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Pielikums Nr.1 

TEHNISKIE NOTEIKUMI 

Būve: Siltumtīklu jaunbūve Cēsīs 

Prasības siltumtrases projektēšanai: 

1. Izstrādāt atsevišķu būvprojektu jaunu siltumtīkli izbūvei 
2. Projektēt siltumtrasi no Pielikumā Nr.1 norādītās vietas (Pievienojuma vieta esošajiem 

siltumtīkliem Raunas ielā 7), izveidojot jaunu trasi no Raunas ielas 7, līdz Raiņa ielai 25 
(pievienojums esošajiem siltumtīkliem) 

3. Projektēt siltumtrasi no Pielikumā Nr.1 norādītās vietas, līdz objektiem: 
- Pļavas iela 3A, Cēsis 
- Raiņa iela 25, Cēsis 

4. Siltumtīklu parametri: 
Nr. Parametrs Mērvienība  
1 Siltumnesēja turpgaitas (darba) 

temperatūra ziemā 

oC 90 

2 Siltumnesēja atgaitas (darba) 
temperatūra ziemā 

oC 48 

3 Siltumnesēja turpgaitas (darba) 
temperatūra vasarā 

oC 68 

4 Siltumnesēja atgaitas (darba) 
temperatūra vasarā 

oC 38 

5 Iespējamais (max) darba spiediens 
turpgaitas līnijā ziemā 

bar 8 

6 Iespējamais (min) darba spiediens 
turpgaitas līnijā vasarā 

bar 4 

7 Iespējamais (max) darba spiediens 
atgaitas līnijā ziemā 

bar 4 

8 Iespējamais (min) darba spiediens 
atgaitas līnijā vasarā 

bar 1,5 

 Siltuma avots Katlumāja Rūpniecības ielā 13, Cēsīs 
 Siltumapgādes regulēšanas veids Saskaņā ar āra gaisa temperatūru 

 
5. Siltumtīklus projektēt bezkanāla izpildījumā ar rūpnieciski izolētiem cauruļvadiem, ar 

sekojošiem nosacījumiem: 
5.1. Cauruļvadi ar signālvadiem, ar samazinātiem zudumiem – (vēlams – 0,026 W/mk), kas 

atbilst Latvijas nacionālajam standartam, vai adaptētiem un noteiktā kārtībā reģistrētiem 
Eiropas standartiem. 

5.2. Noteiktās materiālu prasības noteikta kā Pasūtītāja minimālās prasības. 
5.3. Rūpnieciskā veidā neizjaucamas cauruļu sistēmas paredzetas ilglaicīgai ekspluatācijai ne 

mazāk par 30 gadiem.  
5.4. Atzaru pievienojumu vietās projektēt rūpnieciski izolētus lodveida krānus jaunbūvējamā 

posma atslēgšanai. Noslēgarmatūras krānus ievietot koverā, lai tos var viegli apkalpot. 
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Cauruļvadu sistēmai jābūt aprīkotai ar signalizācijas vadiem un nozarkārbu, kurā var izmērīt 
posma signālvadu pretestības vērtības. 

5.5. Pēc cauruļvadu metināšanas veikt metināto šuvju rentgena pārbaudi. Darbus veikt sertificētai 
inspicēšanas institūcijai, kas izdod pārbaudes rezultātu atzinumu. Rentgena pārbaude jāveic 
maģistrālo cauruļu (DN80 un lielākas) metinātajiem savienojumiem un atzaru cauruļvadiem, 
līdz pirmajai noslēgaramtūrai. 

5.6. Veikt jaunbūvējamā cauruļvada posma hidraulisko pārbaudi. Pirms darbu veikšanas izsaukt 
SIA “Adven Latvia” pārstāvi. 

5.7. Pēc signālvadu savienojumu darbiem, bet pirms siltumizolējošo muftu uzlikšanas izsaukt 
SIA “Adven Latvia” pārstāvi. 

5.8. Izmantojamajām caurulēm un siltumtīklu elementiem, kā arī citiem materiāliem, jābūt 
ražotāja kvalitātes sertifikātam un atbilstības deklarācijai. 
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