoti izmantot, jāuzglabā darbu izpildes vietā, ja to nav paredzēts 
aizvākt no būvlaukuma. 

Veicot izrakumus brauktuvēs vai ietvēs ar virsmas segumu, vispirms jāizrok ar taisnu 
precīzu malu cauri asfaltam, tad jāizrok cietie materiāli un jāuzglabā tie atsevišķi no pārējiem 
būvgrāvī izraktajiem materiāliem atkārtotai izmantošanai atjaunošanā vai aizvākšanai. 

Ja cauruļvads tiek izbūvēts garos autoceļu posmos, pēc iespējas ātrāk jāveic būvgrāvja 
aizbēršanas un atjaunošanas darbi, un viss izraktais materiāls, kas ir lieks, jāaizvāc no darbu 
izpildes vietas, kā arī visi būvmateriāli jāpārvieto līdz ar darba vietu ar nolūku pēc iespējas ātrāk 
sakārtot skarto autoceļa posmu sabiedrības lietošanai. 

Darbu veicējam jānodrošina materiālu stabilitāte būvdarbu laikā – kravām un materiāliem 
ir jābūt sakrautiem droši un stabili, tā, lai krāvumi nevarētu apgāzties. 

Darba procesā pielietotajai tehnikai ir jāatrodas drošā attālumā no būvbedrēm un 
tranšejām. Būvdarbu veikšanas vietā ir jāatrodas tikai tai tehnikai un mehānismiem, kas ir 
nepieciešami noteiktā darba veikšanai.  

Veicot būvdarbus ar kravas celtni īpašu izmanību jāpievērš celtņa uzstādīšanas vietai 
(stabila grunts, pieļaujamais slīpums, pieļaujamais attālums līdz elektriskajiem gaisa līnijām, 
balstiem un būvēm). Pagaidu autoceļu un stāvlaukumu autoceltnim (50m2 katra stāvvieta)) 
ierīkojam  noņemot augsnes auglīgo kārtu un uzvedot šķembas 15cm biezumā. 
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4. 3. Trases izrakšana cauruļvadu novietošana, montāža un hidrauliska pārbaude.  

 Veicot izrakumus brauktuvēs vai ietvēs ar virsmas segumu, Uzņēmējam vispirms jāizrokas ar 
taisnu precīzu malu cauri asfaltam u.c. virsmai, pielietojot Inženiera apstiprinātu metodi, tad 
jāizrok cietie materiāli un jāuzglabā tos atsevišķi no pārējiem būvgrāvī izraktajiem materiāliem 
atkārtotai izmantošanai atjaunošanā vai aizvākšanai, vadoties pēc Inženiera norādījumiem. 

 
 Tranšejas šķērsgriezums divu cauruļu sistēmā. 

    Siltumnesēja padeves caurule divu cauruļu sistēmā 
atrodas labajā pusē (skatoties siltuma padeves 
virzienā).  

 Divcauruļu sistēmas tranšejas šķērsgriezuma 
izmēriem jābūt tādiem, kādus rekomendē cauruļvadu ražotājs siltumtrases montāžas instrukcijā. 
 Cauruļu ieguldīšanas dziļums jāizvēlas, izvērtējot virsmas slodzes, inženiertehnisko būvju un 
komunālo tīklu izvietojumu, iespējamo zemes lauksaimniecisko apstrādi u. c. 
 Caurules pirms metināšanas var tikt novietotas tieši tranšejā vai uz balstiem virs izraktās 
tranšejas. 
 Cauruļvadu, atzaru, izolēto vārstu, montāžu jāveic atbilstoši cauruļvadu ražotāja siltumtrases 
montāžas instrukciju.  
     Izolēto cauruļvadu savienojumu vietas pārbauda, veicot: metināto šuvju vizuālo un 
ultraskaņas pārbaudi (defektoskopiju).  
 Pēc metināšanas šuvju nesagraujošās kontroles trases posms tiek pakļauta hidrauliskajai 
pārbaudei - iespējams pa etapiem - ar spiedienu, kas pārsniedz maksimālo darba spiedienu 1,3 
reizes, bet ne mazāku kā 16 bar.   
      Pārbaude jāveic Pasūtītāja pārstāvja un Inženiera klātbūtnē un uzraudzībā. Par pārbaudes 
rezultātiem tiek sastādīts protokols.  
  Hidrauliskajai pārbaudei jāizmanto auksts ūdens. Pārbaudes spiedienu jāiztur ne mazāk kā 15 
minūtes.  
 Pārbaudes spiediens nedrīkst samazināties vairāk par 5% no pārbaudes spiediena.  
  Pārbaudes laikā metināšanas šuvēs nedrīkst parādīties mitrums. Ja tiek konstatēta noplūde, 
attiecīgā metinājuma vieta jāizslīpē vai jāizgriež un atkārtoti jāsametina. Spiediena pārbaude 
jāatkārto.  
  

4. 4. Uzraudzības signalizācijas un savienojumu montāža. 

         Uzraudzības signalizācijas montāžu jāveic atbilstoši projekta shēmai.  

Uzraudzības signalizācijas vadu montāža jāveic pirms savienojumu izolācijas montāžas 
un saskaņā ar ražotāja siltumtrases montāžas instrukciju. Nelabvēlīgos laika apstākļos 
signalizācijas vadu montāža nav pieļaujama. Pēc signalizācijas sistēmas montāžas un pārbaudes 
ir jāsastāda uzraudzības signalizācijas pieņemšanas akts.  
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 Pēc darba cauruļu sametināšanas, signalizācijas sistēmas  montāžas  un  veikto  darbu 
pārbaudes  rūpnieciski  izolēto  cauruļu  un/vai  veidgabalu  savienojumu  montāžā  izšķirami 
šādi galvenie posmi:  

-  apvalkcauruļu galu savienošana ar uzmavām;  
-  uzmavu hermetizācija un pārbaude;  
-  poliuretāna (PUR) putu termoizolācijas izveidošana.  
Dažādiem savienojumu tipiem šo posmu secība var atšķirties. 
 Cauruļvadu savienojumu montāžu jāveic saskaņā ar ražotāja siltumtrases montāžas 
instrukciju. 
 Veicot savienojumu montāžu, jāievēro vispārējie montāžas darbu drošības noteikumi. Jāstrādā 
ar piemērotiem darba rīkiem, piemērotā apģērbā, ar aizsargbrillēm un pirkstainos darba cimdos. 
 Ja savienojuma montāžu veic nelabvēlīgos laika apstākļos, darba vieta jāpārklāj ar ūdens 
necaurlaidīgu pārsedzi.  
 Savienojumu montāža pie temperatūrām, kas zemākas par +5°C, nav ieteicama. 

4. 5. Tranšejas aizbēršana. 

 Pēc cauruļvada iebūvēšanas, pēc iespējas ātrāk jāveic būvgrāvja aizbēršanas un atjaunošanas 
darbi un viss izraktais materiāls, kas, saskaņā ar Līgumu, ir lieks, jāaizvāc no Darbu izpildes 
vietas, kā arī visi būvmateriāli jāpārvieto līdz ar darba vietu, ar nolūku pēc iespējas ātrāk atgriezt 
skarto autoceļa posmu sabiedrības lietošanā. Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie drošības 
pasākumi, lai novērstu būvgrāvja malu iebrukšanu. 
 Cauruļvadus tranšejā novietot uz noblīvētas smilšu pamatnes, ievērojot starp cauruļu attālumu 
un attālumus starp caurulēm un tranšejas malām. No tranšejas aizvākt pagaidu paliktņus un citus 
priekšmetus.  
 Tranšeja jāaizber pakāpeniski vairākos slāņos. Pirms nākamā slāņa uzbēršanas iepriekšējais 
slānis pilnībā jāsablīvē. Slāņa maksimālais biezums, ja sablīvēšanu  veic nemehanizēti ir 150 
mm, ja mehanizēti – 300 mm.  
   

4. 6. Siltumtrases izbūve 

Siltumtrases izbūves darbi veicami siltajā laika periodā, kad nav nepieciešams nodrošināt 
apkuri. Būvdarbi organizējami tā, lai apkures sezonā varētu nodrošināt siltuma piegādi visām 
projektā iekļautajām ēkām. Siltumapgāde pieļaujama tikai pa jaunizbūvētajiem cauruļvadiem ar 
pozitīviem hidraulisko pārbaužu rezultātiem.   

Detalizētu būvdarbu veikšanas laika grafiku  Būvniekam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 
 

5. Ceļa seguma atjaunošana, labiekārtošanas darbi . 

 Ceļu brauktuvēs, ietves, zālājs kur Būvuzņēmējs veikti būvdarbus tiks atjaunoti pilnā apjomā, 
atbilstoši projekta dokumentācijai, specifikācijām un prasībām, lai atjaunotu situāciju, kāda bija 
pirms darbu uzsākšanas. 
 Svarīgi!!! Prioritāri ir izdotie Pasūtītāja TEHNISKIE NOTEIKUMI, tad Pašvaldības saistošie 
noteikumi un projekta tehniskās specifikācijas. 
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 Tranšejām cauruļvadiem, ko iegulda zem būvlaukuma ceļiem un koplietošanas ceļiem, jābūt 
aizpildītām virs cauruļu uzbērumiem ar atlasītu granti vai sasmalcinātiem akmeņiem. 
 Pildījumam jābūt veidotam līdzeni visā platumā un tam jābūt sablīvētam slāņos, kas dziļumā 
nepārsniedz 200 mm. 
 Slāņiem vairāk par 300 mm zem ceļa pamatnes jābūt saspiestiem līdz 90% no maksimāli 
sausa blīvuma, kas noteikts saskaņā ar ASTMD1557 metodi D vai BS1377 Test 12 vai 14. 
 Slāņiem mazāk nekā 300 mm zem ceļa pamatnes jābūt saspiestiem līdz 95% no maksimālā 
sausā blīvuma, kas noteikts saskaņā ar iepriekšminētajām standarta metodēm. 
 Būvuzņēmējam jānodrošina, lai aizbēršanas materiāli, kas ieklāti tieši blakus būves betona 
sienai vai atbalsta blokiem, būtu labi sablīvēti. Jālieto ar roku vadāma vibroplate, blīvētāji vai 
vibroblietes. Citos gadījumos blīvējumu var veidot ar tāda veida vibroblietēm, gludu riteņu vai 
pneimatisko riteņu rolleriem, kādus apstiprinājis inženieris. 
 Visas ietekmētās zemes virskārta jāuzirdina līdz vismaz 300 milimetru dziļumam. Pirms 
melnzemes uzklāšanas jānovāc akmeņi un citi svešķermeņi, kuru izmērs pārsniedz 50 
milimetrus. Zeme jākultivē un jāatjauno pēc iespējas tuvāk tās sākotnējam stāvoklim. Akmeņi un 
būvgruži jānovāc un jānogādā uz izgāztuvi. Virsmas, kas tiks apsētas ar zāli, jāuzirdina un 
jāattīra no akmeņiem un citiem svešķermeņiem, kuru izmērs pārsniedz 50 milimetrus. 
 

6. Tehniskas dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana. 

 Katru nedēļu tiek gatavoti un iesniegti Pasūtītājam nedēļas ziņojumi par veiktajiem darbiem 
objektā. Katru mēnesi tiek iesniegts mēneša progresa ziņojums par iepriekšējā mēnesī veiktajiem 
darbiem kopā ar fotogrāfijām, kā arī mēneša izpildes (forma Nr.2). 
 Pēc siltumtrases izbūves tiks sagatavota tehniska izpilddokumentācija, kura tiks iekļauti 
sekojoši dokumenti: 

 Siltumtrases izpildzīmējumi; 

 Cauruļvadu hidrauliskas pārbaudes testu akti; 

 Uzraudzības signalizācijas pārbaudes testu akti;  

 Segto darbu akti; 

 Grunts sablīvēšanas pārbaudes testu akti; 

 Tehniskas pases un lietošanas instrukcijas piegādātām un uzstādītām iekārtām;  

 Tehnisko dokumentāciju pēc atbilstoša posma izbūves jāiesniedz  Pasūtītājam. 
 

 Darba aizsardzības plāns 

Darba aizsardzības prasības, kas jāievēro veicot būvdarbus reglamentē Ministru kabineta 

noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”. 

Darba aizsardzības prasības, kas jāievēro iekārtojot darba vietu būvlaukumā: 

o Stabilitātes un noturības prasības - materiāli, iekārtas un jebkura sastāvdaļa, kas, 

atrodoties kustībā, rada risku nodarbināto drošībai un veselībai, ir stabila un droša; 
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o Energosadales instalācijas (ietaises, iekārtas un tīkli) ierīko tā, lai nerastos 

ugunsgrēka vai eksplozijas risks, nerastos risks iegūt elektrotraumas, ko izraisa tieša vai 

netieša saskare ar energosadales instalāciju; 

o Evakuācijas ceļi, ejas un izejas ir brīvas un nodrošina visātrāko nokļūšanu drošībā 

un pēc iespējas drošāku nodarbināto evakuāciju no visām darba vietām, ja rodas nopietnas un 

tiešas briesmas; 

o Regulāri rīko atbilstošas pārbaudes un nodarbināto mācības saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par ugunsdrošības prasībām. Ugunsdzēšanas līdzekļi ir ērti pieejami un 

vienkārši lietojami, un to atrašanās vietas ir norādītas ar zīmēm, kuras izvieto atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par drošības zīmju lietošanu darba vietās un ugunsdrošību. 

o Aizsardzība pret troksni un kaitīgām ārējām ietekmēm - nodarbinātos nedrīkst 

pakļaut kaitīgam trokšņa līmenim, vibrācijām vai kaitīgai ārējai ietekmei (piemēram, gāzēm, 

tvaikiem, putekļiem); 

o Bīstamās zonas ir skaidri norādītas un apzīmētas atbilstoši normatīvajiem aktiem 

par drošības zīmju lietošanu darba vietās; 

o Darba vietas ir pietiekami plašas, lai pēc nepieciešamo iekārtu vai ierīču 

novietošanas nodarbinātie, veicot darbu, varētu brīvi pārvietoties; 

o Visās darba vietās, kur darba apstākļu dēļ tas nepieciešams, ir pieejamas pirmās 

palīdzības aptieciņas, un to atrašanās vietas ir skaidri norādītas; 

o Neatliekamās medicīniskās palīdzības un glābšanas dienestu adreses un telefona 

numuri ir norādīti skaidri redzamā vietā. 

Darba aizsardzības papildu prasības darba vietu iekārtošanai ārpus telpām: 

o Demontējot vai nojaucot būvi vai konstrukciju darbus plāno un veic tikai darba 

vadītāja vai cita darba devēja norīkota nodarbinātā uzraudzībā, kuram ir nepieciešamās 

zināšanas un pieredze attiecīgajā jomā; 

o Darba drošības instruktāžas žurnālam; 

o Darba drošības instrukcija ugunsgrēka gadījumā; 

o Vispārējā darba drošība būvobjektā; 

o Darba drošības instrukcija montāžas darbu veikšanai u.c. 
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 Ugunsdrošības prasības veicot būvdarbus (saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”) 

 

o Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild 

būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs); 

o Būvobjektu nodrošina ar ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi. Līdz tās izbūvei šim 

nolūkam var ierīkot pagaidu ūdensapgādi vai pielāgot esošās ūdensgūtnes; 

o Būvobjektu nodrošina ar ugunsdrošībai lietojamām drošības zīmēm atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par drošības zīmju lietošanu darba vietās un standarta LVS 446 

prasībām; 

o Būvlaukumā ierīko piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības automobiļiem; 

o Piebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 metriem. 

Strupceļos ierīko vismaz 12 x 12 metrus lielus laukumus vai lokus, kur apgriezties 

ugunsdzēsības automobiļiem; 

o Būvobjektā nodrošina darbinieku evakuāciju ugunsgrēka gadījumā, paredzot 

nepieciešamos evakuācijas ceļus un ugunsgrēka izziņošanas ierīces; 

o Ugunsdzēsības aparātu un inventāra atrašanās vietas apzīmē ar attiecīgām zīmēm. 

 

 

   VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS 

Nr. Prasība Pasākums 

1. Nodrošināt, ka 
objekta teritorija nav 
piesārņota un 
piegružota ar 
būvatkritumiem 

1. Konteineru savlaicīga pasūtīšana 
2. Pareiza būvmateriālu nokraušana un uzglabāšana 
3. Neatbilstošo materiālu uzglabāšana ģenerālplānā 

paredzētajā vietā 
4. No piegādātāja pieprasīt līgumu vai plānu par 

būvatkritumu apsaimniekošanu. 
5. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu 

tīklu. 
2. Izmešu gaisā rašanās Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas darbība, kura atbilst 

likumdošanā noteiktajām prasībām un ir atbilstošā 
ekspluatācijas kārtībā. 

3. Augsnes virskārtas un 
koku saglabāšana. 

1. Pirms zemes darbu uzsākšanas, derīgo augsnes kārtu 
noņem un nebojātu uzglabā tālākai izmantošanai. Augsnes 
sega pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno. 

2. Rakšanas darbus atļauts veikt ne tuvāk par 2m no 
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kokaugu stumbra un ne dziļāk par 30 cm  šajā zonā.  
3. Būvniecības teritorijā esošos kokus iežogo ar 

vairogiem, kas nav zemāki par 2.5m. 
4. Teritoriju ap kokiem noklāj ar liela izmēra plātnēm, lai 

smagā celtniecības tehnika neizraisītu augsnes sablīvēšanos, 
kā arī novērstu sakņu bojājumus. 

5. Kokaugiem apdobē augsnes līmeņa maiņa pieļaujama 
tikai 30 cm biezā augsnes slānī. 

6. Koku likvidācija pieļaujama, ja tie rada draudus 
iedzīvotāju veselībai satiksmes drošībai un būvēm. 

7. Veicot būvdarbus ar tehnikas pielietošanu objektā 
nodrošināt naftas produktu absorbentu, nejaušu naftas 
produktu noplūžu gadījumos. Lai operatīvi varētu 
savākt naftas produktus un nepieļauto to infiltrāciju 
augsnē, gruntsūdeņos. 
 

 

 
Sastādīja:                     L. Mihņeviča 





Objekta 
nosaukums

Būves 
nosaukums
Obj. adrese

Pasūtījuma Nr.

1 2 3 4

1 Būvlaukuma mobilizācija (sakaņā ar DOP) objekts 1

2 Blietēta šķembas seguma izbūve pagaidu laukumam m2 110

3 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/63pn b=100mm m3 11

4 Pagaidu gājēju pārejas tiltiņi, ar margām, l=3.0 m, b=0.80 m, uzstādīšana gb 2

5 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā objekts 1

6 Siltumtrases un pievienojuma vietu nospraušana m 458.5

7 Betona bruģa seguma demontāža un saglabāšana tālākai izmantošanai m2 3

8 Smilšu kastes demontāža un atpakaļ uzstadīšana gb 1

9 Betona seguma demontāža un aizvešana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) m2
12.00

10
Asfaltbetona seguma virskārtas nofrēzēšana un aizvešana (līdz 5km uz 
pasūtītāja atbērtni) m2 12.00

11
Asfaltbetona seguma apakškārtas nofrēzēšana un aizvešana (līdz 5km uz 
pasūtītāja atbērtni) m2 12.00

12
Apstādījumu h līdz 1,5m pārstādīšana uz būvdarbu laiku un pēc būvdarbiem, 
atjaunošana m2 34.00

13
Būvgružu iekraušana autotransportā un izvešana, ieskaitot izgāztuves 
izmaksas

m3 4

14 Augu zemes noņemšana (h=15cm) un transportēšana uz pasūtītāja atbērtni 100m2 7.54

15
Esošo pievienojuma vietu  atšurfēšana(roku darbs), vid.1,5m garumā, līdz 
1,5m dziļumā un 1,5m platumā vieta 6

16 Tranšeju h= 1,0-1,5m  rakšana 1.8m platumā m 434.5

17 Būvbedre 0,6m dziļuma rakšana un pēc darbu pabeigšanas aizbēršana m3 24

18
Smilts pamatnes b=15 cm izveidošana, smilts bez akmeņu un mālu 
piejaukuma, blietējot ar motorblieti m2 782.1

19 Smiltis max. frakc. 20mm m3 117

20

Kanalā ieguldīto cauruļvadu piebēršana ar sijātu smilti, frakcija-4mm, 15 cm 
virs caurulēm, blīvējot piebērumu starp caurulēm, starp caurulēm un kanāla 
malu

m2 782.1

21 Smiltis max. frakc. 20mm m3 239

22 Grunts un šķembu atpakaļ aizbēršana, blietējot m3 830

23 Liekās grunts pārvietošana (līdz 5km uz pasūtītāja atbērtni) m3 356

24 Ūdensvads gb 5

25 Elektrības kabeļi gb 5

26 Kanalizācija gb 5

27 Sakaru kabeļi gb 9

28 Esošo kabeļu aizsardzība tos ievietojot šķeltajās aizsargčaulās De110, L=4m gb 14

29 Šķeltā aizsargčaula OD110, L=4m gb 14

Būvdarbu apjomu saraksts 

Siltumtrases izbūve Cesvainē no Madonas ielas līdz Dārzu ielai 1

Siltumtrases izbūve Cesvainē no Madonas ielas līdz Dārzu ielai 1

Dārzu iela, Cesvaine

Siltumagādes, ārējie tīkli (SAT)

02/2020/03

 Tranšeju rakšana, izmantojot aizsardzības mehānismus pret tranšejas sagrūšanu

Sagatavošanas darbi

Demontāžas darbi

Nr. Darbu un izdevumu nosaukums Mērv. Daudz.

Zemes darbi

Demontāžas un sagatavošanās darbi

 Zemes darbi

Esošo kabeļu un komunikāciju aizsardzība tos šķērsojot, vietu atšurfējot ar rokām, vid.1,5m 
garumā x 2m dziļumā x 1,5m platumā 

SAT.BA.-1



1 2 3 4

Nr. Darbu un izdevumu nosaukums Mērv. Daudz.

Demontāžas un sagatavošanās darbi

30 Pieslēgums pie esošās siltumtrases, cauruļvadi līdz DN80 vieta 2

31
Rūpnieciski izolētu bezkanāla siltumtrašu cauruļu, 2. sēr., montāža, 
novietojot uz koka balstiem virs tranšejas, pieslīpējot cauruļu galus, 
sametinot savienojuma šuves, ar autoceltni pa posmiem ieguldot tranšejā uz 
sagatavotas smilts pamatnes, Ø88,9x3.2/180

m 339.4

32
Rūpnieciski izolētu bezkanāla siltumtrašu cauruļu, 2. sēr., montāža iekša 
aizsargčaulas, D88,9x3,2/180 ar protektoriem m 48

33
Rūpnieciski izolētu bezkanāla siltumtrašu cauruļu, 2. sēr., montāža, 
novietojot uz koka balstiem virs tranšejas, pieslīpējot cauruļu galus, 
sametinot savienojuma šuves, ar autoceltni pa posmiem ieguldot tranšejā uz 
sagatavotas smilts pamatnes, Ø76,1x2,9/160

m 185.8

34
Rūpnieciski izolētu bezkanāla siltumtrašu cauruļu, 2. sēr., montāža, 
novietojot uz koka balstiem virs tranšejas, pieslīpējot cauruļu galus, 
sametinot savienojuma šuves, ar autoceltni pa posmiem ieguldot tranšejā uz 
sagatavotas smilts pamatnes, Ø60,3x2,9/140

m 328

35
Rūpnieciski izolētu bezkanāla siltumtrašu cauruļu, 2. sēr., montāža, 
novietojot uz koka balstiem virs tranšejas, pieslīpējot cauruļu galus, 
sametinot savienojuma šuves, ar autoceltni pa posmiem ieguldot tranšejā uz 
sagatavotas smilts pamatnes, Ø48,3x2,6/125

m 15.8

36 Plastmasas aizsargčaulas d280 galu aizbetonēšana vieta 4

37 Elastīgais ievads  Ø180 gb 4

38 Betons B20 m 3
0.04

39 Ruberoīds m 2
1

40 Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkuma Ø88,9x2,9/180, 90°-1.0x1,0,  
montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves 

gb 6

41 Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkuma Ø88,9x2,9/180, 92°-1.0x1,0,  
montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves 

gb 2

42 Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkuma Ø88,9x2,9/180, 45°-1.0x1,0,  
montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves 

gb 2

43 Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkuma Ø88,9x2,9/180, 55°-1.0x1,0,  
montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves 

gb 2

44 Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkuma Ø76,1x2,9/160, 87°-1.0x1,0,  
montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves 

gb 3

45 Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkuma Ø76,1x2,9/160, 87°-1.3x1,0,  
montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves 

gb 1

46 Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkuma Ø76,1x2,9/160, 90°-1.0x1,0,  
montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves 

gb 2

47 Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkuma Ø60,3x2,9/140, 45°-1.0x1.0,  
montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves 

gb 4

48 Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkuma Ø60,3x2,9/140, 90°-1.0x1.0,  
montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves 

gb 4

49 Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkuma Ø60,3x2,9/140, 42°-1.0x1.0,  
montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves 

gb 2

50 Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkuma Ø60,3x2,9/140, 70°-1.0x1.0,  
montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves 

gb 2

Izolēto siltumtrašu cauruļu montāžas darbi

SAT.BA.-1



1 2 3 4

Nr. Darbu un izdevumu nosaukums Mērv. Daudz.

Demontāžas un sagatavošanās darbi
51 Rūpnieciski izolēta siltumtrašu cauruļu līkuma Ø48,3x2,9/125, 15°-1.0x1.0,  

montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves 
gb 2

52 Rūpnieciski izolēta vertikāla siltumtrašu cauruļu līkuma Ø60,3x2.9/140, 90°-
1.5x1.5,  montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves 

gb 2.00

53 Rūpnieciski izolēta vertikāla siltumtrašu cauruļu līkuma Ø48,3x2.9/125, 90°-
1.5x1.5,  montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves 

gb 2.00

54
Rūpnieciski izolēta T-atzara, paralēlais, pamatcaurule Ø88,9/180, atzars 
Ø76,1/160  montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma 
šuves 

gb 2

55
Rūpnieciski izolēta T-atzara, perpendikulāra,  pamatcaurule Ø76,1/160, atzars 
Ø60,3/140  montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma 
šuves 

gb 4

56
Rūpnieciski izolēta T-atzara, perpendikulāra,  pamatcaurule Ø60,3/140, atzars 
Ø48,3/125  montāža, pieslīpējot savienojuma vietas, metinot savienojuma 
šuves 

gb 2

57

Rūpnieciski izolēta 2.sērijas T-atzara ar ūdens izteces krānu Ø48/110, 
pamatcaurule Ø 88.9/180, kāta garums 1.2m montāža, pieslīpējot 
savienojuma vietas, metinot savienojuma šuves 

gb 2

58

Rūpnieciski izolēta 2.sērijas T-atzara ar ūdens izteces krānu Ø42/110, 
pamatcaurule Ø60.3/140, kāta garums 1.2m montāža, pieslīpējot savienojuma 
vietas, metinot savienojuma šuves 

gb 2

59 Izolēta diametra maiņas posma Ø88,9/180 uz Ø76.1/160 montāža gb 2

60 Izolēta diametra maiņas posma Ø76.1/160 uz Ø60.3/140 montāža gb 2

61
Rūpnieciski izolētu cauruļu D89/180 termonosēdošo izolācijas savienojumu 
komplektu montāža

gb 58

62
Rūpnieciski izolētu cauruļu D89/180 termonosēdošo izolācijas savienojumu 
komplektu montāža

gb 28

63
Rūpnieciski izolētu cauruļu D60.3/140 termonosēdošo izolācijas savienojumu 
komplektu montāža

gb 54

64
Rūpnieciski izolētu cauruļu D48/125 termonosēdošo izolācijas savienojumu 
komplektu montāža

gb 8

65 Dzelzbetona grodu akas ar  čuguna aku vāku  izbūve zaļaja zonā, D1000: kpl 2

66 dzelzbetona akas grods KC-10-06 gb 2

67 dzelzbetona akas grods KC-10-045 gb 2

68 dzelzbetona grodu akas vāks D1000 (h=80) gb 2

69 betona B7.5 java m³ 0.2

70 bloks FBS 9-3-4 gb 4

71 čuguna aku vāks 25tn gab 2

72 augstuma regulēšanas  gredzens, h=70mm gab 3

73 betons B20 klase m 3 0.08

74 šķembu pamatne m 3 1.8

75
Rūpnieciski izolēto cauruļu kompensācijas putu spilvenu D180  
(1000x250x40cm) iebūve

gb 40

76
Rūpnieciski izolēto cauruļu kompensācijas putu spilvenu D160 
(1000x220x40cm) iebūve

gb 48

77
Rūpnieciski izolēto cauruļu kompensācijas putu spilvenu D140 
(1000x200x40cm) iebūve

gb 24

78 Brīdinājuma lentas 0.05x500m iebūve tranšejā m 435

79 Uzraudzības signalizācijas montāža, ieskaitot palīgmateriālus m 917

80 Signālvadu izvadu kastītes ar kabeli montāža gb 3

81 Signalizācijas sistēmas vadu turētāji gb 296

82 Kabelis signalizācijai 3-dzīslu NYM 3x1,5mm 2 m 12

83 100% savienojumu blīvumu pārbaude ar ultraskaņas metodi kpl. 1

84 Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude m 917

SAT.BA.-1



1 2 3 4

Nr. Darbu un izdevumu nosaukums Mērv. Daudz.

Demontāžas un sagatavošanās darbi

85 Betona bruģa seguma un klātnes atjaunošana ar demontēto bruģi m2 3

86 Vidēji rupjas smilts; h=5cm m3 0.15

87 Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45;  h=15cm m3 0.45

88 Salizturīgā kārta (kfiltr.>1m/dnn);  h=30cm m3 0.9

89 Betona bruģakmens h=6cm (20%) m 2 1

90 Atbalsta sienas šķērsojums vietas 6

91 Ielas brauktuves ar asfaltbetona segumu atjaunošana m2 12.00

92 Karstais asfalts AC11 surf, h=4cm m 3 0.5

93 Karstais asfalts a/bet AC22 base, h=6cm m 3 1

94 Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45;  h=25cm m 3 3

95 Salizturīgā kārta (kfiltr.>1m/dnn);  h=40cm m 3 5

96 Betona seguma  atjaunošana m2 9.00

97 Betons B20klase m 3 0.90

98 Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45;  h=15cm m 3 1.4

99 Salizturīgā kārta (kfiltr.>1m/dnn);  h=40cm m 3 4

100 Grants seguma  atjaunošana m2 164.00

101 Drenējoša smilts (kfiltr.>1m/dnn) 30cm m 3 50

102 Sagatavota grants  28cm m 3 46

103 Zāliena atjaunošana ar melnzemi 15 cm biezumā un zāliena sēšanu m2 754

104 Zāliena sēklu maisījums kg 22.62

105 Melnzeme m3 110

Sastādīja L.Mihņeviča

Esošo segumu atjaunošana

SAT.BA.-1



Objekta 
nosaukums

Būves 
nosaukums
Obj. adrese

Pasūtījuma Nr.

1 2 3 4

1 Siltumtrases pieslēgums pie ēkas iekšējiem tīkliem, cauruļvadi līdz DN65 vieta 2.00

2 Elastīgā ievada ar palīgmateriāliem  Ø76/160 montāža kpl. 2.00

3 Gala  uzmavas Ø76/160 montāža gb 2

4
Ultraskaņas siltuma skaitītāja DN40, ūdens caurplūde: Lmax=20m3/h; 

Lnom=10,0m3/h;  ūdens tOC diapazons 5÷130OC; spiediens 16bar uzstādīšana, 
palaišana

kpl. 1

5
Cirkulācijas sūkņu MAGNA3 25-100  G=6.58m3/h, H=4.8m, N=153W, 230V  vai 
ekvivalenta montāža gb 1.00

6

Plākšņu siltummaiņa XB52M-1-30, 153kW, DN25, temperatūra ieejā - prim.kont. t-
85°C/60°C, sek.kont. -  t-75°C/55°C; spiediena zudumi - prim.kont. max.20kPa, 
sek.kont. max20kPa; caurplūde 1.46/1.82l/s;  siltumnesējs-ūdens vai 
ekvivalenta uzstādīšana

kpl. 1

7
Diferenciālā spiediena starpības regulatora TA DA616, PN25 DN32, Kvs15.0,  25-
70kPa vai ekvivalenta uzstādīšana

kpl. 1

8
Regulēšanas vārstu VRG 2, DN32, Kvs=16, ar izpildmehānismu AMV435, 230V 
vai ekvivalentu uzstādīšana

kpl. 1

9
Laika apstākļu kompensatora ECL 210, A230  universāla kontrole 2cikli ar 
programmēšanas taustiņam vai ekvivalenta uzstādīšana kpl. 1.00

10 Apkures sistēmas izplešanās trauka , V=60l, 3bar uzstādīšana gb 1

11 Drošības vārsta 20-2.5H, 6bar uzstādīšana gb 1

12 Dubļu filtra DN15 uzstādīšana gb 1

13 Dubļu filtra DN65 uzstādīšana gb 2

14 Ūdens temperatūras sensora, ESM-11 uzstādīšana gb 2

15 Ārgaisa sensora ESM-T uzstādīšana gb 1

16 Manometra 0-10bar. ar nopūtējkrānu 1/2" uzstādīšana gb 4

17 Termometra 0-130°C, metināma, uzstādīšana gb 4

18 Ūdens skaitītāja DN15, Qnom=1,5m3/h uzstādīšana kpl. 1

19 Vienvirziena vārsta DN15 uzstādīšana gb 1

20 Lodveida ventiļa DN65 uzstādīšana gb 4

21 Lodveida ventiļa DN15 uzstādīšana gb 6

22 Atgaisošanas ventiļa, DN15 uzstādīšana gb 2

23 Tukšošanas ventiļa, DN15 uzstādīšana gb 3

24 XB 52 siltummaiņa izolācijas uzstādīšana kpl. 1

25 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø76.1x2,9 ar veidgabaliem uzstādīšana gb 40

26 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø33,7x2,6 ar veidgabaliem uzstādīšana m 2

27 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø26,9x2,6 ar veidgabaliem uzstādīšana m 2

28 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21,3x2,8 ar veidgabaliem uzstādīšana m 4

29 Cauruļu un siltummaiņa stiprinājumu, balstu uzstādīšana kpl. 1

30
Cauruļvadu un veidgabalu akmens vates siltumizolācijas čaula DN76x30, 
λ≤0,037W/mK, uzstādīšana m 40

31
Cauruļvadu un veidgabalu akmens vates siltumizolācijas čaula DN35x20, 
λ≤0,037W/mK uzstādīšana m 2

32
Cauruļvadu un veidgabalu akmens vates siltumizolācijas čaula DN28x20, 
λ≤0,037W/mK uzstādīšana m 2

Daudz.

Pieslēgumu izbūve
Siltummezgls Nr.1 (Dārzu 6) santehniskie darbi

Būvdarbu apjomu saraksts 
Siltumagādes, ārējie tīkli (SAT)

Siltumtrases izbūve Cesvainē no Madonas ielas līdz Dārzu ielai1

Siltumtrases izbūve Cesvainē no Madonas ielas līdz Dārzu ielai1

Dārzu iela, Cesvaine

02/2020/03

Nr. Darbu un izdevumu nosaukums Mērv.

SAT.BA.-1



1 2 3 4

Daudz.

Pieslēgumu izbūve

Nr. Darbu un izdevumu nosaukums Mērv.

33
Cauruļvadu un veidgabalu akmens vates siltumizolācijas čaula DN22x20, 
λ≤0,037W/mK uzstādīšana m 4

34 SM iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīkliem kpl. 1.00

35 Siltummezgla  ieregulēšana, hidrauliskā pārbaude, palaišana kpl. 1.00

36 Siltumtrases pieslēgums pie ēkas iekšējiem tīkliem, cauruļvadi līdz DN50 vieta 2

37 Elastīgā ievada ar palīgmateriāliem  Ø60/140 montāža kpl. 2.00

38 Gala  uzmavas Ø60/140 montāža gb 2

39
Ultraskaņas siltuma skaitītāja DN20, ūdens caurplūde: Lmax=5m3/h; 

Lnom=2,5m3/h;  ūdens tOC diapazons 5÷130OC; spiediens 16bar uzstādīšana, 
palaišana

kpl. 1

40
Cirkulācijas sūkņu ALPHA2  25-80 180 G=1.84m3/h, H=3.3m, N=50W, 230V  vai 
ekvivalenta montāža gb 1.00

41

Plākšņu siltummaiņa XB12M-1-30, 43kW, DN25, temperatūra ieejā - prim.kont. t-
85°C/60°C, sek.kont. -  t-75°C/55°C; spiediena zudumi - prim.kont. max.20kPa, 
sek.kont. max20kPa; caurplūde 0,41/0,51l/s; siltumnesējs-ūdens vai ekvivalenta 
uzstādīšana

kpl. 1

42
Diferenciālā spiediena starpības regulatora TA DA616, PN25 DN15, Kvs5.0,  15-
60kPa vai ekvivalenta uzstādīšana

kpl. 1

43
Regulēšanas vārstu VRG 2, DN20, Kvs=6,3, ar izpildmehānismu AMV435, 230V 
vai ekvivalentu uzstādīšana

kpl. 1

44
Laika apstākļu kompensatora ECL 210, A230  universāla kontrole 2cikli ar 
programmēšanas taustiņam vai ekvivalenta uzstādīšana kpl. 1.00

45 Apkures sistēmas izplešanās trauka , V=35l, 3bar uzstādīšana gb 1

46 Drošības vārsta 20-2.5H, 6bar uzstādīšana gb 1

47 Dubļu filtra DN15 uzstādīšana gb 1

48 Dubļu filtra DN40 uzstādīšana gb 2

49 Ūdens temperatūras sensora, ESM-11 uzstādīšana gb 2

50 Ārgaisa sensora ESM-T uzstādīšana gb 1

51 Manometra 0-10bar. ar nopūtējkrānu 1/2" uzstādīšana gb 4

52 Termometra 0-130°C, metināma, uzstādīšana gb 4

53 Ūdens skaitītāja DN15, Qnom=1,5m3/h uzstādīšana kpl. 1

54 Vienvirziena vārsta DN15 uzstādīšana gb 1

55 Lodveida ventiļa DN50 uzstādīšana gb 2

56 Lodveida ventiļa DN40 uzstādīšana gb 4

57 Lodveida ventiļa DN15 uzstādīšana gb 6

58 Atgaisošanas ventiļa, DN15 uzstādīšana gb 2

59 Tukšošanas ventiļa, DN15 uzstādīšana gb 3

60 XB 12 siltummaiņa izolācijas uzstādīšana kpl. 1

61 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø60.3x2,9 ar veidgabaliem uzstādīšana gb 30

62 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø48,3X2,6 ar veidgabaliem uzstādīšana m 6

63 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø33,7x2,6 ar veidgabaliem uzstādīšana m 2

64 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø26,9x2,6 ar veidgabaliem uzstādīšana m 3

65 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21,3x2,8 ar veidgabaliem uzstādīšana m 4

66 Cauruļu un siltummaiņa stiprinājumu, balstu uzstādīšana kpl. 1

67
Cauruļvadu un veidgabalu akmens vates siltumizolācijas čaula DN60x30, 
λ≤0,037W/mK uzstādīšana m 30

68
Cauruļvadu un veidgabalu akmens vates siltumizolācijas čaula DN48x20, 
λ≤0,037W/mK uzstādīšana m 6

69
Cauruļvadu un veidgabalu akmens vates siltumizolācijas čaula DN35x20, 
λ≤0,037W/mK uzstādīšana m 2

70
Cauruļvadu un veidgabalu akmens vates siltumizolācijas čaula DN28x20, 
λ≤0,037W/mK uzstādīšana m 3

71
Cauruļvadu un veidgabalu akmens vates siltumizolācijas čaula DN22x20, 
λ≤0,037W/mK uzstādīšana m 4

72 SM iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīkliem kpl. 1.00
73 Siltummezgla  ieregulēšana, hidrauliskā pārbaude, palaišana kpl. 1.00

Siltummezgls Nr.2 (Dārzu 4A) santehniskie darbi

SAT.BA.-1



1 2 3 4

Daudz.

Pieslēgumu izbūve

Nr. Darbu un izdevumu nosaukums Mērv.

74 Siltumtrases pieslēgums pie ēkas iekšējiem tīkliem, cauruļvadi līdz DN40 vieta 2

75
Ultraskaņas siltuma skaitītāja DN20, ūdens caurplūde: Lmax=5m3/h; 

Lnom=2,5m3/h;  ūdens tOC diapazons 5÷130OC; spiediens 16bar uzstādīšana, 
palaišana

kpl. 1

76
Cirkulācijas sūkņu ALPHA2 25-60 180 G=1.72m3/h, H=3,5m, N=33W, 230V  vai 
ekvivalenta montāža gb 1.00

77

Plākšņu siltummaiņa XB12H-1-30, 40kW, DN25, temperatūra ieejā - prim.kont. t-
85°C/60°C, sek.kont. -  t-70°C/50°C; spiediena zudumi - prim.kont. max.20kPa, 
sek.kont. max20kPa; caurplūde 0,38/0,48l/s; siltumnesējs-ūdens vai ekvivalenta 
uzstādīšana

kpl. 1

78
Diferenciālā spiediena starpības regulatora TA DA616, PN25 DN15, Kvs 5.0, 15-
60kPa vai ekvivalenta uzstādīšana

kpl. 1

79
Regulēšanas vārstu VRG 2, DN20, Kvs=6,3, ar izpildmehānismu AMV435, 230V 
vai ekvivalentu uzstādīšana

kpl. 1

80
Laika apstākļu kompensatora ECL 210, A230  universāla kontrole 2cikli ar 
programmēšanas taustiņam vai ekvivalenta uzstādīšana kpl. 1.00

81 Apkures sistēmas izplešanās trauka , V=35l, 3bar uzstādīšana gb 1

82 Drošības vārsta 20-2.5H, 6bar uzstādīšana gb 1

83 Dubļu filtra DN15 uzstādīšana gb 1

84 Dubļu filtra DN40 uzstādīšana gb 2

85 Ūdens temperatūras sensora, ESM-11 uzstādīšana gb 2

86 Ārgaisa sensora ESM-T uzstādīšana gb 1

87 Manometra 0-10bar. ar nopūtējkrānu 1/2" uzstādīšana gb 4

88 Termometra 0-130°C, metināma, uzstādīšana gb 4

89 Ūdens skaitītāja DN15, Qnom=1,5m3/h uzstādīšana kpl. 1

90 Vienvirziena vārsta DN15 uzstādīšana gb 1

91 Lodveida ventiļa DN40 uzstādīšana gb 4

92 Lodveida ventiļa DN40 uzstādīšana gb 6

93 Atgaisošanas ventiļa, DN15 uzstādīšana gb 2

94 Tukšošanas ventiļa, DN15 uzstādīšana gb 3

95 XB 12 siltummaiņa izolācijas uzstādīšana kpl. 1

96 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø48,3X2,6 ar veidgabaliem uzstādīšana m 8

97 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø33,7x2,6 ar veidgabaliem uzstādīšana m 2

98 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø26,9x2,6 ar veidgabaliem uzstādīšana m 3

99 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21,3x2,8 ar veidgabaliem uzstādīšana m 4

100 Cauruļu un siltummaiņa stiprinājumu, balstu uzstādīšana kpl. 1

101
Cauruļvadu un veidgabalu akmens vates siltumizolācijas čaula DN48x20, 
λ≤0,037W/mK uzstādīšana m 5

102
Cauruļvadu un veidgabalu akmens vates siltumizolācijas čaula DN35x20, 
λ≤0,037W/mK uzstādīšana m 2

103
Cauruļvadu un veidgabalu akmens vates siltumizolācijas čaula DN28x20, 
λ≤0,037W/mK uzstādīšana m 3

104
Cauruļvadu un veidgabalu akmens vates siltumizolācijas čaula DN22x20, 
λ≤0,037W/mK uzstādīšana m 4

105 SM iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīkliem kpl. 1.00

106 Siltummezgla  ieregulēšana, hidrauliskā pārbaude, palaišana kpl. 1.00

107 Siltumtrases pieslēgums pie ēkas iekšējiem tīkliem, cauruļvadi līdz DN80 vieta 2

108 Elastīgā ievada ar palīgmateriāliem  Ø60/140 montāža kpl. 2.00

109 Gala  uzmavas Ø60/140 montāža gb 2

110
Ultraskaņas siltuma skaitītāja DN25, ūdens caurplūde: Lmax=7m3/h; 

Lnom=3.5m3/h;  ūdens tOC diapazons 5÷130OC; spiediens 16bar uzstādīšana, 
palaišana

kpl. 1

Siltummezgls Nr.3 (Dārzu 4) santehniskie darbi

Siltummezgls Nr.4 (Dārzu2) santehniskie darbi

SAT.BA.-1



1 2 3 4

Daudz.

Pieslēgumu izbūve

Nr. Darbu un izdevumu nosaukums Mērv.

111
Cirkulācijas sūkņu MAGNA1 25-40  G=3.05m3/h, H=4.1m, N=56W, 230V  vai 
ekvivalenta montāža gb 1.00

112

Plākšņu siltummaiņa XB52M-1-20, 71kW, DN25, temperatūra ieejā - prim.kont. t-
85°C/60°C, sek.kont. -  t-75°C/55°C; spiediena zudumi - prim.kont. max.20kPa, 
sek.kont. max20kPa; caurplūde 0.68/0.85l/s; siltumnesējs-ūdens vai ekvivalenta 
uzstādīšana

kpl. 1

113
Diferenciālā spiediena starpības regulatora TA DA616, PN25 DN20, Kvs8.0,  15-
60kPa vai ekvivalenta uzstādīšana

kpl. 1

114
Regulēšanas vārstu VRG 2, DN25, Kvs=10, ar izpildmehānismu AMV435, 230V 
vai ekvivalentu uzstādīšana

kpl. 1

115
Laika apstākļu kompensatora ECL 210, A230  universāla kontrole 2cikli ar 
programmēšanas taustiņam vai ekvivalenta uzstādīšana kpl. 1.00

116 Apkures sistēmas izplešanās trauka , V=35l, 3bar uzstādīšana gb 1

117 Drošības vārsta 20-2.5H, 6bar uzstādīšana gb 1

118 Dubļu filtra DN15 uzstādīšana gb 1

119 Dubļu filtra DN50 uzstādīšana gb 2

120 Ūdens temperatūras sensora, ESM-11 uzstādīšana gb 2

121 Ārgaisa sensora ESM-T uzstādīšana gb 1

122 Manometra 0-10bar. ar nopūtējkrānu 1/2" uzstādīšana gb 4

123 Termometra 0-130°C, metināma, uzstādīšana gb 4

124 Ūdens skaitītāja DN15, Qnom=1,5m3/h uzstādīšana kpl. 1

125 Vienvirziena vārsta DN15 uzstādīšana gb 1

126 Lodveida ventiļa DN50 uzstādīšana gb 4

127 Lodveida ventiļa DN15 uzstādīšana gb 6

128 Atgaisošanas ventiļa, DN15 uzstādīšana gb 2

129 Tukšošanas ventiļa, DN15 uzstādīšana gb 3

130 XB 52 siltummaiņa izolācijas uzstādīšana kpl. 1

131 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø60.3x2,9 ar veidgabaliem uzstādīšana gb 6

132 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø33,7x2,6 ar veidgabaliem uzstādīšana m 2

133 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø26,9x2,6 ar veidgabaliem uzstādīšana m 2

134 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21,3x2,8 ar veidgabaliem uzstādīšana m 4

135 Cauruļu un siltummaiņa stiprinājumu, balstu uzstādīšana kpl. 1

136
Cauruļvadu un veidgabalu akmens vates siltumizolācijas čaula DN60x30, 
λ≤0,037W/mK uzstādīšana m 6

137
Cauruļvadu un veidgabalu akmens vates siltumizolācijas čaula DN35x20, 
λ≤0,037W/mK uzstādīšana m 2

138
Cauruļvadu un veidgabalu akmens vates siltumizolācijas čaula DN28x20, 
λ≤0,037W/mK uzstādīšana m 2

139
Cauruļvadu un veidgabalu akmens vates siltumizolācijas čaula DN22x20, 
λ≤0,037W/mK uzstādīšana m 4

140 SM iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīkliem kpl. 1.00

141 Siltummezgla  ieregulēšana, hidrauliskā pārbaude, palaišana kpl. 1.00

142 Siltumtrases pieslēgums pie ēkas iekšējiem tīkliem, cauruļvadi līdz DN40 vieta 2

143 Elastīgā ievada ar palīgmateriāliem  Ø48/125 montāža kpl. 4.00

144 Gala  uzmavas Ø48/125 montāža gb 2

145
Ultraskaņas siltuma skaitītāja DN15, ūdens caurplūde: Lmax=1,2m3/h; 

Lnom=0.6m3/h;  ūdens tOC diapazons 5÷130OC; spiediens 16bar uzstādīšana, 
palaišana

kpl. 1

146
Cirkulācijas sūkņu ALPHA2 25-40 180 G=0.52m3/h, H=1.6m, N=8W, 230V  vai 
ekvivalenta montāža gb 1.00

147

Plākšņu siltummaiņa XB12M-1-10, 12kW, DN25, temperatūra ieejā - prim.kont. t-
85°C/60°C, sek.kont. -  t-70°C/50°C; spiediena zudumi - prim.kont. max.20kPa, 
sek.kont. max20kPa; caurplūde 0.11/0.14l/s; siltumnesējs-ūdens vai ekvivalenta 
uzstādīšana

kpl. 1

148
Diferenciālā spiediena starpības regulatora TA DA616, PN25 DN15, Kvs2.5,  15-
60kPa vai ekvivalenta uzstādīšana

kpl. 1

Siltummezgls Nr.5 (Dārzu1A) santehniskie darbi

SAT.BA.-1



1 2 3 4

Daudz.

Pieslēgumu izbūve

Nr. Darbu un izdevumu nosaukums Mērv.

149
Regulēšanas vārstu VRG 2, DN15, Kvs=1,6, ar izpildmehānismu AMV435, 230V 
vai ekvivalentu uzstādīšana

kpl. 1

150
Laika apstākļu kompensatora ECL 210, A230  universāla kontrole 2cikli ar 
programmēšanas taustiņam vai ekvivalenta uzstādīšana kpl. 1.00

151 Apkures sistēmas izplešanās trauka , V=8l, 3bar uzstādīšana gb 1

152 Drošības vārsta 15-2.5H, 6bar uzstādīšana gb 1

153 Dubļu filtra DN15 uzstādīšana gb 1

154 Dubļu filtra DN40 uzstādīšana gb 2

155 Ūdens temperatūras sensora, ESM-11 uzstādīšana gb 2

156 Ārgaisa sensora ESM-T uzstādīšana gb 1

157 Manometra 0-10bar. ar nopūtējkrānu 1/2" uzstādīšana gb 4

158 Termometra 0-130°C, metināma, uzstādīšana gb 4

159 Ūdens skaitītāja DN15, Qnom=1,5m3/h uzstādīšana kpl. 1

160 Vienvirziena vārsta DN15 uzstādīšana gb 1

161 Lodveida ventiļa DN40 uzstādīšana gb 4

162 Lodveida ventiļa DN15 uzstādīšana gb 6

163 Atgaisošanas ventiļa, DN15 uzstādīšana gb 2

164 Tukšošanas ventiļa, DN15 uzstādīšana gb 3

165 XB 12 siltummaiņa izolācijas uzstādīšana kpl. 1

166 Tērauda melnā gruntēta caurule  Ø48.3x2,9 ar veidgabaliem uzstādīšana gb 6

167 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø33,7x2,6 ar veidgabaliem uzstādīšana m 2

168 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21,3x2,8 ar veidgabaliem uzstādīšana m 4

169 Cauruļu un siltummaiņa stiprinājumu, balstu uzstādīšana kpl. 1

170
Cauruļvadu un veidgabalu akmens vates siltumizolācijas čaula DN50x30, 
λ≤0,037W/mK uzstādīšana m 6

171
Cauruļvadu un veidgabalu akmens vates siltumizolācijas čaula DN35x20, 
λ≤0,037W/mK uzstādīšana m 2

172
Cauruļvadu un veidgabalu akmens vates siltumizolācijas čaula DN22x20, 
λ≤0,037W/mK uzstādīšana m 4

173 SM iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīkliem kpl. 1.00

174 Siltummezgla  ieregulēšana, hidrauliskā pārbaude, palaišana kpl. 1.00

175 Siltumtrases pieslēgums pie ēkas iekšējiem tīkliem, cauruļvadi līdz DN50 vieta 2

176 Elastīgā ievada ar palīgmateriāliem  Ø60/140 montāža kpl. 4.00

177 Gala  uzmavas Ø60/140 montāža gb 2

178
Ultraskaņas siltuma skaitītāja DN25, ūdens caurplūde: Lmax=7m3/h; 

Lnom=3.5m3/h;  ūdens tOC diapazons 5÷130OC; spiediens 16bar uzstādīšana, 
palaišana

kpl. 1

179
Laika apstākļu kompensatora ECL 210, A266  universāla kontrole 2cikli ar 
programmēšanas taustiņam vai ekvivalenta uzstādīšana kpl. 1.00

180
Apkures sistēmas  sekundārā loka cirkulācijas sūkņa ALPHA  2  25-50 180    
G=1.2m3/h, H=3.5m, P1=25W, 230V vai ekvivalenta  uzstādīšana gb 1

181
Karsta ūdens cirkulācijas sūkņa  ALPHA 2  25-40  N 180 G=0.23m3/h, H=1.5m, 
P1=34W, 230V vai ekvivalents uzstādīšana gb 1

182
Apkures sistēmas plākšņu siltummaiņa XB12M-1-26, 28kW; 0.27/0.33 l/s; 

4,.33kPa/5.87kPa, temperatūra 85-600/ 70-50 vai ekvivalenta uzstādīšana gb
1

183
Karstā ūdens siltummaiņa XB 06L-1-30CU, 67kW;0.64/0.32l/s; 16,26kPa/4,49kPa 
, temperatūra 85-60/ 60-10 vai ekvivalenta uzstādīšana gb

1

184 Apkures sistēmas izplešanās trauka , V=18l, 3bar uzstādīšana gb 1

185 Dzeramā ūdens izplešanās trauka  V=35 l, 10bar uzstādīšana gb 1

186 Drošības vārsta 20-2.5H, 6bar uzstādīšana gb 2

187 Drošības vārsta DN20, 10bar uzstādīšana gb 1

188 Dubļu filtra DN15 uzstādīšana gb 1

189 Dubļu filtra DN32 uzstādīšana gb 1

190 Dubļu filtra DN40 uzstādīšana gb 1

191 Dubļu filtra DN50 uzstādīšana gb 1

192 Ūdens temperatūras sensora, ESM-11 uzstādīšana gb 2

Siltummezgls Nr.6 (Dārzu1) santehniskie darbi

SAT.BA.-1
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Nr. Darbu un izdevumu nosaukums Mērv.

193 Ūdens temperatūras sensora, ESMU uzstādīšana gb 2

194 Ārgaisa sensora ESM-T uzstādīšana gb 1

195 Manometra 0-10bar. ar nopūtējkrānu 1/2" uzstādīšana gb 10

196 Termometra 0-130°C, metināma, uzstādīšana gb 5

197
Regulēšanas vārsta VRG 2, DN25, Kvs=10, ar izpildmehānismu AMV435, 230V 
vai ekvivalenta uzstādīšana kpl. 1

198
Regulēšanas vārsta VRG 2, DN25, Kvs=10, ar izpildmehānismu AMV35, 230V vai 
ekvivalenta uzstādīšana kpl. 1

199 Ūdens skaitītāja DN15, Qnom=1,5m3/h uzstādīšana kpl. 1

200 Vienvirziena vārsta DN32 uzstādīšana gb 1

201 Vienvirziena vārsta DN15 uzstādīšana gb 1

202 Lodveida ventiļa DN15 uzstādīšana gb 7

203 Lodveida ventiļa DN32 uzstādīšana gb 2

204 Lodveida ventiļa DN50 uzstādīšana gb 2

205 Lodveida ventiļa DN40 uzstādīšana gb 6

206 Atgaisošanas ventiļa, DN15 uzstādīšana gb 4

207 Tukšošanas ventiļa, DN15 uzstādīšana gb 6

208 XB 12 siltummaiņa izolācijas uzstādīšana kpl. 1

209 XB 06 siltummaiņa izolācijas uzstādīšana kpl. 1

210 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø60.3x2,9 ar veidgabaliem uzstādīšana m 10

211 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø48,3X2,6 ar veidgabaliem uzstādīšana m 14

212 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø33,7x2,6 ar veidgabaliem uzstādīšana m 2

213 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø26,9x2,6 ar veidgabaliem uzstādīšana m 4

214 Tērauda melnā gruntēta caurule Ø21,3x2,8 ar veidgabaliem uzstādīšana m 2

215
Daudzslāņu caurules PEX-AL-PE; De40x4.0; Pn10  montāža, stiprinot pie 
sienām m 6

216 Daudzslāņu caurules PEX-AL-PE; De25x2.5; Pn10  montāža stiprinot pie sienām m 4

217 Cauruļu un siltummaiņa stiprinājumu, balstu uzstādīšana kpl. 1

218
Cauruļvadu un veidgabalu akmens vates siltumizolācijas čaula DN60x30, 
λ≤0,037W/mK, uzstādīšana m 10

219
Cauruļvadu un veidgabalu akmens vates siltumizolācijas čaula DN48x20, 
λ≤0,037W/mK, uzstādīšana m 20

220
Cauruļvadu un veidgabalu akmens vates siltumizolācijas čaula DN35x20, 
λ≤0,037W/mK, uzstādīšana m 2

221
Cauruļvadu un veidgabalu akmens vates siltumizolācijas čaula DN28x20, 
λ≤0,037W/mK, uzstādīšana m 10

222
Cauruļvadu un veidgabalu akmens vates siltumizolācijas čaula DN22x20, 
λ≤0,037W/mK, uzstādīšana m 2

223 SM iekārtu pieslēgšana elektroinstalācijas tīkliem kpl. 1.00

224 Siltummezgla  ieregulēšana, pārbaude, palaišana kpl. 1

225 Ēku betona apmaļu laušana un atjaunošana m 6.00

226 Betons B20klase 10cm biezumā m 3 0.60

227 Dolomīta šķembas (fr. 0-45mm) 15cm biezumā m 3 0.9

228
Cauruma urbšana betona pamatos diametrā līdz 250mm siltumtrašu ievadam,  
saduršuves aizpildīšana ar javu pēc ievada montāžas

gb 12

229 Apmetuma java kg 72

230 Vertikālās hidroizolācijas atjaunošana m2 3

231 Bitumena mastika kg 5

Vispārceltnieciskie darbi pieslēgumu izbūvei Dārzu 6, 4A, 4, 2 (šķērsojot pamatu konstrukciju)
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232 Esošās grīdas konstrukcijas demontāža m2 4.00

233 Grīdas konstrukcijas nesošās daļas atjaunošana - betona pamatnes apakškārta 
5cm, horizontālā hidroizilācija, monolītā betona virskārta 10cm

m2 4.00

234
Grunts rakšana un aizbēršana ar rokām saspiestos apstākļos iznesot/ienesot 
no telpām m3 5.00

235
Cauruma urbšana betona pamatos diametrā līdz 250 mm siltumtrašu ievadam,  
saduršuves aizpildīšana ar javu pēc ievada montāžas

gb 4

236 Apmetuma java kg 20

237 Vertikālās hidroizolācijas atjaunošana m2 1

238 Bitumena mastika kg 2

Sastādīja L.Mihņeviča

Vispārceltnieciskie darbi pieslēgumu izbūvei Dārzu 1, 1A (šķērsojot pamatus un grīdas konstrukciju)

SAT.BA.-1
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